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Kdo in kaj je CPI
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje je osrednja razvojna in sve-

tovalna institucija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. 
Med temeljne naloge Centra sodijo priprava strokovnih podlag in metodoloških 

izhodišč, kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov, razvoj sodobnih modu-
larno zasnovanih izobraževalnih programov in druge aktivnosti, ki prispevajo k večji 

kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter povezujejo izobraževanje s 
področjem dela.
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Uvod

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti je tisto področje v izobraževanju, ki 
se v zadnjem času močno uveljavlja in ga EU v okviru izobraževanja obravnava kot prednostno. Množina 
posameznikovih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc je namreč skriti zaklad, ki ga je smiselno odkriti 
in ovrednotiti in ga s pomočjo različnih ukrepov, priporočil in predlogov ustrezno umestiti tako v izobraževalni 
kot delovni proces. Eden izmed ukrepov, ki k temu v veliki meri pripomorejo, je vsekakor skrb za oblikovanje 
različnih sistemskih dokumentov, ki področje neformalno pridobljenih znanj ustrezno umeščajo in mu s tem 
dajejo tudi uporabno vrednost.

Formalni izobraževalni sistem ostaja zelo pomembno mesto pridobivanja znanja, spretnosti in kompetenc, 
hkrati pa ga s hitrim tehnološkim in informacijskim razvojem dopolnjujejo nova učna mesta, med katera sodi 
tudi delovno mesto. Dejstvu, da se posamezniki učimo na različne načine, se mora prilagoditi tudi formalni 
sistem izobraževanja in usposabljanja, ki mora posamezniku omogočati, da vstopa in izstopa iz njega, hkrati 
pa upošteva in priznava znanje in kompetence, pridobljene z drugimi učnimi oblikami. Pravilnik o ocenjevanju 
znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 78/2007) uvaja v srednje poklicne 
in strokovne šole možnosti priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti ob vpisu v 
začetni letnik. Naloga šole je, da v skladu s Pravilnikom oblikuje merila in postopke, po katerih bo kandidatom 
priznavala formalno in neformalno pridobljena znanja in spretnosti.

Razviti moramo sistem, ki bo posamezniku dal priložnost, da uveljavi svoja znanja in spretnosti, pridobljene v 
delovnem procesu in življenju, tako da jih šola na sistematičen in pregleden način prizna in tako olajša vstop 
posameznikov v sistem izobraževanja. Pri vzpostavljanju mehanizmov in postopkov ter pri pripravi metod-
ologij moramo upoštevati tudi evropska priporočila za priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, ki 
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poudarjajo pomembnost vzpostavitve sistema zagotavljanja kakovosti v postopkih priznavanja znanj, spret-
nosti in kompetenc.

V okviru projekta »Priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj in spretnosti odraslih v poklic-
nem in strokovnem izobraževanju« smo pripravili študijsko gradivo v katerem so predstavljena sistemska 
izhodišča za priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v Sloveniji, povzetki evropskih smer-
nic ter primeri izkušenj nekaterih uspešnejših evropskih držav in Slovenije na tem področju. Namenjeno je 
izvajalcem procesa preverjanja in potrjevanja znanja, spretnosti in kompetenc na šolah kot pomoč pri obliko-
vanju ustreznih postopkov in metod v omenjenem procesu. 

Dopolnjuje ga gradivo «Primer modela za ugotavljanje in priznavanje neformalnega in priložnostno prido-
bljenega znanja na šolah«, ki je prav tako nastalo v okviru projekta. 

Obe besedili sta uporabnikom dostopni v elektronski obliki na spletni strani www.cpi.si.
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1. Razlaga 
temeljnih pojmov1 

Izobraževanje (education) je aktivnost, usmerjena v spoznavanje, sprejemanje in ustvarjanje znanja, razvi-
janje spretnosti in kompetenc. Izobraževanje vključuje učenje in komunikacijo. Evropska komisija v svojem 
poročilu o vseživljenjskem učenju opredeljuje izraze znanje, spretnosti in kompetence kot »vso učno aktivnost 
v življenju posameznika, katere cilj je izboljšati znanje, spretnosti in veščine z osebnega, državljanskega, so-
cialnega vidika in/ali vidika zaposlovanja«. Znanje je mogoče definirati v najširšem pomenu tako, da so spret-
nosti in kompetence le del znanja, saj spretnosti implicitno temeljijo na znanju, kompetence pa vključujejo 
uporabo znanja v različnih kontekstih. Ali obratno: kot nadrejeni pojem je mogoče uporabiti kompetenco, 
katere del so znanje in spretnosti.

Formalno učenje je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je običajno 
javno veljavna kvalifikacija. Zanj je tipično, da ga zagotavlja šolska institucija, da je strukturirano in načrtovano 
(cilji, trajanje, učna pomoč) in se konča s certificiranjem. Formalno učenje je z učenčevega vidika namerna 
dejavnost.

Primeri: izobraževalni program za pridobitev izobrazbe, vajeniški program, program izpopolnjevanja za prido-
bitev pedagoško-andragoške izobrazbe, priprava doktorske disertacije. Sem spadajo tudi programi stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, sprejeti po predpisanem postopku in objavljeni v uradnem katalogu.

Neformalno učenje (non-formal learning) je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, ki 
se ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa strukturirana in načrtovana (cilji, trajanje, učitelj). 
Neformalno učenje je z kandidatovega vidika namerna dejavnost.

1 Povzeto po definicijah delovnih gradiv CPI in T. Plevnik: »Razvoj sistema za priznavanje neformalno in priložnostno prido-
bljenega znanja učiteljev v poklicnem izobraževanju«
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Primeri: tečaj tujega jezika, plesna šola, računalniški tečaj, inštrukcije, uvajanje v delo pod vodstvom men-
torja.

Priložnostno učenje (informal learning) je namerna, časovno opredeljena dejavnost, ki ne poteka v za to 
določeni instituciji in se ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsakdanjem življenju, 
delu, družini, prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano in ne omogoča pridobitve certifikata. Lahko je 
namerno, večinoma pa ni slučajno.

Primeri: obisk sejma, učenje neformalnih vsebin v prijateljski skupini, športna/ rekreacijska vadba, montiranje 
ali popravljanje česa po priročniku, učenje iz izkušenj, “kroženje” po delovnih mestih.

Znanje (knowledge) je sistem ali logični pregled dejstev in generalizacija objektivne resničnosti, ki ju človek os-
voji in trajno zadrži v svoji zavesti. Znanje zajema poznavanje posplošitev ali povzetke: pojme, pravila, definicije, 
hipoteze, dokaze, zakone, principe … (spominsko, prepoznavno, reproduktivno, operativno, kreativno znanje).

Spretnosti (skills). Spretnost je ciljno usmerjeno opravljanje neke dejavnosti v določenem okolju. Spretnost 
vključuje tudi predhodno proceduralno znanje oziroma »znati narediti« (know-how; savoir faire), ki je sploh pogoj 
za izvajanje neke dejavnosti. »Znati narediti« lahko temelji na deklarativnem znanju, medtem ko je treba spret-
nost posebej razvijati. »Znati narediti« lahko merimo neposredno ali pa ocenimo na podlagi izvajanja. Spretnost 
lahko ocenimo (merimo) samo na podlagi izvajanja dejavnosti.

Kompetenca/zmožnost (competence). Praktična uporaba znanja in spretnosti zahteva nenehno učenje. 
Temeljna značilnost kompetence je povezava znanja v učinkovito in kreativno uporabo in stalno izpopolnjevan-
je v vseh življenjskih in poklicnih (delovnih) situacijah. Kompetence se razvijajo tako na podlagi deklarativnega 
in proceduralnega znanja kot na podlagi stališč, emocij, vrednot, samopodobe posameznika. Nekatere kom-
petence so v določenih situacijah odvisne od prirojenih lastnosti posameznika; v takih primerih jih ne more-
mo razumeti kot del učenja oziroma kot posledico izobraževanja. Kompetenca je na primer tudi zmožnost 
posameznika, da spozna omejenost svojega znanja in spretnosti in zmore planirati nadaljnje učenje, s katerim 
preseže te omejitve. Kompetence lahko razvrščamo na temeljne (key) ali splošne (core) kompetence, ki so 
prenosljive med različnimi opravili, generične (generic) kompetence, ki so skupne za podobne poklice, delovna 
opravila ali skupine delovnih mest, in delovno specifične (role specific) kompetence, ki so značilne za posamez-
na delovna mesta ali opravila. Če lahko temeljno znanje in spretnosti opišemo bolj ali manj neodvisno od 
konteksta, v katerem se pojavljajo, je za opis kompetence potrebno opredeliti kontekst, v katerem posameznik 
lahko pokaže svoje kompetence, npr.: »v teh in teh okoliščinah bo posameznik zmogel ... to in to«. Kompetence 
se lahko pojavljajo kot zahtevane, dejanske ali formalne. Vse tri oblike kompetenc se običajno stopnjujejo na 
štirih zahtevnostnih ravneh: obvladovanje osnov, obvladovanje standardnih situacij, obvladovanje nestandard-
nih situacij in inovacije, prenašanje znanja na druge. 

Primer kompetence “aktivno znanje tujega jezika”: kot zahtevana kompetenca je opredeljeno v sistemizaciji 
delovnega mesta; kot dejanska kompetenca se izraža v posameznikovi sposobnosti komuniciranja s tujci ali kot 
obvladovanje strokovne terminologije; kot formalna kompetenca se dokazuje s potrdilom Filozofske fakultete o 
uspešno opravljenem preverjanju znanja tujega jezika.

Učni izidi/dosežki so izkazi znanj, spretnosti in kompetence/zmožnosti, ki jih je udeleženec pridobil z učenjem/
učnimi aktivnostmi v različnih učnih okoljih in jih izkazuje v postopku za pridobitev nacionalne poklicne kvali-
fikacije. 

Učne aktivnosti je treba razumeti zelo široko: sem štejemo učenje v organiziranih oblikah (predavanje, vaje, 
seminarji), samostojno učenje (študij literature, seminarske naloge, projektno delo), praktično usposabljanje 
z delom, priprava na izpite oz. druge oblike preverjanja znanja in tudi učenje ob izvajanju delovnih nalog. Učni 
dosežki so tudi rezultat delovnih izkušenj. 

Kvalifikacija se doseže, ko pristojni organ ugotovi, da je posameznik dosegel učne izide skladno z določenimi 
standardi. Kvalifikacija je formalni izid procesa ocenjevanja in potrjevanja.

Izobrazba/»izobrazbena kvalifikacija« je formalna potrditev izobraževalnih in učnih izidov, ki se izkažejo z javno 
veljavno listino – spričevalom. Posameznik doseže izobrazbo, ko pristojno telo ugotovi, da je z izobraževanjem 
in učenjem dosegel standard znanja, spretnosti in zmožnosti/kompetenc. Izobrazba pomeni javno priznanje 
vrednosti na trgu dela in v nadaljnjem izobraževanju, lahko pa tudi z zakonom določeno licenco za delo. 

Zbirna mapa je zbirnik dokazil o pridobljenih znanjih, spretnostih in zmožnostih posameznika, ki jih je pridobil 
z učenjem (formalnim, neformalnim, priložnostnim) ali izkušnjami (delovnimi, življenjskimi).
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Kreditne točke so eno od orodij za implementacijo kreditnega sistema. V številčni obliki posredujejo informa-
cijo o nacionalni poklicni kvalifikaciji. To pomeni, da so kreditne točke dodeljene nacionalni poklicni kvalifikaciji 
in opredeljene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti. Kreditne točke predstavljajo:

>> številčno vrednost nacionalne poklicne kvalifikacije – njeno obseg in kompleksnost učnih izidov, ki jih 
kvalifikacija vsebuje;

>> instrument za podporo nabiranju in prenosu učnih izidov. 

Krediti so dodeljeni posameznikom za ocenjene učne izide/dosežke za pridobitev nacionalne poklicne kvali-
fikacije ali prenos v izobraževalni program.  
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1. Sistemska izhodišča 
za priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja 

Oblikovanje in izvajanje sistema za priznavanje neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja je 
kompleksen proces, saj zahteva integracijo t. i. rezultatov izobraževanja in učenja (learning outcomes 
– učnih izidov ) iz različnih kontekstov v enoten okvir. Dokler veščine in sposobnosti, pridobljene zunaj 
formalnih izobraževalnih ustanov, ne bodo smiselno ovrednotene, ne moremo govoriti o uspešnosti am-
bicioznega koncepta vseživljenjskega učenja (Colardyn in Bjornavold (2004) v: D. Omerzelj Gomezel et 
all; str. 162).

Če želimo, da bo sistem uspešen, morajo pri njegovem razvoju in uveljavljanju sodelovati vsi zainteresira-
ni udeleženci: delodajalci, posamezniki ter strokovne in izobraževalne ustanove.

Upoštevanje znanja, pridobljenega po neformalni poti, v formalnem izobraževanju pa pomeni, da:

>    >>  je potrebno tistemu posamezniku, ki si je znanje, spretnosti in kompetence pridobil zunaj 
šolskega prostora, le-te priznati, seveda po postopku, s katerim je mogoče nedvoumno ugotoviti, da 
posameznik dosega standarde, ki jih kurikul določa kot podlago za nadgrajevanje znanja ali kot stand-
ard pri posameznem predmetu ali njegovem delu;

>    >>  je obvladovanje določenega znanja in spretnosti, ki bi jih bilo sicer potrebno šele pridobiti, pri 
takem posamezniku treba izkoristiti kot priložnost za kakovostno pridobivanje novega znanja in spret-
nosti; ne samo pri pridobivanju novih splošnih, strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj, pač pa še 
posebej za pridobivanje tistih ključnih kompetenc, ki so temelj za avtonomno delovanje posameznika 
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v sodobnem svetu in podpirajo načelo vseživljenjskega učenja;
>    >>  je v izobraževalnem procesu pomembno vrednotenje znanja, doseganje postavljenih standardov znan-

ja, ne pa vrednotenje poti do znanja z elementi, ki določajo formalno izobraževanje (obseg izobraževanja 
v urah, čas izobraževanja …);

>    >>  je potrebno opredeliti načine in ravni upoštevanja znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s 
predhodnim formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.

Glede na zgoraj navedeno je nujno potrebno hitro, vendar preudarno urediti sistemske pogoje, merila, instituc-
ije in postopke, po katerih se bo določenemu neformalnemu izobraževanju lahko dalo formalno naravo.

Da bi v celoti razumeli sistem priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (NIPPZ), je potreb-
no razumeti, kako je povezan s formalnim sistemom izobraževanja.

 V obeh sistemih je posamezniku prepuščena izbira, katera znanja želi pridobiti oziroma na kateri način jih želi 
prikazati. Na splošno pa je zaradi narave priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja izven 
formalnega sistema več možnosti izbire, ker je tudi sam proces priznavanja in potrjevanja bolj kompleksen.

V shemi 1 so prikazane različne faze priznavanja znanja in medsebojna povezanost obeh sistemov. V gornjem 
delu sheme je prikazan formalni sistem, v spodnjem pa neformalni sistem izobraževanja. Rumene puščice v 
shemi kažejo uporabo istega standarda v enem in drugem sistemu priznavanja, kar zagotavlja doslednost in 
primerljivost učnih izidov dveh različnih pristopov pri vrednotenju in priznavanju.  

Slika 1: Prikaz poti od učenja do formalnega potrjevanja znanja
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1.1 Priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v Sloveniji

V Sloveniji se odnos do neformalnega in priložnostnega učenja spreminja. Zaznati je pozitivne premike in 
povečan interes za odpiranje sistema formalnega izobraževanja z integracijo neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. Podpirajo ga tudi določene formalne rešitve, predvsem na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

1.1.1  Proces priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja

Kakovost priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v smislu veljavnosti, zanesljivosti in 
kredibilnosti je močno odvisna od tega, kako je izpeljan proces. Prav zaradi tega je potrebno skrbno razmisliti 
o postopkih in metodah za njegovo izpeljavo.
Jasno morajo biti opredeljene tudi pristojnosti in odgovornosti posameznih partnerjev v procesu priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, kot je prikazano v spodnji preglednici.

Preglednica 1: Pristojnosti in odgovornosti za pripravo posameznih korakov/področij, nujnih za funk-
cionalen sistem preverjanja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja

1.1.1.1 Zakonske podlage 

Zakonodaja lahko dopušča (Slovenija) ali zapoveduje (Francija) možnost preverjanja in potrjevanja nefor-
malno pridobljenega znanja.

V Sloveniji je priznavanje neformalno pridobljenega znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
opredeljeno v:

>    >>  Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju,  

>    >>  Pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, 
št. 78/2007), ki uvaja v srednje poklicne in strokovne šole možnosti priznavanja formalno in neformalno 
pridobljenega znanja in spretnosti ob vpisu v začetni letnik. Šola mora v skladu s pravilnikom oblikovati 
merila in postopke, po katerih bo priznavala kandidatom formalno in neformalno pridobljena znanja in 
spretnosti.

V nadaljevanju so navedeni členi iz Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in iz Pravilnika o 
ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju, ki opredeljujejo priznavanje in 
potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.
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Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(ZOSI-1) Ur. l. RS, št. 79/2006

71. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
V izobraževalnem procesu se s preverjanjem in ocenjevanjem ugotavlja, kako dijak obvladuje poklicne 
zmožnosti, spretnosti in veščine (v nadaljnjem besedilu: znanje) in kako izpolnjuje pogoje za doseganje 
kreditnih točk v skladu z izobraževalnim programom. 
Pri ocenjevanju dijaka se upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z javno listino, z 
izpitom ali na druge načine. 
Dijake se preverja in ocenjuje na način, po merilih, pravilih in postopkih, ki jih sprejme šola v skladu z 
izobraževalnim programom in predpisi ministra. Šola merila, pravila in postopke javno objavi.

73. člen
(napredovanje)
Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov ozi-
roma modulov in je opravil druge obveznosti, ki jih določa izobraževalni program. Pri tem se upošteva tudi 
neformalno pridobljeno znanje. 
Dijak, ki ob koncu pouka ni opravil vseh obveznosti iz prejšnjega odstavka, jih lahko opravi v rokih, ki jih 
določi ravnatelj. 
Dijak lahko izjemoma napreduje v višji letnik tudi, če ni dosegel pozitivne ocene pri vseh predmetih ozi-
roma modulih, je pa opravil druge obveznosti, določene z izobraževalnim programom, če tako v skladu s 
predpisi ministra odloči pristojni organ šole. 
Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati 
popravne izpite. 

75. člen
(podzakonski predpis)
Minister podrobneje predpiše način in postopek preverjanja in ocenjevanja znanja, pridobivanja kredit-
nih točk, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem 
izobraževanju. 
Minister predpiše izpitni red, s katerim podrobneje določi postopek, način in pogoje za opravljanje 
zaključnih izpitov ter sestavo izpitnih komisij. V postopku priprave sodeluje s pristojnimi socialnimi part-
nerji oziroma, za regulirane poklice, s pristojnim ministrom.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju

V drugem odstavku 4. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju 
je določeno, da: “šolska pravila o ocenjevanju obsegajo podrobnejša merila in postopek priznavanja for-
malno in neformalno pridobljenega znanja”.

4. člen
(šolska pravila)
1) Šolska pravila ocenjevanja določi ravnatelj po predhodni pridobitvi mnenja 
učiteljskega zbora, skupnosti dijakov in sveta staršev.
2) Šolska pravila ocenjevanja obsegajo:
    – podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja,
    – načrt ocenjevanja znanja,
    – načine in roke izpolnjevanja neizpolnjenih obveznosti,
    – način uresničevanja javnosti ocenjevanja,
    – način priprave osebnega izobraževalnega načrta in sodelovanje dijaka pri tem,
    – način priprave mape učnih dosežkov,
    – vpogled in izročanje ocenjenih izdelkov,
    – največje dopustno število pisnih izdelkov na dan in na teden,
    – pogoje obveznega ponavljanja ocenjevanja,
    – postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju,
    – izpitni red (prijava in odjava, pogoji opravljanja izpita, potek ustnega in pisnega 
       izpita in druga izpitna pravila),
    – pripravo izpitnega gradiva (naloge, nosilce in roke),
    – kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepi,
    – druga pravila in postopke v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
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VIII. PRIZNAVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA

35. člen
(uvodni pogovor)
Šola organizira z dijaki oziroma kandidati za vpis v začetni letnik uvodni pogovor, na katerem jih strokovni 
delavci seznanijo z:
– merili in postopki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
– mapo učnih dosežkov in
možnostjo oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta.

A. PRIZNAVANJE FORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

36. člen
(priznavanje formalno pridobljenega znanja)
1) Šola na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih izobraževalnih programih (spričevala, 
obvestila o uspehu, potrdila o izpitu in drugih javno veljavnih listinah) dijaku prizna pridobljeno primerljivo 
znanje.
2) Pri priznavanju formalno pridobljenega znanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se 
nanašajo na priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

B. PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

37. člen
(vrednotenje znanja)
1) V postopku priznavanja neformalno pridobljenega znanja se z vrednotenjem znanja dijaka ugotavlja 
ustreznost neformalno pridobljenega znanja s standardi znanja, ki so opredeljeni v posamezni program-
ski enoti.
2) Dokazila, na podlagi katerih se priznava neformalno pridobljeno znanje, so: dokazila o usposabljanju 
oziroma izpopolnjevanju, certifikati, izdani v skladu s predpisi, ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
dokazila o pridobljenem znanju in opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega programa, potrdila 
delodajalcev o usposabljanju z delom in druga podobna dokazila.

38. člen
(merila)
1) Programski učiteljski zbor določi merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Pri tem 
upoštevajo naslednja načela:
– znanje se za programsko enoto prizna v celoti, če se ugotovi vsaj 70 % primerljivih vsebin,
– znanje se prizna, če je njegov obseg v izobraževalnem programu vrednoten najmanj z eno kreditno točko.
2) Če se znanje, pridobljeno z delovnimi izkušnjami, uveljavlja za priznanje splošnoizobraževalnega ali 
strokovnoteoretičnega predmeta oziroma modula, se opravi preizkus znanja v skladu s tretjim odstavkom 
39. člena tega pravilnika.

39. člen
(postopek priznavanja)
1) Postopek priznavanja znanja se prične, ko dijak vloži zahtevo za priznavanje predhodno pridobljenega 
znanja, ki ji priloži dokazila iz drugega odstavka 37. člena tega pravilnika.
2) Komisija za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, ki jo imenuje ravnatelj, ovrednoti znanje 
dijaka na podlagi predloženih dokazil.
3) Če na podlagi dokazil ni mogoče v celoti priznati pridobljenega znanja, dijak opravlja preizkus znanja. 
Obseg, način in obliko preizkusa znanja se določi v skladu s 7. členom tega pravilnika in šolskimi pravili 
glede na namen preizkusa in predhodno znanje dijaka.
4) Po končanem vrednotenju oziroma ugotavljanju znanja dijaka s preizkusom šola izda sklep o priznavanju 
pridobljenega znanja. Priznano znanje se evidentira v šolski dokumentaciji na podlagi izdanega sklepa.
5) Dijak, ki mu je bilo priznano predhodno pridobljeno znanje, je oproščen opravljanja obveznosti iz ust-
reznega dela izobraževalnega programa.
6) Če dijaku ni bilo priznano znanje, kot je predlagal, se v sklepu o priznavanju znanja to utemelji.

40. člen
(poročanje)
Poročanje o priznavanju neformalno pridobljenega znanja je sestavni del poročila o kakovosti, ki ga šola 
javno objavi. Poročilo vsebuje podatke o opravljenih uvodnih razgovorih, vloženih zahtevkih, izdanih sk-
lepih in druge načrtovane ter izvedene analize in ukrepe v zvezi s priznavanjem pridobljenega znanja.
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41. člen
(postopek potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
Dijak, ki se je izobraževal po modularno oblikovanem izobraževalnem programu, a tega izobraževanja ni 
zaključil, kljub temu pa je izpolnil obveznosti iz posameznega modula, ki je po obsegu znanja, določenim s 
katalogom znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, enakovreden, se mu prizna 
nacionalna poklicna kvalifikacija v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij.

Kot rečeno, so šole na podlagi zakonskih podlag dolžne v šolskih pravilih opredeliti celoten postopek prizna-
vanja neformalno pridobljenih znanj. 

Primer šolskih pravil Centra biotehnike in turizma »Grm« Novo mesto – Kmetijske šole Grm in biotehniške 
gimnazije je vključen v gradivo »Primer modela ugotavljanja in priznavanja neformalnega in priložnostnega 
znanja na šolah«.

1.1.1.2 Pravila in postopki 

Proces ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja in spretnosti poteka po vna- 
prej določenih standardiziranih postopkih, ki jih navadno opredeli izvajalska institucija (šola) z določitvijo stroko-
vnjakov in organov, ki sodelujejo in odločajo v posameznih fazah, seveda v skladu z zakonom in navodili.

Proces validacije – vrednotenja rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja ali učnih izidov je post-
opek, s katerim ovrednotimo znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene v različnih učnih okoljih, ter jih 
priznamo.

Postopek vrednotenja znanj, spretnosti in kompetenc naj bi bil izveden v naslednjih fazah:

1.  Identificiranje posameznikovih znanj, spretnosti in kompetenc je proces, v katerem posameznik sam ali 
v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja, katera znanja in spretnosti je že usvojil v različnih učnih okoljih, in 
jih nato primerja z vnaprej določenimi standardi učnih izidov.

2.  Dokumentiranje je zbiranje dokazov o znanju, spretnostih in kompetencah (na primer priporočila, primeri 
kakovostnih rezultatov dela, opisi tečajev; urejena zbirka dokumentacije je lahko tudi listovnik ali portfolijo).

3.  Potrjevanje učnih izidov je postopek, s katerim se potrdi, da posameznikovi učni dosežki, dokazani v 
listovniku ali ocenjeni in preverjeni na druge načine, ustrezajo učnih izidom, ki se zahtevajo za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije ali strokovnega modula/strokovnih modulov v izobraževalnem progra-
mu. V postopku potrjevanja kvalificirani ocenjevalec (strokovnjak za določeno področje) pregleda dokazila 
(lahko zbrana v obliki zbirne mape ali portfolija) in ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za priznavanje (kriterije, 
standarde) izobrazbe.

4.  Preverjanje učnih izidov je nabor metod in postopkov, s katerimi se preveri obseg znanja, spretnosti in 
kompetenc, ki jih je udeleženec usvojil v različnih učnih okoljih za pridobitev nacionalne poklicne kvali-
fikacije. Kvalificirani ocenjevalec se na podlagi dokazil o že pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah 
odloča, na kakšen način in v kolikšnem obsegu bo znanja potrebno preveriti. Ugotavljanje učnih izidov temelji 
na merjenju posameznikovih učnih izidov, kompetenc, ki so v praksi določeni z uveljavljenimi standardi. 
Ocenjujejo se lahko ustna predstavitev, raziskovalne naloge, projekti, eseji, demonstracija veščin. 

5.  Priznavanje učnih izidov je postopek, s katerim se uradno prizna usvojene učne izide s podelitvijo na-
cionalne poklicne kvalifikacije; lahko pa je na podlagi tega posameznik oproščen opravljanja strokovnega 
modula/strokovnih modulov v izobraževalnem programu.

6.  Informiranje in svetovanje mora biti omogočeno v vseh fazah procesa.
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Slika 2: Proces validacije – vrednotenja

Ne glede na različne zakonske podlage v evropskih državah in različne ureditve naj bi celoten proces prizna-
vanja vključeval naslednje korake: 

>    >>  seznanjanje kandidata s postopkom in možnostmi (informiranje),
>    >>  svetovanje kandidatu ob pripravi vloge,
>    >>  kandidat pripravi in odda vlogo (pisna; lahko je tudi elektronska),
>    >>  razgovor ali intervju s kandidatom, 
>    >>  (o)vrednotenje znanja, pridobljenega zunaj akreditiranih izobraževalnih ustanov, 
>    >>  odločanje o priznavanju (delno ali v celoti), 
>    >>  izvajanje preverjanja (po potrebi), 
>    >>  ovrednotenje tako pridobljenega znanja: s kreditnimi točkami in s priznavanjem celotnega programa 

ali samo njegovega dela.

Postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja prične dijak s pisno vlogo, ki ji priloži dokazila. Vloga 
vsebuje: dokazila o izpopolnjevanju, certifikat o priznavanju poklicnih kvalifikacij (NPK), dokazila o pridoblje-
nem znanju ali opravljenih obveznostih po delih izobraževalnega procesa (ena ali več kompetenc strokovnih 
vsebinskih sklopov ali strokovnih modulov), potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom ipd.

Vlogo  obravnava komisija, ki jo (izmed članov programskega učiteljskega zbora, lahko pa tudi izmed drugih 
strokovnih delavcev šole), imenuje ravnatelj in opravi ovrednotenje neformalno pridobljenega znanja. 

Če na podlagi dokazil v skladu z merili, ki jih sprejme šola, ni mogoče v celoti potrditi neformalno pridobljene- 
ga znanja, se določi preizkus znanja, ki se glede na naravo znanja, ki se potrjuje, izvede na načine iz 8. člena 
Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Po končanem vrednotenju oziroma po opravljenem preizkusu izda komisija sklep. Če se kandidatu priz-
na uveljavljano neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, je delno ali v celoti oproščen obveznosti iz 
izobraževalnega programa. Če znanja ni mogoče priznati, mora komisija tak sklep utemeljiti.

1.1.1.3 Metode in merila

METODE

a)  Uvodni razgovor

V uvodnem razgovoru, ki ga organizira izobraževalna ustanova, analiziramo kandidatove lastnosti, interese, 
pridobimo informacije o predhodno pridobljenem znanju, veščinah in kompetencah, o delovnih izkušnjah ipd. 
Vse ugotovitve pisno beležimo.
 

Ugotavljanje učnih izidov (znanj, spretnosti in kompetenc)

Preverjanje učnih izidov Potrjevanje učnih izidov Priznavanje učnih izidov

Metode in postopki, s katerimi se 
preveri obseg kandidatovega znanja, 
spretnosti in kompetenc

Postopek, s katerim se potrdi, da 
posameznikovi učni dosežki ustrezajo 
učnim izidom, določenim v NPK ali 
strokovnih modulih izobraževalnih 
programov

Postopek, s katerim:
- se uradno prizna usvojene učne 
izide s podelitvijo NPK;
- je posameznik oproščen opravljanja 
strokovnega modula/modulov v 
izobraževalnem programu.

VALIDACIJA
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b)  Zbiranje dokumentacije in drugih dokazil (portfolijo, učna mapa, listovnik ...)

Komisija ovrednoti znanje kandidata na podlagi predloženih dokazil. Dokumenti, potrebni za postopek prizna-
vanja so:

>    >>  spričevala,
>    >>  druge listine (različni dokumenti, ki jih izda delodajalec in dokazujejo izkušnje, potrdila o udeležbi na 

seminarjih, usposabljanjih ipd.),
>    >>  portfolijo – zbirna mapa, v kateri kandidat pripravi svojo biografijo s podatki o izobrazbi, o zapos-

litvah ter drugih izkušnjah in znanjih, ki jih je v preteklosti pridobil,
>    >>  druga dokazila (kandidatovi izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela; projekti, izumi, patenti ipd.).

c)  Preizkusi znanj in spretnosti

Če na podlagi dokazil ni mogoče v celoti priznati pridobljenega znanja, kandidat opravi preizkus znanja in spret-
noti. Preverjanje znanja in spretnosti poteka na enake načine, kot sicer preverjamo znanje v izobraževanju. 
Za preverjanje izberemo način, ki je glede na cilje in standarde znanja, ki naj bi se preverjali, najprimernejši. 
Preverjanje znanja lahko poteka na naslednje načine: 

>    >>  z ustnim ali pisnim izpitom, 
>    >>  z razgovorom/zagovorom, 
>    >>  z intervjujem, 
>    >>  z zagovorom v ta namen pripravljene seminarske naloge, 
>    >>  z zagovorom v ta namen pripravljenega projekta, 
>    >>  z vrednotenjem izdelka, ki ga v ta namen pripravi kandidat,
>    >>  z vrednotenjem postopkov, ki jih opravlja kandidat pri praktičnem preizkusu (delu, opravilu …), 
>    >>  z vrednotenjem demonstracije, nastopa, simulacije, igre vlog …

d)  Ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje predhodno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc s 
pomočjo ocenjevanja izdelkov in storitev

Kandidat je lahko pred vključitvijo v izobraževalni program že praktično izdelal kak izdelek, s katerim je doka-
zal, da obvlada del programa (strokovnega modula, predmeta), v katerega se vpisuje. Tak izdelek uporabimo 
kot sredstvo, s pomočjo katerega ocenimo, ali kandidat v resnici dosega nekatere zahtevane informativne in 
formativne cilje. 

Navajamo nekaj primerov:

>    >>  opravljeno praktično delo, npr.: izdelana lastna spletna stran, izdelana elektroakustična naprava, 
poslovna korespondenca … 

>    >>  pisni izdelek, npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, 
poročilo o evalvaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt podjetja … 

>    >>  opravljena storitev na delovnem mestu, npr. izpeljana turistična ekskurzija, prevajanje sestanka … 

MERILA

Merila za ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje kandidatovega predhodnega znanja, spretnosti in kompe-
tenc lahko pripravi tudi skupina sorodnih šol, kar bi prispevalo k poenotenju standardov pri ugotavljanju, 
preverjanju in potrjevanju predhodnega znanja, spretnosti in kompetenc v posameznih izobraževalnih pro-
gramih. To je namreč ena izmed večjih pasti2 uvajanja procesa ugotavljanja, preverjanja in potrjevanja pred-

2 Države, ki imajo več izkušenj kakor Slovenija s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja, se tega problema sicer 
lotevajo različno, povsod pa prav zaradi zaščite kakovosti in enotnih standardov uvajajo različne ukrepe kot so: ocenjevalci 
in svetovalci v postopkih morajo biti posebej usposobljeni, akreditacija ustanov, ki izvajajo te postopke, imajo nadzorne 
oz. kontrolne organe na regionalni ali nacionalni ravni ipd.
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hodnega znanja, spretnosti in kompetenc na način, kakor ga predvideva zakon. S prepuščanjem skoraj 
popolne avtonomije posamezni šoli se odpira nevarnost (pre)velikih odstopanj pri merilih, ki jih bodo upora-
bljale posamezne šole, s tem pa, posledično, tudi do zniževanja kakovosti tega procesa, kar bo vplivalo na 
vse šole. Zato priporočamo, da se šole dejansko povežejo pri opredeljevanju skupnih standardov, pa tudi pri 
evalvaciji rešitev, ki se bodo začele uveljavljati v praksi. 

Uporabljene metode vrednotenja morajo biti v vsakem primeru objektivne in zanesljive:
>    >>  vrednotenje doseženega znanja, spretnosti in kompetenc mora upoštevati predvsem izobraževalne 

cilje oziroma pogoje za vstop v posamezni izobraževalni program, v katerega se kandidat želi vpisati,
>    >>  dokazano pridobljeno znanje, prav tako pa tudi spretnosti in kompetence, ki so ustrezno dokumenti-

rane in relevantne, se kandidatu priznajo ne glede na to, kje in kako jih je pridobil.

Rezultati vrednotenja morajo biti dokumentirani z izdajo ustreznega potrdila. Če primer ni jasen oziroma če ni 
popolnih dokazov, lahko komisija po potrebi določi še naslednje oblike zbiranja informacij, ki so pomembne 
za postopek priznavanja:  

>    >>  izpit v pisni ali ustni obliki,
>    >>  opazovanje kandidatovih znanj in veščin v realnih situacijah,
>    >>  opazovanje kandidatovih znanj in veščin v simuliranih posebnih situacijah,
>    >>  druge oblike preverjanja, primerne za posamezen učne izide.

1.1.1.4 Oblikovanje strokovnih komisij

Strokovne komisije se na posamezni šoli, kjer poteka proces priznavanja neformalno in priložnostno prido-
bljenega znanja, oblikujejo glede na šolska pravila ocenjevanja.

1.1.1.5 Mehanizmi zagotavljanja kakovosti

Izvajalska ustanova se mora obvezati, da bodo ti postopki strokovno korektni in taki, da ne bodo zmanjševali 
ravni kakovosti izobraževanja. Še posebej je to pomembno zato, ker so ti postopki skoraj v celoti v pristojnosti 
posamezne izobraževalne ustanove. 

Izobraževalne ustanove kot celota in vsak posamezen učitelj, predavatelj ali strokovni delavec, ki je vključen 
v pripravo in izpeljavo postopkov ugotavljanja, potrjevanja in preverjanja predhodno pridobljenega znanja in 
spretnosti, so dolžni skrbeti za strokovno usposobljenost, ki je potrebna za sodelovanje v tem procesu. To 
pomeni:

>    >>  da sta tako učitelj/predavatelj kot njegova organizacija dolžna skrbeti za stalno strokovno izpopol-
njevanje na področju ugotavljanja, potrjevanja in preverjanja predhodno pridobljenega znanja in spretnosti,

>    >>  da izobraževalna ustanova poskrbi za individualno svetovanje predavateljem – začetnikom pri ugo-
tavljanju, potrjevanju in preverjanju predhodno pridobljenega znanja in spretnosti ter za njihovo individu-
alno spremljanje,

>    >>  da je komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pri svojem delu pozorna na vprašanja stroko-
vne usposobljenosti učiteljev/predavateljev in drugega osebja pri ugotavljanju, potrjevanju in preverjanju 
predhodno pridobljenega znanja in spretnosti; v ta namen tudi izvaja različne ukrepe za presojanje te 
kakovosti (analize različne dokumentacije, ankete med kandidati, ankete med učitelji/predavatelji …) ter 
uvaja različne ukrepe za izboljšanje kakovosti na tem področju.

1.1.1.6 Informiranje javnosti

Ena temeljnih zahtev za učinkovito in enakopravno delovanje sistema priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja je informiranje širše javnosti o možnostih, ki jih ta sistem ponuja. 
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1.2. Evropske smernice na podroËju priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja3 

Evropski svet je maja 2004 sprejel skupne evropske podlage za identifikacijo in potrjevanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, ki jih lahko povzamemo v štirih temeljnih načelih:

>    >>  celoten proces prikazovanja znanja (celovit nabor znanja, spretnosti in izkušenj) mora ostati prosto-
voljen, rezultati potrjenega znanja pa ostanejo v lasti posameznika;

>    >>  odgovorni skrbniki sistemov morajo vzpostaviti podsisteme in pristope, ki vključujejo primerne meha-
nizme za zagotavljanje kakovosti, zagotavljanje vodenja, svetovanja in podajanja informacij o možnostih v 
teh sistemih; 

>    >>  temelji zaupanja v proces priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja so: poštenost, 
preglednost in zagotavljanje kvalitete;

>    >>  potrebno je zagotoviti kredibilnost in legitimnost, te pa ni brez: sodelovanja relevantnih skrbnikov, izo-
gibanja konfliktom med različnimi interesi in brez jasnih profesionalnih standardov za izvedbo potrjevanja.

Omenjene smernice oziroma priporočila so referenčne in kontrolne točke za razvoj sistemov in metod prizna-
vanja v različnih evropskih državah, njihova uporaba pa je prostovoljna.

1.2.1. Vloga posameznih partnerjev, vkljuËenih v 
sistem potrjevanja in priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja

V sistem priznavanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je vključenih veliko 
odgovornih skrbnikov in agencij, zato je enoten pogled na celotno področje zelo otežen. Celovit pogled, pred-
stavljen v preglednici 2, prikaže na kateri ravni, na kakšen način, zakaj in kako poteka potrjevanje in prizna-
vanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter kdo ga izvaja. Da bi razvili čim bolj enoten koncept 
potrjevanja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, so na evropski ravni v ta model 
vključili pet ločenih, vendar med seboj povezanih področij: 

>    >>  posameznike/kandidate, 
>    >>  organizacije,
>    >>  izobraževalni sektor,
>    >>  nacionalne politike in politike za vseživljenjsko učenje,
>    >>  evropske snovalce politik.

2 Besedilo je povzeto po osnutku Evropskih smernic za priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja – Jens 
Bjornavold, CEDEFOP
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KDO je vključen KATERI so rezultati ZAKAJ to delajo KAKO se izvaja

Evropsko področje

Komisija in svet EU,
organizacije socialnih 
partnerjev,
ministrstvo za 
izobraževanje in 
usposabljanje, minis-
trstvo za delo

EQF,
Europass,
skupni evropski 
temelji priznavanja,
osnutek evropskih 
smernic za prizna-
vanje

Primerljivost in 
transparentnost,
povečana mobilnost,
konkurenca,
vseživljenjsko učenje

Odprta – prosta 
komunikacija

Nacionalno področje

Ministrstva, 
pooblaščene 
avtoritete za 
kvalifikacije, 
socialni partnerji,
nevladne organizacije

Kvalifikacije Družba znanja,
mobilnost,
inovacije, »zaloga« 
spretnosti

Projekti, 
mreže,
financiranje,
legalizacija

Sektor izobraževanja

Lokalna vlada,
centri za preverjanje,
poklicne šole,
univerze,
specializirani centri 
za prepoznavanje 
znanja

Nacionalni kurikuli,
nacionalni standardi,
certifikati za potrditev 
sodelovanja,
diplome

Izobraževanje za vse,
usposabljanje po 
meri, skrajšana doba 
učenja/študija,
povečan dostop do 
izobraževanja

Definicija metod 
za preverjanja in 
potrjevanja znanja

Poslovni sektor

Poslovni menedžerji,
menedžerji za 
upravljanje s 
človeškimi viri,
predstavniki združenj 
delojemalcev

Kompetenčni profil ali 
delovni standard,
opis dela

Konkurenčna
prednost,
obnavljanje virov,
načrtovanje kariere,
usposabljanje,
sumarno in formalno 
preverjanje

Popis, – kartiranje,
svetovanje,
preverjanje,
potrjevanje

Prostovoljni sektor

Skupnosti,
nevladne 
organizacije,
projekti

Profil spretnosti Zaposljivost,
mobilnost,
napredovanje v 
karieri,
vstop v 
izobraževanje/dostop 
do njega,
interno usposabljanje

Popis, – kartiranje,
»Youthpass«,
Europass CV

Posameznik

Kandidat,
zaposlen delavec

Motivacija za učenje,
samopodoba,
dokaz o znanju in 
spretnostih

Dopolnjevalno 
učenje,
sestava portfolija

Preglednica 2: IntegriranI pogled na potrjevanje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Z Evropske perspektive je krepitev primerljivosti pristopov k preverjanju in potrjevanju neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja na različnih stopnjah in v različnih kontekstih, pomembna predvsem za 
vzpostavitev in razvoj zaupanja na mednarodnem področju. K temu naj bi občutno pripomogle pravilno in 
konsistentno sestavljene skupne Evropske smernice.

1.2.2 Formativni in sumativni pristop pri 
potrjevanju znanja

Za ugotavljanje in vrednotenje znanj, spretnosti in kompetenc lahko uporabimo različne pristope. Glavna dva, 
formativni in sumativni pristop, sta v formalnem in neformalnem procesu potrjevanja znanja enako pomem-
bna.  Čeprav je proces priznavanja znanja v neformalnem in priložnostnem izobraževanju oblikovan tako, 
da je bolj občutljiv na potrebe posameznika, je zaradi statusa in zaupanja nujno potrebno, da sumativni 
elementi priznavanja temeljijo na standardih, ki se uporabljajo pri sumativnem vrednotenju v formalnem 
izobraževanju. 
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Formativni pristop 
Zasnovan je kot decentraliziran in raznolik instrument za zagotavljanje povratnih informacij in podpore pri 
učenju, izogiba pa se povezanosti s podeljevanjem formalnih kvalifikacij (Švedska, Nizozemska).
V omenjenih državah so poudarjene pretežno lokalne in regionalne iniciative, namenjene specifičnim ciljnim 
skupinam (Švedska), in razvoj metod za priznavanje za podjetja in sektorje. Metode so prilagojene in privzete 
s področja upravljanja človeških virov (Nizozemska).

Sumativni pristop
Se uporablja pogosteje. Namen ali rezultat identifikacije in preverjanja neformalno pridobljenega znanja je 
formalno priznan certifikat ali kvalifikacija. 

Velikokrat se sumativni in formativni pristop dopolnjujeta, temeljni namen pa ostaja enak: »odprtje« kvali-
fikacij in kvalifikacijskih sistemov za učenje zunaj formalnega izobraževalnega sistema.

Pomembni politični in institucionalni vprašanji sta: do katere stopnje se pristop sumativnega preverjanja in-
tegrira v nacionalni sistem kvalifikacij in do katere mere se ti potrjevalni pristopi nanašajo na javna in druga 
telesa ter standarde? Odgovor na to vprašanje določa, kdo s sistemom upravlja in skrbi za financiranje.

1.2.3 Vloga standardov v procesu preverjanja in 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Standard je osnova sistema preverjanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (NIPPZ). 
Premalo pozornosti se posveča temu, kako njihova definiranost ter interpretacija vplivata na rezultate prever-
janj in potrjevanj NIPPZ. 

Kvalifikacije in priznavanje NIPPZ se nanašajo na dve vrsti standardov: 

>    >>  na poklicne standarde in 
>    >>  na izobraževalne standarde (izobraževalne programe, standarde znanja v posameznih programskih enotah). 

Vsak od navedenih deluje po svoji logiki, reflektira drugačne prioritete, motivacijo in namene.
Nekatere nejasnosti bodo odpravljene z vzpostavitvijo nacionalnega (NOK) in evropskega (EQF) okvira kvalifikacij.
Premik k učnim izidom, ki jih promovira EQF in posledično NOK, bo za promocijo priznavanja NIPPZ zelo 
pomemben, saj so osrednji cilji vzpostavitev nacionalnih okvirov kvalifikacij:

>    >>  olajšati vzpostavitev nacionalnih standardov za učne izide – kompetenc,
>    >>  povezati kvalifikacije med seboj,
>    >>  povečati dostop do učenja/znanja; prenos učenja/znanja in razvoj učenja/znanja,
>    >>  zagotavljati kakovost izvajalcev usposabljanja in izobraževanja. 

1.2.4 Zagotavljanje kakovosti v sistemu priznavanja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

V procesu priznavanja je zagotavljanje kakovosti zelo pomembno. Evropske smernice za zagotavljanje kako-
vosti v izobraževanju in usposabljanju vključujejo skupna načela, ki lahko pripomorejo k povečanju zaupanja 
med državami v tem procesu. 

Sistem zagotavljanja kakovosti bi moral temeljiti na naslednjih elementih:

>    >>  jasnih in merljivih ciljih in standardih, 
>    >>  izdelanih smernicah za implementacijo, pri nastajanju katerih sodelujejo različni partnerji, vključeni v 

proces priznavanja, 
>    >>  ustreznih resursih,
>    >>  dosledni uporabi evalvacijskih metod (vključno s samoevalvacijo in eksterno evalvacijo), razvitem me-

hanizmu pridobivanja povratnih informacij ter procesu za vnašanje izboljšav.



2. Izkušnje na področju 
priznavanja neformalnega 
in priložnostnega znanja v 
evropskih državah in Sloveniji

Evropske države se obravnavane problematike lotevajo različno. Nekatere so področje priznavanja neformal-
nega in priložnostnega učenja že sistemsko uredile, druge možnosti za sistemsko ureditev šele proučujejo. 
Sistemi vseživljenjskega učenja ter vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja se 
po državah razlikujejo. Vsaka država ureja to področje v skladu s svojim sistemom, pri tem pa se srečuje z 
različnimi izzivi. 

Nekatere države s sprejetimi zakoni in smernicami aktivno spodbujajo priznavanje neformalnega in 
priložnostnega učenja, druge ga dovoljujejo, a ga ne regulirajo. V nekaterih državah obstaja za to zakonska 
podlaga, v drugih ne. Države, kot Velika Britanija, Irska, Francija, Estonija, ki so že vpeljale metode in sisteme 
za identifikacijo in vrednotenje znanj, pridobljenih zunaj akreditiranih izobraževalnih programov, ugotavljajo, 
da se velik del znanja lahko pridobi na delovnem mestu, doma in z drugimi dejavnostmi med prostim časom. 
Znanja in spretnosti, pridobljene zunaj formalnega izobraževalnega sistema, so bile in so nujno potrebne 
za posameznika, podjetja in celotno družbo, zato je priznavanje tako pridobljenih kompetenc velik izziv in 
priložnost na nacionalni ravni. 

Države so v različnih fazah praktičnega uvajanja sistema priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih 
znanj, spretnosti in kompetenc v sistem izobraževanja in usposabljanja. Ob koncu leta 2007 so glede na stop-
njo, ki so jo dosegle pri uvajanju tega sistema, države razdelili v tri glavne skupine (CEDEFOP, 2007):

>    >>  države, v katerih je postopek že dobro vpeljan in urejen in se posamezniki že vključujejo vanj (Belgi- 
ja, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Slovenija, Romunija, 
Španija, Velika Britanija),
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>    >>  države, v katerih se postopki razvijajo, pravne podlage so vzpostavljene, vendar se posamezniki 
še ne vključujejo vanje (Avstrija, Češka, Islandija, Italija, Nemčija, Madžarska, Litva, Luksemburg, Malta, 
Poljska, Švedska),

>    >>  države, v katerih se na tem področju še ne dogaja veliko in so v začetni fazi razvoja (Bolgarija, Hrvaška, 
Ciper, Grčija, Latvija, Liechtenstein, Slovaška in Turčija). 

Priznavanje neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja ima po mnenju držav, ki so take sisteme že 
vpeljale, številne pozitivne učinke: posameznike motivira, da se vključijo v formalno izobraževanje, med zapos-
lenimi poveča motivacijo in zanimanje za udeležbo v ponujenih usposabljanjih in organiziranih izobraževanjih v 
podjetju, s skrajšanjem časa učenja, ki ga omogoča, postane program dostopnejši posameznikom. Ti se namreč 
zaradi službenih ali drugih obveznosti težko odločijo za formalno izobraževanje, znižajo pa se tudi stroški.

2.1 Primeri sistemov preverjanja in potrjevanja 
neformalno pridobljenega znanja v nekaterih evropskih 
državah
Nekoliko bolj podrobno so predstavljeni trije sistemi preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znan-
ja (irski, škotski in nizozemski), ki sodijo med najbolj razvite na tem področju. 

2.1.1 Irska (RPL)
Na Irskem so možnosti v procesu preverjanja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja (Recognition of 
prior Learning – RPL) razdeljene na:

1.  Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izobraževalnih programih, kjer se uporabnikom omogoča:
>    >>  vstop v programe/dostop do programov,
>    >>  oprostitev/priznanje delov oziroma nekaterih zahtev programov,
>    >>  dodelitev kreditnih točk za pridobitev priznanj.

2.  Priznavanje predhodno pridobljenega znanja neodvisno od izobraževalnih programov za pridobitev potrdil.

Sodelujoči v sistemu priznavanja predhodno pridobljenega znanja so: FETAC (Further Education and Training 
Awards Council), izvajalci, uporabniki, mentorji, ocenjevaleci in zunanji evalvatorji.

>    >>  FETAC je organizacijsko, izvajalsko in koordinacijsko telo, ki s socialnimi partnerji upravlja sistem, 
podeljuje dovoljenja drugim izvajalcem itn. 

>    >>  Mentor
      Izkušnje so pokazale, da uporabniki potrebujejo podporo in svetovanje pri prijavi za preverjanje in 

potrjevanje NIPPZ, ki jo mentor nudi tako, da:
>> informira uporabnika in mu svetuje glede procesa priznavanja in potrjevanja NIPPZ, o vstopu v pro-

grame, o oprostitvi/priznanju dela/delov programa in o pridobitvi potrdil,
>> pomaga pri določanju primernosti kandidata za vstop v program, oprostitev/priznanje dela/delov pro-

grama in za pridobitev primernega potrdila,
>> pomaga kandidatu pri analizi standardov za pridobitev potrdila v skladu z njegovim predhodno prido-

bljenim znanjem, spretnostmi in kompetencami ter jih primerja in skuša uskladiti z učnimi izidi, potreb-
nimi za pridobitev potrdila,

>> svetuje kandidatu pri identifikaciji in zbiranju dokazil,
>> ugotavlja primanjkljaje v znanju, spretnostih in kompetencah za pridobitev določenega potrdila,
>> koordinira proces preverjanja in potrjevanja NIPPZ (v centru, na delovnem mestu itd.),
>> prevzema povezovalno vlogo med ocenjevalcem, izvajalsko institucijo in komisijo.

>    >>  Ocenjevalec
>> ugotavlja ustreznost kandidatovih dokazil za pridobitev potrdila glede na zahteve standarda, 
>> poda mnenje izvajalcu ali FETAC-u glede potrdila, vstopa v program, priznanja dela programa, 
>> če se kandidat obrne neposredno na FETAC, mu le-ta nudi usluge izvajalca, mentorja in ocenjevalca.
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>    >>  Zunanji evalvatorji
Zagotavljajo konsistentnost in skladnost s pravili, določenimi v postopku in v nacionalnem standardu, ter na 
ta način vzdržujejo kredibilnost in kakovost potrdil, ki jih podeljujejo.

Primer korakov pri RPL:

a)  identifikacija priznanja/programa – izbira in pregled veljavnega standarda želenega priznanja/programa;

b)  ugotovitev primernosti kandidata – kandidat mora biti sposoben dokazati , da ima primerna znanja, 
spretnosti in kompetence, sicer ne more vstopiti v program. Primernost kandidata se ugotovi na podlagi 
pregleda učnih rezultatov – standarda;

c)   analiza/pregled znanja, spretnosti in kompetenc za pridobitev potrdila/programa – izvajalec in kandi-
dat primerjata individualno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence s standardom za pridobitev 
potrdila/programa;

d)  zbiranje dokazil – dokazila se zbirajo v obliki portfolija: CV, certifikati, opisi del, reference, izjave, izdelki, 
primeri, dokazila o udeležbi na seminarjih, usposabljanjih, ocene na delovnih mestih, rezultati testov, 
intervjuji in drugo. Pri tem lahko pomaga mentor. Izkušnje morajo biti jasno in natančno dokumentirane 
v skladu z zahtevami standarda;

e)  ocena dokazil – podlaga za preverjanje in potrjevanje je standard, dokazila v portfoliju se preverjajo 
glede zadostnosti, veljavnosti, avtentičnosti, zanesljivosti in vrednosti – veljave;

f)   priporočilo za potrdilo/opravljen program – priporočilo temelji na oceni dokazil;

g)  spremljanje in evalvacija – priporočilo spremljata FETAC in izvajalec.

Smernice delovanja:
>    >>  zagotavljanje kakovosti, 
>    >>  potrditev programa,
>    >>  spremljanje in evalvacija.

2.1.2 ©kotska (RPL)
Škotski sistem preverjanja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja (Recognition of prior Learning – 
RPL) uporabnikom nudi možnost osebnega ali kariernega načrta in podpore pri prehodu med neformalnim 
in formalnim znanjem ali možnost pridobitve kreditnih točk za vstop v izobraževalni program ali za priznanje 
delov izobraževalnih programov.

Osebni ali karierni razvoj se osredotoča na formativno priznavanje NIPPZ (podpora trajnemu učnemu procesu 
ob identifikaciji učne poti). Rezultati formativnega priznavanja NIPPZ so lahko kartiranje/pregled/oris znanj 
in uvrstitev znanja kandidata v kontekst SCQF (The Schottish Credit and Qualification Framework) kot del 
izobraževalnega svetovanja ali osebnega izobraževalnega načrta.

Pridobitev kreditnih točk se osredotoča na: pogoje za vstop v izobraževanje ali za priznanje dela ali celote 
formalnega izobraževalnega programa. Sumativno priznavanje NIPPZ vključuje formalno preverjanje predhod-
nega znanja in pridobljenih izkušenj kot del sistema za določitev kreditnih točk.

Za nekatere uporabnike je proces formativnega priznavanja NIPPZ le priprava na vstop v sumativno prizna-
vanje NIPPZ. Proces identifikacije znanja in spretnosti preko razmisleka o tem, kako pridobiti dokazila o pri-
dobljenem znanju, je skupen obema ponujenima možnostma priznavanja NIPPZ.

Vsi procesi prepoznavanja NIPPZ vsebujejo elemente refleksije in identifikacije neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja, ki se lahko primerja:

>    >>  z nizom ključnih oziroma za predmet specifičnih spretnosti ali z nacionalnimi poklicnimi standardi 
znotraj konteksta učenja v skupnosti ali usposabljanja na delovnem mestu (pri priznavanju NIPPZ za ose- 
bnostni/karierni razvoj),
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>    >>  s ključnimi znanji, spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za uspešen vstop v program formalnega 
izobraževalnega sistema (za premoščanje prehoda med neformalnim in formalnim učenjem),

>    >>  s pogoji za vstop v formalni program izobraževanja (za prepoznavanje zadostnih pogojev za vstop),
>    >>  z rezultati formalnega izobraževalnega programa ali kvalifikacije (pri prepoznavanju znanja z na-

menom priznanja dela programa ali kvalifikacije).

Ključne predpostavke sistema priznavanja NIPPZ:

>    >>  priznavanje se odobri za izkazane učne izide in ne samo za izkušnje,
>    >>  učenje, ki je prepoznano, bi moralo biti prenosljivo,
>    >>  priznanje kreditnih točk za določen izobraževalni program v okviru priznavanja NIPPZ ima enako 

vrednost kot izobrazba, pridobljena v formalnem izobraževalnem sistemu.  

Ključna načela RPL – priznavanja NIPPZ:

a)  Osredotočenost na kandidata/uporabnika
Priznavanje NIPPZ mora delovati kot pristop k učenju in ne kot ovira. Promovirati mora pozitivne vidike 
posameznikovih izkušenj pri učenju. Uporabnik mora v procesu sodelovati prostovoljno, njegove potrebe in 
razlogi morajo biti najvišje vodilo pri priznavanju NIPPZ.
 
b)  Dostopnost
Priznavanje NIPPZ mora biti dostopno vsem, vanj se lahko vključijo vsi kandidati/uporabniki na vseh stopnjah:

>> začetne informacije in nasveti (dvig ozaveščenosti),
>> časovno in denarno realno zasnovani sistemi za uporabnika in izvajalca,
>> enostavno razumevanje in enostavna izvedba procesa,
>> umestitev sistema priznavanja NIPPZ v sistem formalnega izobraževanja z    namenom, da postane 

sestavni del ponudbe šol in univerz.

c)  Prilagodljivost
Spodbuja se uporaba niza različnih pristopov, tako podpore kot preverjanja, z namenom, da se upošteva 
raznolikost kandidatov/uporabnikov ter njihovih potreb, ciljev in izkušenj. 

d)  Zanesljivost, transparentnost in konsistentnost
Pri upravljanju procesa priznavanja NIPPZ je potrebno zagotoviti zaupanje v rezultate.

e)  Jasna opredelitev vlog 
Vloge in odgovornosti kandidatov in izvajalcev morajo biti jasno definirane. Osebje, ki upravlja in/ali podpira 
proces priznavanja NIPPZ, mora biti usposobljeno in imeti ustrezno podporo.
 
f)  Kakovost
Priznavanje NIPPZ na področju osebnostnega in kariernega razvoja mora biti podprto z mehanizmi zagotav-
ljanja kvalitete. Potrebno je zagotoviti usklajenost uporabljenih standardov.
Priznavanje NIPPZ na področju (delov) izobrazbe bi moralo biti integrirano v obstoječe sisteme za zagotavljaje 
kakovosti.

g)  Sodelovanje
Spodbujati je potrebno sodelovanje med sektorji za dosledno in učinkovito zadovoljevanje potreb uporab-
nikov. Prav tako je potrebno spodbujati povezave med izvajalci programov, institucijami in nacionalnimi telesi. 
Sodelovanje mora zaobjemati izmenjavo primerov dobre prakse, študij primerov ter pristopov pri podpori in 
preverjanju.

Ključni koraki procesa preverjanja NIPPZ

1.  Začetno svetovanje glede procesa priznavanja NIPPZ.

Informiranje in svetovanje o načelih, procesu, postopkih in stroških. Uporabnik mora dobro razumeti vsako 
fazo procesa ter imeti jasne, uresničljive cilje in pričakovanja glede rezultatov. Informacije se lahko podajajo 
v pisani/natisnjeni/elektronski obliki ali/in v razgovoru. Vse podane informacije morajo biti jasne, natančne 
in dostopne vsem.
  
2.  Podpora kandidatom/uporabnikom 
v procesu reflektiranja, identificiranja znanja skozi izkušnje (znanje, spretnosti, kompetence), izbira in pred-
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stavitev ustreznih dokazil, identifikacija področij za nadaljnje učenje.
Vsaka faza procesa mora biti jasno definirana in ustrezno podprta. Podpora se lahko zagotavlja na naslednje 
načine: 

>> pisani materiali ali e-vsebine,
>> individualni tutorji/sestanki,
>> skupinsko svetovanje/informiranje,
>> moduli v okviru priznavanja NIPPZ,
>> elektronska komunikacija.

Če je potrebno, se lahko sklenejo dogovori o sodelovanju pri podpori tudi z drugimi primernimi organizacijami 
iz gospodarstva, prostovoljnih organizacij ipd.

3.  Mehanizmi za zbiranje in predstavitev dokazil o znanju. 

Kjer je le mogoče, naj bodo mehanizmi enostavni in naj zahtevajo manj resursov, da bodo bolje in lažje obvla- 
dljivi tako za uporabnika kot tudi za ponudnika.

>> refleksivno poročilo,
>> projektno delo,
>> strukturirani intervju/ustni izpit,
>> preverjanje na zahtevo, npr. izpit ali naloga,
>> simulacije/opazovanje prakse,
>> beleženje rezultatov učenja,
>> obstoječe ocene/evalvacije izkušenj, temelječih na delu, 
>> profiliranje (izdelani profili na delovnih mestih v podjetjih)
>> dokazila o prostovoljnih izkušnjah in učenju,
>> Evropass življenjepis in Evropass jezikovni potni list,
>> portfolijo.

Če uporabnik želi samo formativno priznavanje NIPPZ za osebnostni/karierni razvoj, potem ni potrebno, da 
proces priznavanja vključuje formalno ocenjevanje znanja. 

4.  Proces priznavanja znanja:
a.  za osebni ali karierni razvoj

>> načrtovanje osebnega izobraževalnega načrta, 

b.  za pridobitev kreditnih točk (pridobitev, nadgradnja izobrazbe) – za vstop v izobraževanje ali za priznanje 
delov izobraževalnega programa,

>> preverjanje, kreditne točke, proces vstopa v izobraževalni program.
 
Nekaj opornih točk za presojo zadostnosti in primernosti predstavljenih dokazil:

>> sprejemljivost, zadovoljivost: ali je primerna povezava med predstavljenimi dokazili in rezultati učenja 
in ali so dokazila zanesljiva in veljavna,

>> zadostnost: ali imajo predstavljena dokazila, vključno z refleksivnim poročilom, zadostno širino in      
globino za demonstracijo učnih dosežkov oziroma podeljenih kompetenc, 

>> avtentičnost: ali so dokazila nedvomno rezultat znanja samega uporabnika/kandidata,
>> ažurnost: se preverja res samo trenutno znanje ali pa mora uporabnik predstaviti tudi dokaze, da je 

svoja znanja »posodabljal«/obnavljal, če  so pridobljene izkušnje že v »daljni preteklosti«. 
  
5.  Proces spremljave v procesu priznavanja NIPPZ.

Proces spremljave in poročanja pri postopkih priznavanja NIPPZ naj bo jasno definiran in vključen v obstoječe 
sisteme zagotavljanja in izboljšanja kakovosti odgovornega telesa. Indikatorji za spremljavo: 

>> število vključenih uporabnikov,
>> stopnja uspešnosti,
>> evalvacija izkušenj uporabnikov in koliko časa so porabili za procese priznavanja NIPPZ,
>> evalvacija izkušenj osebja in koliko časa so porabili za procese priznavanja NIPPZ, za podporo in up-

ravljanje,
>> spremljanje uporabnikov, ki so (bili) vključeni v proces priznavanja NIPPZ,
>> evalvacija učinkovitosti vseh sporazumov o sodelovanju z drugimi izvajalskimi organizacijami in delo-

dajalci,
>> poročila zunanjih evalvatorjev na področjih, kjer je to primerno. 

6.  Podpora osebju, ki izvaja preverjanje NIPPZ.

7.  Integracija ukrepov v obstoječe sisteme zagotavljanja kakovosti.
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2.1.3. Nizozemska (VPL)
Cilji sistema vrednotenja predhodnega učenja (Valuation of Prior Learning – VPL) so omogočiti prepoznavanje, 
akreditacijo/potrjevanje in nadaljnji razvoj formalno, neformalno in priložnostno pridobljenega posamezniko-
vega znanja v različnih okoljih. 

Obstajata dva podsistema VPL: 
>> ožji ali sumativni pristop 
Osredotoča se na pregled kompetenc, na njihovo prepoznavanje in potrjevanje. Imenujejo ga tudi retro-

spektivni pristop.
>> širši ali formativni pristop
Vključuje procese ožjega pristopa, posebej poudarja spodbujanje nadaljnjega razvoja.

VPL predstavlja širši pogled na implementacijo vseživljenjskega učenja. Izziv zanj je spreminjanje socialno-ekonom-
skega sistema, ki zahteva fleksibilnost in hitro prilagodljivost kompetenc spremembam na trgu delovne sile.

V sodobni družbi znanja VPL opozarja na potrebe po prikazu resničnega posameznikovega potenciala, ki temelji 
na analizi in ovrednotenju osebnih kompetenc. Posamezniku ponuja strategijo razvoja, v kateri pri hitrem prila-
gajanju razvoja kompetenc ključno vlogo igrajo organizacijski kontekst in javne/privatne ustanove.

Sistem VPL se osredotoča pretežno na potrebe:
>> posameznika 

>>  da bo sposoben usmerjati svoje učenje s ciljem ostati zaposlen ali se zaposliti, kar velja za mlajše 
in starejše posameznike;

>> organizacije (profitne, neprofitne in prostovoljne) 
>>  da bodo sposobne omogočati individualne učne poti ter jih uporabiti v kontekstu svojih ciljev/

strategij;
>> izobraževalnega sistema (poklicno izobraževanje, institucije za usmerjanje in svetovanje in druge 

službe za posameznika – zaposlitvene agencije, lokalne skupnosti in organizacije)
>>  da bo pripravil ponudbo fleksibilnih storitev za posameznike in organizacije.

Na trgu delovne sile se potrebe glede implementacije VPL nanašajo predvsem na problematiko revitalizacije 
starejših posameznikov, nujnost trajnega posodabljanja znanja, povišanje spretnosti delovne sile in fleksi-
bilno prilagajanje sistema za različne posameznike, ki vstopajo na trg delovne sile.

VPL model obsega pet faz:

Preglednica 3: Model vrednotenja predhodnega znanja

Faze Koraki

Prevzem obveznosti a)  Zavedanje
Kakšne vrste je določena organizacija in ali želi investirati v človeški kapital?

b)  Začetek in postavljanje ciljev
Kakšne so potrebe organizacije z ozirom na postavljene cilje?

Prepoznavanje 
potreb za priznavanje

c)  Priprava – določitev organizacijskega profila
Kako bo organizacija določila svoje potrebe glede učenja/razvoja?

d)  Retrospektiva – povezanost z organizacijskim profilom
Kako demonstrirati individualni profil ali stanje veščine učenja, znanja/razvoja?

Vrednotenje e)  Postavljanje standardov
Kako uskladiti individualne profile z organizacijskimi?

f)  Vrednotenje
Ovrednotenje veščine učenja, znanja/razvoja.

g)  Potrjevanje
Potrditev veščine učenja, znanja/razvoja.

Razvoj h)  Perspektiva: povezovanje posameznika s prihodnostjo organizacije
Kako sestaviti osebni razvojni načrt?

i)  Skrb za osebni razvojni načrt
Individualno delovanje: razvoj in učenje, priprava znanja v skladu z določenimi potrebami – 
željami

Implementacija/
Opolnomočenje
(Empowerment)

j)  Strukturna implementacija in opolnomočenje
Kako mi je šlo?
Če dobro, kako v nadaljevanju umestiti vrednotenje predhodno pridobljenega znanja v struk-
turo organizacijske politike (strategije usposabljanja človeških virov)?
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PREVZEM OBVEZNOSTI

Posameznik se mora zavedati svojih zmožnosti in svoje vrednosti, ki jo dodaja kompetencam. Sposobnost poso-
dabljanja svojih kompetenc v skladu s potrebami je ključnega pomena.

Za organizacije pa je ključnega pomena, da razumejo investicije v človeške vire, kar pomeni investicije v cilje 
organizacije.

Ta faza je sestavljena iz dveh delov:
>    >>  dvig zavedanja,
>    >>  postavljanje ciljev v kontekstu organizacije.

Je ključnega pomena za celoten proces VPL, saj je potrebno ogromno truda za manifestacijo rezultatov 
vseživljenjskega učenja na stopnji organizacije in za aktiviranje teh rezultatov pri podpori individualnih VPL-
procesov.

PREPOZNAVANJE POTREB ZA PRIZNAVANJA

Identifikacija ali seznam kompetenc se navadno naredi s pomočjo portfolija, ki ga sestavljajo dokazila o us-
vojenih kompetencah (opisi delovnih izkušenj, diplome, izjave delodajalcev, reference, dokumenti in slike, ki 
potrjujejo obstoj znanj in spretnosti).

To fazo sestavljata:
>    >>  priprava – v tej fazi organizacija ugotovi, katere profile in kompetence dejansko potrebuje;
>    >>  retrospektiva – kandidat (s pomočjo ali sam) sestavi portfolijo s svojimi dokazili o pridobljenih znanjih 

in izkušnjah. 

VREDNOTENJE

Vsebina portfolija se pregleda in ovrednoti. Pri zaposlenih posameznikih ta postopek navadno poteka z opa-
zovanjem na delovnem mestu ali z intervjujem, ki je pripravljen po določenih kriterijih. Ocenjevalci uporabljajo 
standard organizacije za merjenje kvalifikacij kandidata. Rezultat je potrdilo na stopnji organizacije, sektorja ali 
države v obliki certifikata, diplome ali pa ovrednotenje v obliki nasvetov za poklicne priložnosti.

To fazo sestavljajo:
>    >>  postavitev standarda za določen VPL-proces, vzporedno s katerim se lahko izbira postopek preverjanja;
>    >>  samopreverjanje – pregled in vrednotenje portfolija v skladu s standardom in cilji organizacije;
>    >>  vrednotenje dokazil o znanju in spretnostih v skladu s standardom.

RAZVOJ

Namen je razvoj posameznika, za katerega se rezultati vrednotenja in/ali nasvetov prevedejo v individualni 
izobraževalni načrt. Za manjkajoče ali želene kompetence se naredi načrt izpopolnjevanja ali izobraževanja. Ta 
načrt določa učne aktivnosti, ki so lahko izvedene v formalnem ali neformalnem okolju, pa tudi na delovnem 
mestu (obstoječem, menjava del, mentorstvo).
Večinoma se akcijski načrt vključi v širši organizacijski načrt. 

IMPLEMENTACIJA/OPOLNOMOČENJE (EMPOWERMENT)

Ta del se nanaša na strukturno implementacijo VPL v usposabljanje in politiko razvoja človeških virov v                       
organizaciji. S tem organizacija dotedanjo politiko človeških virov spremeni v tako politiko upravljanja človeških 
virov, ki temelji na razvijanju kompetenc in na vseživljenjskem učenju. 

2.1.3.1 Povzetek kriterijev referenËnega intervjuja

Glavna značilnost metode dela z vodenimi intervjuji oziroma kriterij za referenčne intervjuje je ponavljajoče se 
izpraševanje glede znanja udeležencev v preteklosti.
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V nadaljevanju je predstavljena tehnika intervjuja po STAR-modelu (Situation, Task, Action, Result), poimeno-
vanem po začetnicah imen vseh štirih kategorij: 

a)  vprašanja glede situacije (Situation):
>> Ali lahko navedete konkretno situacijo, v kateri ste ravnali odgovorno (po možnosti pred kratkim)? 
>> Ali imate izkušnje z/s ...?
>> V kakšni situaciji ste pridobili te izkušnje?
>> Navedite primer situacije, v kateri ste vedeli, kako uporabiti … ?
>> Povejte mi/nam kaj več o tem …
>> Povzetek.

b)  Vprašanja glede naloge (Task):
>> Kaj natančno je bila vaša naloga v dani situaciji?
>> Kaj natančno ste morali narediti?
>> Ali lahko natančneje opišete svojo vlogo?
>> Kaj je bila vaša zadolžitev (naloga) in kaj natančno je bilo od vas zahtevano?
>> Povzetek.

c)  Vprašanja glede izvedbe (Action):
>> Kaj natančno ste naredili?
>> Zakaj ste ravnali na tak način (vprašanja o kandidatovem ravnanju se nadaljujejo, dokler ni jasno,  

katere konkretne aktivnosti/korake je izvedel)?
>> Kakšen je bil vaš pristop?
>> Kakšna je bila vaša izvedba in kaj natančno ste storili?
>> Zakaj ste izbrali ravno takšen pristop?
>> Povzetek.

d)  Vprašanja glede rezultatov (Result):
>> Kaj menite o rezultatih?
>> Kaj bi v prihodnje storili drugače in zakaj?
>> Kaj so o rezultatih menili drugi (šef, sodelavci itd.)?
>> Kako je zadeva potekala?
>> Kaj bi naredili drugače (če sploh kaj), če bi se morali zadeve lotiti še enkrat? 
>> Kaj je potekalo po zastavljenem načrtu?
>> Kaj so drugi mislili o tem?
>> Na kaj bi bili v prihodnje še posebej pozorni?
>> Povzetek.

Poleg teh vprašanj se lahko uporabijo še naslednja:
>> o izkušnjah (kolikokrat ste do sedaj že opravili to nalogo?)
>> o stvarnosti (koliko časa je preteklo od takrat?)
>> o samostojnosti (ali ste to naredili sami ali ob pomoči koga drugega?)
>> o razmisleku (kaj ste, po svojem mnenju, naredili prav in kaj narobe; kaj bi v prihodnje spremenili?)

2.1.3.2 Zagotavljanje kakovosti/kodeks kakovosti

1.  Cilj potrjevanja predhodno pridobljenega znanja je definirati, preveriti in potrditi posameznikove kompetence.

Poglavitni cilji sistema zagotavljanja kakovosti so:
>> spodbujanje zaupanja in učinkovitosti,
>> podpora transparentnosti,
>> primerljivost in možnost izmenjave dobre prakse med izvajalci.

2.  Opolnomočenje posameznika – proces preverjanja in potrjevanja predhodno pridobljenega znanja odgovarja 
na potrebe posameznika in je vnaprej jasno določen.

 To pomeni dokumentiranje vstopa  kandidatov, prostovoljno vključevanje kandidatov, izvajalec in kandidat 
skupaj določita najbolj optimalen potek procesa, okvir celotnega postopka je realističen, izvedljiv in vnaprej 
poznan; kandidat ima možnost pritožbe in za to možnost obstaja določen postopek.
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3.  Postopek in instrumenti so zanesljivi in temeljijo na trdnih temeljih/podlagah.
>> Naloge, obveznosti in zmožnosti vseh vključenih v vseh posameznih fazah postopka so poznane in 

učinkovite.

4.  Ocenjevalci in nadzorniki so strokovno podkovani – kompetentni, neodvisni in nepristranski.

5.  Kakovost postopkov sistema priznavanja predhodno pridobljenega znanja je zagotovljena in se trajno spro-
tno nadgrajuje in dopolnjuje.

>> Redno se izvajajo evalvacije, katerih rezultati so integrirani v izpopolnjevanje sistema in postopkov. 
>> Cilji, postopki, okvir preverjanja, metode preverjanja, kompetentnost in kakovost ocenjevalcev in nad-

zornikov ter administracijski postopki so redno spremljani in evalvirani.
>> Evalvacije in politika izboljševanja procesa potrjevanja predhodno pridobljenega znanja so umeščene v 

sedanji organizacijski sistem za nadzor kakovosti.

2.1.3.3 KompetenËni profi l ocenjevalca

Vloga ocenjevalca v procesu priznavanja temelji na sledečem kompetenčnem profilu:

Glavna naloga: 

Ocenjevalec presoja, ali je kandidat zadostil zahtevam veljavnega standarda – profila certifikata. Ocenjevalec 
lahko presoja znanja, spretnosti in kompetence kandidata med izvedbo (neposredna presoja).
Dodatno lahko presoja tudi vrednost predloženih kandidatovih dokazil (posredna presoja).

Delovni proces:

Ocenjevalec izvaja naslednje delovne procese:
1.  presoja/ocenjuje izvedbo in rezultate med izvedbo poklicnega opravila in po njej;
2.  presoja/ocenjuje podana dokazila o izvedbi in njenih rezultatih;
3.  presoja/ocenjuje dokazila o izvedbi in njenih rezultatih v pogovoru s kandidatom.

Specifične kompetence:

1.  OCENJEVANJE/preverjanje
Ocenjevalec je sposoben podati realno oceno kandidatovih kompetenc z uporabo ocenjevalnih instrumentov 
med procesom ocenjevanja. Sposoben je oceniti vedenje z uporabo standarda – kompetenčnega profila, 
oceniti dokazila po kriterijih za dokazila in po kompetenčnem profilu ter oceniti kandidatove odgovore z upo-
rabo standarda – kompetenčnega profila.

2.  OPAZOVANJE
Ocenjevalec je sposoben ustrezno opazovati kandidata in opažanja povzeti v oceno ob upoštevanju standar-
dov ocenjevalnega postopka.

3.  INTERVJU
Ocenjevalec je sposoben ugotoviti kandidatove kompetence z uporabo ustreznih vprašanj in tehnik intervjuja; 
prav tako je sposoben te kompetence primerjati s standardi ocenjevalnega postopka. Ocenjevalec postavlja 
vprašanja, da preveri vrednost izkušenj (znanja in zmožnosti).

4.  PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ
Ocenjevalec mora biti sposoben podati vse povratne informacije kandidatu na stopnji kandidatovega ra-
zumevanja; to mora storiti na konstruktiven in motivirajoč način. 
Jasno prepozna korake v postopku preverjanja in pozna naloge, ki jih kandidat mora opraviti za uspešno 
nadaljevanje postopka preverjanja.

5.  PISNA KOMUNIKACIJA
Ocenjevalec je sposoben v pisni obliki podati jasno strukturirano poročilo. V poročilu opiše kandidatove kom-
petence, ne piše pa o njegovih osebnih značilnostih.

6.  POKLICNA USPOSOBLJENOST
Ocenjevalec je poklicno usposobljen in lahko izkaže dovolj izkušenj, sposobnosti in kvalifikacij na poklicnem 
področju; prav tako jih je voljan spremljati ter dopolnjevati – se razvijati na svojem področju. 
Pozna postopek preverjanja, cilje preverjanja, instrumente preverjanja in metodologijo.
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Pozna standarde – poklicne profile področja in standarde kakovosti; prav tako pozna trg dela in pripadajoče 
poklicno usmerjene izobraževalne programe, ki zadevajo preverjanje – ocenjevanje.

2.1.3.4. Pasti, ki  se lahko pojavijo  pri opazovanju in 
ocenjevanju vedenja:

1.   Iskanje odgovorov na lastna vprašanja: do pojava prihaja, ko ocenjevalci nimajo izkušenj z 
referenčnimi intervjuji, zasnovanimi na podlagi kriterijev. 

2.   Učinek kontrasta: do pojava prihaja, ko so rezultati ocenjevanja opredeljeni na podlagi primerjave med 
kandidati (in njihovimi dobrimi/slabimi nastopi, predstavitvami).

3.   Diskriminacija: nepravično ocenjevanje zaradi predsodkov (rasni, spolni, verski, hendikepirani).

4.   Učinek eksperimenta: obnašanje/vedenje kandidata ni v skladu s pričakovanji zaradi prisotnosti ocen-
jevalca.

5.   »Halo« učinek: ocenjevalec na podlagi enega dokaza (slabega ali dobrega) predvideva, da bodo vsi 
nadaljnji dokazi prav taki.

6.   Iluzija veljavnosti: pozitivno oceno ocenjevalec povezuje s simpatičnostjo kandidata namesto z njegovi-
mi kompetencami.

7.    Višje ovrednotenje pozitivnih vidikov v primerjavi z negativnimi: do pojava prihaja, ko je kandidatova 
predstavitev boljša od pričakovanja ocenjevalca.

8.   »Ravno tako kot jaz«: ocenjevalec vidi podobnosti s kandidatom; ocena kandidata oziroma njegove 
predstavitve je zato pozitivna.

9.   Radovednost: ocenjevalec poskuša v pogovor vključiti nebistvene elemente.

10. Ocenjevanje napredka namesto kakovostnih lastnosti kandidata: ocenjevalec se preveč osredotoča 
na kandidatov trud in/ali uspeh kot pa na njegove izkazane sposobnosti.

11. Površnost: težnja k hitrim zaključkom na podlagi prvega vtisa; ocenjevalec preko metodologije ocen-
jevanja le podkrepi svoje prvotno pridobljeno prepričanje.

12. Prezaposlenost: zaradi raztresenosti ocenjevalec ne posveča dovolj pozornosti kandidatovi predstavitvi; 
poslušanje in pozornost sta pomembni sestavini medčloveških odnosov.

13. Projekcija: težnja k projiciranju lastnih motivov, kakovostnih lastnosti in napak na druge.

14. Zamenjava vlog: ocenjevalčeva objektivnost se izgubi zaradi prevzemanja druge vloge (npr. vloge 
učitelja, socialnega delavca).

15. Posploševanje: ocenjevalec ne vodi poglobljenega razgovora, ampak ga drži na splošni ravni.

16. Pristranskost: težnja po iskanju zaključkov pred poznavanjem dejstev; mnogi posamezniki slišijo in 
vidijo samo tisto, kar želijo slišati oz. videti. 

17.  Predsodek: ocenjevanje kandidata na podlagi predpostavljenih karakteristik posameznika in/ali 
potrditve dokazov prejšnjih preskusov (»prerokba samozadostnosti«); ocenjevalec mora biti odprt za 
kandidatovo predstavitev in po potrebi spremeniti svoje mnenje.

18. Pomanjkanje pozornosti za pričakovanja drugih: kandidati imajo sebi lastne ideje ter izkušnje, ki pa 
niso vedno v skladu z našimi (pričakovanji ocenjevalca); če tega ocenjevalec ni sposoben videti, obstaja 
nevarnost, da ne bomo nikoli razumeli drug drugega.
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2.1.3.5 Kriteriji za pregled in vrednotenje dokazil o doseženih 
kompetencah v portfoliju

Pri pregledu in ocenjevanju dokazil v portfoliju so pomembni različni vidiki: 

>    >>  AVTENTIČNOST
Se nanaša na zaupanje, da določen dokaz tudi realno predstavlja kandidatove izkušnje in strokovnost 
(njegovo lastno delo in ne delo kakega sodelavca);

>    >>  POMEMBNOST – PRIMERNOST
Govori o obsegu, v katerem so pokriti poglavitni elementi kompetence – torej ali nam določeno dokazilo 
dejansko pove nekaj o želeni kompetenci, potrebni v prihodnji poklicni situaciji;

>    >>  AŽURNOST
Poda vtis o kandidatovi stopnji sodobnosti za posodabljanje poglavitnih elementov kompetenc – pred koliko 
časa je pridobil dokazila o kompetencah in kaj to pove o sedanjem stanju njegovih kompetenc;

>    >>  KOLIČINA IN INTENZIVNOST
Pove, koliko časa je kandidat nabiral izkušnje na določenem področju – kako dolgo in kako intenzivno jih je 
pridobival;

>    >>  RAZNOLIKOST
Gre za raznolikost kontekstov, v katerih je kandidat pridobival izkušnje oziroma za to, ali so bile kompetence 
dokazane/preizkušene v različnih situacijah. 

2.2 Primeri metod preverjanja znanja, spretnosti in 
kompetenc
V sledečem poglavju so nanizani primeri nekaterih metod ugotavljanja znanj, spretnosti in kompetenc. Večina 
navedenih metod ugotavljanja znanja je sicer prirejena za populacijo odraslih, vendar se jih da smiselno upora-
bljati tudi pri dijakih in še posebej v procesu ugotavljanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spret-
nosti in kompetenc. Zbrane metode preverjanja znanja so povzete po gradivu »Pomen ugotavljanja znanja v 
procesu učenja odraslih« (Assessment Matters in Adult Learning). 
Odzivi odraslih in učiteljev v Veliki Britaniji, ki so metode preizkusili v praksi, so zelo pozitivni.

I. Kontinuum, nepretrgana vrstaKontinuum, nepretrgana vrsta

Kontinuum je imaginarna črta čez prostor, po kateri se razporedijo kandidati. Lahko ga prilagodimo za rabo v 
vprašalnikih ali igrah.

Opis metode: 
>> Na tleh čez prostor si predstavljamo navidezno črto.
>> En kot prostora označimo kot prvo specifično stopnjo znanja/spretnosti, drugi kot pa kot drugo, nasled-

njo stopnjo znanja/spretnosti.
>> Prosimo kandidate, naj se postavijo na črto v skladu s svojo stopnjo, npr. v znanju (samozavest v zvezi 

s temo, zmožnost opravljanja naloge …).
>> Vsi kandidati v skupini sodelujejo sočasno (dobro je izvesti več takih vaj z različnimi specifičnimi področji 

in drugimi koti).
>> Poskus lahko čez čas ponovimo, da se prepričamo o spremembah, napredku.
>> Preverjamo učenje z opazovanjem, diskusijo, pogovori, vprašanji in odgovori.
>> Spodbujamo samoocenjevanje in ocenjevanje vrstnikov/drugih kandidatov.
>> Beležimo, posnamemo ocenjevanje.

Rezultati:
>> Ocenjevalec in kandidati lahko zelo hitro ocenijo samo zaznavanje stopnje spretnosti, osebno držo/

vedenje in znanje.
>> Če vajo izvedemo na začetku in koncu predavanj, kandidati in učitelj lahko na hitro ocenijo spre-

membe.
>> Fizično gibanje po prostoru deluje poživljajoče.
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Povratna informacija:
>> Kandidatom je nujno potrebno pojasniti, da je pomembna individualna primerjava in ne tekmovalna 

primerjava. 

Primerno za:
>> Kontinuum je manj primeren za praktične vsebine/predmete pri individualnem poučevanju, ker je 

možno, da so kandidati v procesu na različnih stopnjah in bi to metodo lahko zaznavali kot nepravično 
primerjanje.

>> Metoda se lahko uporablja med začetkom in koncem zaključene vsebine 
>> Najprimernejša je za ocenjevanje vedenja in znanja, manj primerna je za ocenjevanje spretnosti.

Kako beležiti:
>> beležke pri učnem načrtu,
>> slike,
>> individualni učni načrti,
>> učni dnevnik.

Primeri: 
>> Odrasle učim, kako učiti odrasle. Na začetku sem pri področju ‘načini dela’ želel preveriti razumevanje 

skupine, zato sem jih prosil, naj se postavijo po prostoru v skladu s svojim mnenjem o tem, kako           
suvereno razumejo podano snov.

>> Bil sem na seminarju z ljudmi, ki jih nisem poznal. Na koncu so nas prosili, naj sodelujemo pri kontinu-
umu, da bi mi sami ugotovili, do kakšne mere obvladamo podano znanje. Zame je bilo zelo težko, saj sem 
vedel, da me vsi drugi opazujejo. Končno smo se vsi znašli na sredini prostora. Po obrazložitvi mentorjev 
smo se počutili bolje in se razpršili po prostoru ter tako podali bolj realno sliko našega znanja.

II. Akcijski naËrtAkcijski naËrt

Kandidati uporabljajo akcijski načrt za načrtovanje svojega nadaljnjega napredka, in sicer tako, da izhajajo iz 
trenutne stopnje svojega znanja.

Opis metode:
>> Lahko uporabimo prazen list papirja ali pa vnaprej pripravljen obrazec, ki lahko vsebuje grafične             

elemente.
>> Spodbujajmo kandidate, naj uporabljajo bistro ciljanje (‘smart targeting’): 

>> natančnost pri prepoznavanju/določanju/poimenovanju nečesa, kar je (obstoječe),
>> merljivost,
>> dosegljivost,
>> pomembnost glede na njihove potrebe in načrtovane izide/rezultate učenja,
>> časovna opredeljenost (datumi) za izpolnjevanje načrtov.

>> Kandidati naj naredijo načrte in jih na glas preberejo pred skupino – to zelo poveča možnosti uspeha. 
>> Zabeležimo ocene.

Rezultati:
>> Kandidati so vpleteni v proces svojega izobraževanja, napredovanja in razvijejo občutek lastništva – 

vključenosti.
>> Če to storimo na začetku programa/usposabljanja, imata kandidat in mentor/učitelj možnost, da pro-

gram in/ali naloge razdelita na manjše, bolje obvladljive dele.
>> Če je kandidat blizu konca ter identificira potrebe po svetovanju (npr. poklicnem …), razjasni vizijo in 

smer.

Povratna informacija:
>> Metoda ponuja pozitivne povratne informacije o realnosti in dosegljivosti načrtov. Postavljajte vprašanja 

kandidatu in ga spodbudite, da bo temeljito premislil o kompleksnih in nerealnih načrtih, ki bi se lahko 
izkazali za problematične.

Primerno za:
>> vse kandidate,
>> ocenjevanje spretnosti, vedenja in znanja.

Kako beležiti:
>> Ko kandidat doseže načrtovane rezultate, se lahko informacije načrta spremenijo v zapis dosežka.

III. Vloga, prijavaVloga, prijava



39

Vloga/prijava/obrazec za intervju se uporablja za zbiranje osebnih, faktografskih informacij (npr. kvalifikacije, 
izkušnje, zaposlitve itn.) Daje pa tudi priložnost za pridobitev bolj kakovostnih informacij, kot so opisi, aspiracije …

Opis metode:
>> Zajema vprašanja o potrebah in pričakovanjih kandidata.
>> Vključuje vprašanja zaprtega tipa (uporabna za oris dejstev) in vprašanja odprtega tipa (za obsežnejše 

odgovore o vrednotah in vedenju), spodbuja trenutno in kasnejše razprave diskusije.
>> Omogoča oceno informacij in po potrebi diskusijo s kandidatom ter pregled možnosti.
>> Vlogo in morebitne opombe, zapiske shranimo.

Rezultati:
>> Priskrbi potrebne informacije in tako omogoči splošno oceno predhodno pridobljenega znanja.

Povratna informacija:
>> Če informacija pokaže, da je tečaj/usposabljanje/program neprimeren za kandidata, navedite jasne 

razloge in mu predlagajte druge možnosti.

Primerno za:
>> vse kandidate,
>> začetek, pred vstopom kandidata v proces priznavanja ali izobraževanja,
>> ocenjevanje vedenja in znanja, ne pa za pregled ali ocenjevanje spretnosti.

Kako beležiti:
>> Informacije se lahko prenesejo v profil. 
>> Beležijo se komentarji in zapiski s sestankov s tutorji, svetovalci.

IV. Naloge, projektiNaloge, projekti

Naloge ali projekti so specifične naloge, ki vključujejo osebno študijo in raziskavo za posameznika ali skupino. 
Pri skupinskem projektu bo visoka mera sodelovanja del učnega procesa.

Opis metode:
>> Tema naloge je dana, lahko pa tudi dogovorjena ali narejena skupaj s kandidatom.
>> Kriterije ocenjevanja je treba natančno določiti, še preden kandidat začne pisati nalogo.
>> Kandidatu morata biti zagotovljena trajna pomoč in svetovanje, ko je to potrebno.
>> Izdelek se oceni s postavljenimi kriteriji.
>> Ocena se zabeleži.

Rezultati:
>> Kandidati so motivirani, če je naloga v skladu z njihovimi interesi.
>> Iniciativa je na kandidatovi strani.
>> Močan občutek uspeha ob zaključku naloge.
>> Teme/področja so lahko zelo koristne za lokalno skupnost ali za posameznika.
>> To je lahko tudi vaja za izpite ali druga preverjanja.

Povratna informacija:
>> Povratne informacije so možne.  
>> Lahko so pisne ali ustne.

Primerno za:
>> področja, ki temeljijo na znanju;
>> področja, ki temeljijo na spretnostih (svetovalne spretnosti, pedagoške spretnosti); 
>> vedenjsko naravnana področja, npr. enake možnosti ali stres menedžment.

Kako beležiti:
>> Portfolijo,
>> točkovnik,
>> zapis dosežkov.

V. UËni dnevnikUËni dnevnik
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Učni dnevnik so beležke, ki jih beleži kandidat. Omogočajo mu samoocenjevanje osebnega učnega procesa in 
njegovega napredka.

Opis metode:
>> Spodbuja kandidate pri refleksiji izkušenj, učenja; analizi misli in občutkov. Sami lahko uporabljajo svoj 

dnevnik za pomoč pri načrtovanju svoje prihodnosti. 
>> Pri učnih poglavjih naj bo nekaj časa za zapisovanje dnevnika.
>> O vsebini dnevnika se lahko pogovarja na svetovalnih urah/z mentorjem ali s tutorjem.

Rezultati:
>> Pomaga pri razvoju samozaupanja in samoocenjevanja.
>> Z zapisom osebnih vpogledov se pri pogovoru o dnevniku osredotoča na analizo in diskusijo.
>> Razvija razumevanje in odkrivanje načinov ali metod, kako se najbolje učiti.

Povratna informacija:
>> Raje se pogovorite o vseh ključnih vsebinah dnevnika, ki jih kandidat izbere, kot pa da mu samo poveste, 

kaj naj naredi/dela.
>> Dnevnik lahko pogledate le s kandidatovim dovoljenjem. Nato mu posredujte povratne informacije 

Primerno za:
>> vse kandidate,
>> za začetek procesa priznavanja ali izobraževanja, med samim procesom in tudi po procesu za nadaljnje 

izobraževanje,
>> za ocenjevanje vedenja in znanja, ne pa za pregled ali ocenjevanje spretnosti.

Kako beležiti:
>> Informacije iz dnevnika so lahko koristne pri dopolnjevanju profila 

VI. Profi lProfi l

Profil je opis kandidatove trenutne stopnje znanja in spretnosti, izkušenj in zaznanih specifičnih ‘močnih področij’ 
razvoja.

Opis metode:
>> Vključuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
>> Vsebuje poglavja, ki se izpolnjujejo na začetku, sredini in na koncu programa, tako da lahko kandidat 

prepozna svoj napredek.

Rezultati:
>> Mentor in kandidat vidita razvoj med programom.
>> Opisuje, kaj posameznik lahko stori, kaj pozna in kaj ceni. Te informacije so dostopne prihodnjim poten-

cialnim delodajalcem.

Povratna informacija:
>> Spodbujanje kandidatov za svojo objektivno predstavitev – posebej svojega napredka in sprememb. 

Primerno za:
>> vse kandidate,
>> začetek procesa priznavanja ali izobraževanja, med samim procesom in tudi po procesu za nadaljnje 

izobraževanje,
>> ocenjevanje vedenja, znanja in spretnosti.

VII. Testi, izpitiTesti, izpiti

Test je ocena trenutnega znanja in spretnosti. Ni primeren za ocenjevanje vedenja in vrednot, na katerih temeljijo 
znanja in spretnosti.

Opis metode:
>> Cilji, ki jih morajo poznati tudi kandidati, morajo biti jasno opredeljeni.
>> Določen mora biti datum testa/izpita in tudi to, kdaj bo sporočena ocena.
>> Ocena/rezultat se zabeleži.

Rezultati:
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>> Kandidati bodo lahko primerjali svoje odgovore z odgovori mentorja, tutorja.
>> Je merilo napredka.
>> Lahko je tudi samo vaja/priprava na izpite.

Povratna informacija:
>> Lahko primerjamo rezultate s predhodnim delom – a to samo posamezno, s vsakim kandidatom posebej.

VII. Delovni listiDelovni listi 

Delovni listi so vnaprej določeni dokumenti z vprašanji in nedokončanimi nalogami 

Opis metode:
>> Vključujejo vprašanja z namigi za pomoč pri odgovorih.
>> Vprašanja so odprtega in zaprtega tipa.
>> Priporočena je previdnost, da se ne spodbuja preveč tekmovalnosti, saj posameznim kandidatom to 

lahko vzame pogum in voljo.

Rezultati:
>> Kandidati lahko dosežejo dobre rezultate, če jim damo veliko namigov – to lahko zelo dvigne posamezniko- 

vo samozavest.
>> Preveč vprašanj odprtega tipa lahko preobremeni kandidate.

Povratna informacija:
>> Lahko se posreduje s podajanjem pravilnih odgovorov (z razlago) v skupini za samopreverjanje.
>> Več časa posvečamo kandidatom, ki se jim aktivnost zdi težka.

Primerno za:
>> vse kandidate,
>> med procesom priznavanja ali izobraževanja, 
>> ocenjevanje znanj, predvsem pri jezikih.

Kako beležiti:
>> Delovni list je sem po sebi zapis vsega, kar je dosegel kandidat.

IX. RazgovorRazgovor 

Razgovor je neformalna oblika pogovora oziroma govora v katerikoli fazi programa, ko si kandidati med seboj 
izmenjujejo znanje, ideje in občutke. Za vsakogar je to priložnost, da svoj učni proces tudi informativno oceni.

Opis metode:
>> Prepoznati različne učne ter miselne stile kandidatov in posledično prilagoditi svoj pristop.
>> Razviti odnos s skupino in s posamezniki.
>> Poiskati priložnosti za razgovor v parih, majhnih skupinah in v celotni skupini.
>> Podpirati kandidate, da razmislijo o ključnih temah razgovora, ugotoviti, kaj vedo oziroma kaj lahko 

naredijo.
>> Spodbujati kandidate k samoocenjevanju.
>> Dokumentirati, zbirati podatke o ocenjevanju.

Rezultati:
>> Kandidati so sproščeni in so tako bolj odprti do ocenjevalca oziroma vrstnikov.
>> Priprava dobre klime, ki spodbuja nadaljnji učni proces.
>> Vadba/praksa o izmenjavanju znanja, vrednot in sposobnosti.

Primerno za:
>> vse predmete.

Dodatne možnosti:
>> Uporaba telefona, npr. še pred začetkom tečaja:

>> neformalen telefonski pogovor nam lahko pomaga prepoznati stopnjo oziroma vsebino, ki je najbolj 
primerna, obenem pa olajša možne napetosti.

>> Spodbujanje kandidatov k medsebojnim pogovorom, da bodo zmožni prepoznavati svoj obseg znanja.

Povratna informacija:
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>> Neformalna povratna informacija, ki je del razgovora, je lahko konstruktivna in pozitivna.

Kako beležiti:
>> Seznam (mentor in kandidat),
>> dnevnik učenja,
>> beležke glede na učni načrt,
>> zvočni posnetki – z dovoljenjem kandidata.

Uporaba:
>> V vseh učnih fazah;
>> najprimernejša za ocenjevanje sprememb v vedenju in znanju, zelo malo v sposobnostih, veščinah.

Primeri:
>> Na tečaju joge: »Učitelj nas je usmeril na različne dele telesa, njihovo doživljanje v fazi sproščanja. V pogo-

voru smo si izmenjavali svoje občutke, kar mi je pomagalo pri prepoznavanju in ponavljanju le-teh.«
>> Na tečaju izdelovanja in okraševanja papirnatih posodic/skled: »Prva lekcija je vsebovala demonstra-

cijo tehnik, pomoč pri začetku, izdelavi in pripravi za okraševanje. V drugi fazi smo udeleženci prinesli 
svoje izdelke, si jih medsebojno ogledali ter izmenjali pristope – tehnike izdelave.«

X. DiskusijaDiskusija 

Diskusija je načrtovan in strukturiran dogodek, ko preko izmenjave vedenja in znanj spoznavamo – prepozna-
vamo kandidata.

Opis metode:
>> Vzpostaviti razumljive in nedvoumne cilje ter časovni okvir diskusije.
>> Razjasniti in začrtati meje diskusije.
>> Zagotoviti, da v diskusiji ne izstopa le majhno število kandidatov.
>> Spoštovati različnost mnenj kandidatov kljub morebitnemu lastnemu nestrinjanju, a jim vseeno argu-

mentirano oporekati (ključno pravilo skupine!).
>> Na koncu povzeti zaključke ter se zahvaliti sodelujočim.
>> Zbrati/shraniti vse morebitne ocene.

Rezultati:
>> Izmenjava znanja in odnosov posameznikov – kandidati imajo možnost spremeniti dosedanje mnenje.
>> Kandidatom lahko okrepi samozavest.
>> Kandidatom lahko sprosti razumevanje.
>> Pripomore k prepoznavanju področja za nadaljnje delo.

Primerno za:
>> vse predmete.
>> Dodatne možnosti:
>> Diskusija naj poteka tako, da lahko naenkrat govori le kandidat, ki kaj predstavlja.
>> Uporabljajte uro; tako bodo vsi kandidati prišli na vrsto.
>> Razdelite skupino na manjše skupine, v katerih naj razpravljajo o tematiki (2-4 kandidati).
>> Uporabite »učinek snežne kepe«: dve skupinici dveh se združita v skupinico štirih itd.
>> Uporabite tablo z listi (flip chart); skupine podajo ključne izsledke, nato sledi razprava.

Povratna informacija:
>> Naj služi za pojasnilo sprememb v odnosih in znanju, ki jih je mogoče prepoznati znotraj diskusije.
>> Na koncu je treba povzeti ključne izsledke ter tako spodbuditi nadaljnje učenje.

Kako beležiti:
>> Dnevnik učenja,
>> zvočni in video posnetki s komentarji,
>> beležke glede delovnega načrta,
>> skupinski seznam povzetkov.

Uporaba:
>> Na začetku, med izvajanjem in na koncu programa.
>> Diskusija je najprimernejša za ocenjevanje sprememb v vedenju ter obsegu znanja, zelo malo v sposob-

nostih, veščinah.
Primeri:
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>> Učenje odraslih: »Z uporabo strukturirane diskusije in metode snežene kepe so se kandidati naučili oceniti 
svoje znanje o različnih teorijah, prav tako pa jih je ta metoda spodbudila k razgovoru o možnih uporabah 
le-teh.«

>> Razprava o konceptu genskega inženiringa: »Študenti so teden dni zbirali informacije o izbrani temi, nato pa 
v diskusiji izmenjali svoja dognanja. Poudarili so, koliko jim je to pomagalo pri oblikovanju njihovih idej.«

XI. RazstavaRazstava

Razstava je zbirka dosežkov kandidatov znotraj programa in je na ogled. Zaželeno je, da vsi kandidati prispevajo 
svoj delež.

Opis metode:
>> Razstavljeno delo sestavljajo kandidat, mentor (učitelj), panel oziroma njihova kombinacija.
>> Kraj, datum in obiskovalci (tudi možni povabljeni novinarji) morajo biti vnaprej določeni.
>> Ocenjevanje (lahko je diskusija), kandidatovo samoocenjevanje, vrstniško ocenjevanje (peer assessment), 

ocenjevanje obiskovalcev.
>> Ocenjevanje je potrebno dokumentirati in shraniti.

Rezultati:
>> Diskusija ob razstavi lahko poveča kandidatovo samozavest.
>> Z dodano vrednostjo programa učenja pripomore k boljši klimi v lokalnem okolju.
>> Diskusija ob razstavi lahko poveča sposobnost prepoznavanja uspešnih praks pri nastajanju končnih 

proizvodov.

Primerno za:
>> Umetniška in obrtniška dela, pri katerih nastajajo otipljivi proizvodi.
>> Za vse predmete, kjer je možno fotografirati/dokumentirati sposobnosti kandidata (športne in fizične 

aktivnosti, dramska umetnost, znanstveni in naravoslovni predmeti itd.).

Dodatne možnosti:
>> Priprava majhne razstave znotraj programa, ki je namenjena samo kandidatom.
>> Razstavni pano končnih izdelkov za obiskovalce.
>> Izdana publikacija izdelkov.

Povratna informacija:
>> Ponuditi tako individualno kot tudi skupinsko povratno informacijo.
>> S povratno informacijo zunanjega ocenjevalca je potrebno ravnati previdno.
>> Ponuditi je potrebno pozitivno in konkretno povratno informacijo; v kritiki je potrebno poudariti zgolj 1-2 

opombi z jasnimi navodili za izboljšanje.
>> Povratno informacijo je potrebno vedno zaključiti s prijaznim in pozitivnim komentarjem.

Kako beležiti:
>> Seznami kandidata, mentorja, skupine,
>> serije fotografij,
>> učni dnevnik,
>> portfolijo,
>> shranjeni posnetki dosežkov,
>> video posnetki.

Uporaba:
>> Sredi programa, na koncu ter tudi po koncu izvajanja programa.
>> Najprimernejša je za ocenjevanje sprememb veščin, manj pa za ocenjevanje sprememb v vedenju in 

obsegu znanja.

Primeri:
>> Nadaljevalni tečaj izdelave nakita: »Na manjši razstavi izdelkov so bili vsi kandidati presenečeni nad svo-

jim napredkom in osvojenim znanjem.«
>> Tečaj lončarstva: »Kot kandidat na tečaju sem bil izredno nervozen, ko nam je mentor povedal, da bomo 

imeli razstavo naših izdelkov,ki naj bi jo postavili v bližnji cerkvi. Šele ko sem videl svoje delo razstavljeno, 
sem se zavedal, kako ponosen in navdušen sem. Prav tako so me pohvalili tudi moji prijatelji, ki sploh 
niso vedeli, da obiskujem ta tečaj.«

XII. OpazovanjeOpazovanje
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Kot mentor/učitelj boste svoje kandidate vedno opazovali – med tem, ko se tudi sami opazujejo med seboj.

Opis metode:
>> Kandidate je potrebno opazovati tako vizualno kot tudi s poslušanjem ter jih spodbujati k samoopa-

zovanju.
>> Formalno opazovanje:

>> kandidati se zavedajo, da so opazovani.
>> Neformalno opazovanje:

>> naključno, nestrukturirano opazovanje/opažanje sprememb in napredka.
>> Če kandidata formalno opazujemo, je treba razložiti namen in cilj takega opazovanja.
>> Pri neformalnem opazovanju uporabljamo svojo presojo in strokovnost ter ocenjujemo napredek. Ta vrsta 

opazovanja je najbolj pogosta.
>> Pri metodi kandidatovega samoopazovanja je potrebno natančno določiti, kaj želimo s tem pridobiti.
>> Po končanem opazovanju morata kandidat in mentor/učitelj vsakršno pridobljeno oceno shraniti.

Rezultati:
>> Opazovanje s povratno informacijo je lahko zelo dragoceno za kandidatovo samoocenjevanje stopnje 

napredka.
>> Samoopazovanje omogoča kandidatu, da oceni svoj učni napredek ter se odloči za nadaljnje korake.

Primerno za:
>> vse predmete.

Dodatne možnosti:
>> Vrstniško opazovanje in podajanje povratnih informacij je dragocena metoda v primeru kohezivne skupine 

kandidatov, ki so kolegialni in si zaupajo.
>> V kreditnem programu lahko opazovanje izvaja tudi zunanji ocenjevalec.

Povratna informacija:
>> po vsakem opazovanju je treba ponuditi konstruktivno povratno informacijo s pozitivnimi komentarji in 

poudarki na določenih vidikih; isto velja za nedvoumne predloge za drugačen pristop, če je to potrebno. 
Povratna informacija naj se vedno konča s pozitivno mislijo.

Kako beležiti:
>> Seznami kandidatov in mentorja,
>> dnevnik učenja,
>> beležke glede delovnega načrta.

Uporaba:
>> V vseh fazah (pred in med izvajanjem ter po izvajanju).
>> Metoda je najprimernejša za ocenjevanje sprememb v sposobnostih, manj za ocenjevanje sprememb 

vedenja in obsega znanja.

Primeri:
>> »Kandidatovo razumevanje smo preverjali z igro vlog in raznimi drugimi vajami – nekaj tudi v majhnih 

skupinah. Potrebno je poudariti pomen očesnega in fizičnega stika za ocenitev kandidatovih občutkov in 
reakcij.«

>> »V skupini/razredu, kjer izdelujejo npr. fizičen/konkreten proizvod, ocenjevanje znanj in sposobnosti na 
vseh stopnjah poteka preko opazovanja proizvoda – tako vizualno kot tudi kinestetično.«

XIII. NastopNastop 

Nastop – glasbeni ali dramski z občinstvom; vaja; lahko tudi kandidatova predstavitev med učno uro.

Opis metode:
>> Vidik, namen nastopa je potrebno opredeliti (in se o tem sporazumeti) s kandidati.
>> Za vadbo in izvedbo je potrebno kandidatom pustiti dovolj časa.
>> Ocenjevanje lahko poteka preko diskusije, kandidatove samoocenitve, vrstniške ocenitve ali odziva 

občinstva.
>> Nastop in ocenjevanje sta ponovljiva.
>> Za povratno informacijo je potrebno nameniti vsaj toliko časa kot za nastop.
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>> Oceno nastopa je potrebno dokumentirati in shraniti.

Rezultati:
>> Nastop okrepi samozavest kandidata.
>> Vaditi je mogoče v t. i. »varnem« okolju.
>> Če je uspešen, je lahko nastop zelo pozitivna izkušnja, vendar se je potrebno izogibati neprijetnim pos-

ledicam neuspešnega nastopa!

Primerno za:
>> vsakršen praktični ali umetniški predmet, ki se ga da predstaviti (jeziki, športne in fizične aktivnosti).

Dodatne možnosti:
>> Nastop je lahko skupinski ali pa posamezen.
>> Uporaben je za vse predmete, ki so naravnani na doseganje določenih veščin, sposobnosti, s čimer 

dosežemo povečanje kandidatove samozavesti; vendar pa potrebuje pazljiv pristop in načrtovanje.
>> Pri predmetih, ki so naravnani za doseganje znanja, lahko kandidat predstavi svoje naloge in projekte.

Povratna informacija
>> Ponuditi je potrebno skupno povratno informacijo za skupinske nastope in individualno za nastope 

posameznikov.
>> S povratno informacijo zunanjega ocenjevalca je potrebno ravnati previdno.
>> Podati je potrebno pozitivno ter specifično povratno informacijo; kritika naj bo omejena na največ dve 

opombi z jasnimi navodili za izboljšanje nastopa.
>> Pri kritiki se je potrebno izogibati besedi »ampak«.
>> Na koncu je potrebno pohvaliti kandidata ter mu povedati, kaj je bilo še posebej dobro izpeljano.

Kako beležiti:
>> Seznami mentorja, kandidatov, skupine – iz opazk, nastalih med nastopom,
>> zvočni in video posnetki,
>> dnevnik učenja,
>> posnetek/kopija dosežka.

Uporaba:
>> V srednji fazi izvajanja ter tudi po koncu trajanja.
>> Metoda je najprimernejša za ocenjevanje sprememb sposobnosti kandidata, manj za spremembe v 

vedenju in najmanj za spremembe v obsegu znanja.

Primeri:
>> Kuharski tečaj: »Kadar ima posamezen kandidat določeno izkušnjo s kakšno izmed tehnik, ga naprosimo, 

naj jo pokaže ostalim v skupini. S tem jih ohrabrimo, nam pa to pomaga pri ovrednotenju njihovega 
napredka.«

>> Tečaj srednjeveških renesančnih plesov: »Kandidati so se predstavili na šolski prireditvi ob koncu prvega 
semestra. Sedaj so iskani v treh drugih pokrajinah.«

XIV. ≈Zunanji svet«≈Zunanji svet« 

Metoda je mišljena kot iskanje informacij, izkušenj ter novih znanj zunaj učnega prostora.

Opis metode:
>> Potrebno je zagotoviti, da kandidati razumejo namen.
>> Kandidati delajo samostojno ali pa znotraj skupine (izlet).
>> Potrebno se je podrobno in temeljito pripraviti (mogoče je potreben preliminarni obisk s strani mentorja).
>> Potrebno je pokriti vse finančne stroške (vstopnine, zavarovanje itd.).
>> Izvedeti je treba, ali lahko kandidati s sabo vzamejo svoje partnerje/partnerice in prijatelje.
>> Vzpostaviti je treba osnovna pravila (morebitne sankcije v primeru zamude itd.).
>> Vnaprej je določena optimalna velikost skupine (ena velika ali nekaj manjših).
>> Zagotoviti dovolj časa za diskusijo, refleksijo in analizo med izletom/učnim sklopom in po njem. Oceniti 

učenje preko diskusije, preko vprašanj in odgovorov v pogovoru; spodbujati vrstniško ocenjevanje in sa-
moocenjevanje.

>> Dokumentirati/shraniti izsledke ocenjevanja.

Rezultati:
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>> Spodbuja motivacijo in zainteresiranost.
>> Možnost za pridobivanje neposrednih izkušenj.
>> Razvoj diskusije z vrstniško skupino.
>> Realna življenjska izkušnja, ki lahko izboljša proces učenja.

Primerno za:
>> predmete, povezane z umetnostjo (umetniške galerije in muzeji), geografijo (izleti, ekskurzije), dramske 

umetnosti (igre), šport (tekmovanja), jezike (kulturni dogodki in obiski v tujini ali drugih organizacijah), 
svetovalne sposobnosti (obiski svetovalnih centrov, agencij itd.).

Dodatne možnosti:
>> Posamezniki obiščejo določen kraj ter prenesejo informacije nazaj v skupino.
>> Lahko je del naloge ali projekta.

Povratna informacija:
>> Najbolj je primerna za metodo samoevalvacije, ker tudi spodbuja kandidate, da dokumentirajo svoje 

lastno ocenjevanje v učne dnevnike pred diskusijo z mentorjem in/ali vrstniki in po njej.
Kako beležiti:

>> Dnevnik učenja,
>> fotografije,
>> beležke v delovnem načrtu,
>> seznami,
>> zvočni in video posnetki.

Uporaba:
>> V srednji fazi izvajanja ter tudi po koncu trajanja.
>> Metoda je najprimernejša za ocenjevanje sprememb v vedenju in obsegu znanja kandidata, manj pa za 

spremembe sposobnosti, veščin.

Primeri:
>> Program za svetovalce: »Kandidati so imeli nalogo, obiskati različne agencije v lokalnem okolju, ki posredu-

jejo informacije, nasvete, pomoč, svetovalne storitve in podobno. Ker take informacije hitro zastarijo, 
je neposredni fizični stik kandidatov zaželen. Nadalje smo kandidatom naložili, da eno izmed agencij 
pokličejo po telefonu in opravijo pristno poizvedovanje. V okviru učnih ur smo razpravljali o izkušnjah 
kandidatov, o ovirah, na katere so naleteli med vajo, in o dostopnosti. Tako so lahko sami ugotovili ključne 
sposobnosti, ki so potrebne.«

>> Učenje tujih jezikov: »Kandidate smo spodbujali, da poslušajo tuj radijski in televizijski program. V okviru 
učnih ur smo preko diskusije prepoznali njihov napredek in obseg potrebnih sposobnosti.«

XV. Igra vlog Igra vlog 

Igra vlog je metoda, pri kateri so kandidati postavljeni v določeno situacijo in prevzamejo določene karakterje. 
Namen vaje je pridobivanje potrebnih sposobnosti, veščin in raziskovanje svojega vedenja.

Opis metode:
>> Potrebno je biti dobro pripravljen in imeti na voljo vse pomembne vire; kandidati morajo imeti dovolj časa 

za pripravo na vlogo, ki jo bodo prevzeli med vajo.
>> Kandidatom je treba podrobno razložiti ključne vsebine ter namen igranja vlog.
>> Kandidata ni zaželeno siliti v igranje vlog proti njegovi volji.
>> Priprava scenarija.
>> Vsebina je lahko določena ali pa kandidati preprosto improvizirajo in na ta način komunicirajo med seboj, 

se odzivajo na dano situacijo glede na njihov karakter.
>> Po končanem nastopu naj vsak kandidat podrobno opiše svoje občutke in ideje.
>> Zamenjava vlog med kandidati; pri tem je možno opazovati kandidatove odzive na novo vlogo (kako se 

razlikujejo od njegovega karakterja).
>> Spodbujati diskusijo in povratne informacije, vendar se pri tem izogibati osebnim vprašanjem.
>> Eden (ali več kandidatov) lahko zavzame(jo) vlogo opazovalca; po zamenjavi vlog je tudi njihova reakcija 

drugačna
>> Oceniti učenje z opazovanjem, diskusijo, razgovori, vprašanji in odgovori; spodbujati samoocenjevanje ter 

vrstniško ocenjevanje.
>> Dokumentirati/shraniti ocenjevanje.

Rezultati:
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>> Spodbuja sodelovanje ter je lahko zabavno.
>> Ponuja vpogled v kandidatov odnos in občutke.
>> Kandidat se preizkusi v različnih situacijah.
>> Koristno za učenje različnih sposobnosti (npr. kako se naučiti reči »ne«).

Primerno za:
>> predmete, ki so naravnani na pridobivanje različnih sposobnosti, podprtih z vrednotami in odnosi (spod-

bujanje/učenje samozavesti, motivacijski treningi, svetovanje, ponovna vključitev v učenje/delovno mes-
to, jeziki itd.).

Dodatne možnosti:
>> Video in/ali zvočni posnetki vaje, nastopa s kandidatovim dovoljenjem.

Povratna informacija:
>> Kandidate se spodbuja, da se pogovarjajo o svojih občutkih, odstopanjih v vedenju, odnosu in stopnji 

razumevanja veščine.
>> Povratna informacija naj bo pozitivna in konkretna (kaj so kandidati v učnem procesu pridobili od svojega 

nastopa in tudi nastopa drugih).
>> Igranje samo ni namen, zato se je nujno izogibati subjektivnim ocenam nastopa.

Kako beležiti:
>> Zvočni in video posnetki,
>> seznami na podlagi zapiskov med nastopom,
>> beležke glede na delovni načrt,
>> dnevniki učenja.

Uporaba:
>> V srednji fazi izvajanja pa do konca trajanja programa.
>> Metoda je najprimernejša za ocenjevanje sprememb v vedenju, manj za spremembe sposobnosti, veščin 

kandidata, najmanj za spremembe v obsegu znanja.

Primeri:
>> Delavnica za krepitev samozavesti: »Kandidatka se je hotela naučiti reči NE; v situaciji je morala prevzeti 

vlogo voznice šolskega avtobusa enkrat tedensko, česar pa ni želela opravljati. Kljub stalnemu prigova-
rjanju svojih sodelavcev – soigralcev, kako dobro bi to bilo zanjo, je lahko uporabljala le besedo NE. 
Med izvajanjem vaje se je naučila oceniti svoje občutke, reakcije na konflikte ter svoje obnašanje v dani 
situaciji. Na podlagi te izkušnje je lahko ustrezno ovrednotila svoja pričakovanja v realnem življenju in 
zastavila oprijemljive cilje. Po končanem programu nam je poslala razglednico in napisala, da NE vozi 
avtobusa ...«

>> Učenje francoskega jezika: »Kandidati so delali v parih v situaciji na železniški postaji. Eden izmed dveh je 
igral vlogo prodajalca kart, drugi je bil potnik. Telefonsko so morali izvesti rezervacijo karte. Vsak kandidat 
je prejel svoj posnetek vaje, za domačo nalogo pa je moral identificirati ključne poudarke za naslednje 
ure.«

XVI. SimulacijaSimulacija 

Simulacija je vključitev kandidata v realno situacijo. Od igranja vlog se razlikuje po tem, da kandidat »igra« 
samega sebe, torej ne prevzame vloge koga drugega.

Opis metode:
>> Potrebno se je temeljito pripraviti in zbrati relevantne vire.
>> Postavitev scene je izredno pomembna in občutljiva; prav tako se je treba dogovoriti o časovnem okviru.
>> Simulacijo je treba nadzorovati ter podpirati kandidate.
>> Za predstavitev mnenj o kandidatovem nastopu in odzivov nanj ter za diskusijo je treba nameniti več časa 

kot za simulacijo samo.
>> Strukturirati poročanje na način, da kandidati izvlečejo čim več ključnih dejavnikov; zagotoviti, da sodelu-

jejo vsi kandidati ter da so osredotočeni nase.
>> Napredek oceniti z metodo opazovanja, diskusije, razgovora, postavljanja vprašanj in odgovorov; spodbu-

jati samoocenjevanje ter vrstniško ocenjevanje.
>> Dokumentirati/shraniti ocenjevanje.

Rezultati:
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>> Ponuja vpogled v kandidatovo dojemanje in dojemanje drugih ter njihovih idej.
>> Potencialno spodbuja ponovno opredelitev vrednot, vedenja in veščin.
>> Lahko je zelo zabavna.

Primerno za:
>> večino predmetov za pridobivanje veščin ter programov za reševanje problemov (problem-solving); primeri: 

ponovna vključitev v učenje/delovno mesto, jeziki, administrativno-sekretarske veščine, spodbujanje/
učenje samozavesti, motivacijski treningi, informacijska tehnologija.

Dodatne možnosti:
>> Kandidati lahko pridobijo nove informacije v različnih fazah simulacije.
>> Na voljo so tudi računalniški programi simulacij.

Povratna informacija
>> Preko simulacije se kaže kandidatova osebnost. Pri podajanju povratne informacije se je potrebno 

osredotočiti bolj na kandidatovo specifično obnašanje kot na osebnost kot tako. Vendar pa od nekoga, ki 
ni najbolj družaben, ne smemo pričakovati, da bo sproščen v pogovoru v tujem jeziku.

>> Kandidati morajo, med sabo in z mentorjem, imeti na voljo čas za diskusijo o svojih občutenjih, spremem-
bah v vedenju in stopnji osvojenega znanja.

>> Ponuditi je potrebno pozitivno in konkretno povratno informacijo o kandidatovem odzivu na simulacijo.

Kako beležiti:
>> Seznami kandidata in mentorja,
>> zvočni in video zapisi,
>> dnevnik učenja,
>> zapiski glede na delovni načrt.

Uporaba:
>> Pred izvajanjem programa, na začetku, med samim izvajanjem ter na koncu izvajanja programa.
>> Metoda je najprimernejša za ocenjevanje sprememb v vedenju, manj v veščinah, najmanj v spremembi 

osvojenega znanja.

Primeri:
>> »Kot mentor uporabljam računalniško simulacijo vstopa na trg delovne sile, saj je zelo realistična. Upora-

bljamo življenjske dogodke, npr. obisk centrov, ki ponujajo delo, intervju za delovno mesto, upravljanje 
z določenim denarnim fondom. Interaktivnost ponuja možnost spreminjanja v programu samem, kar 
omogoča edinstvene serije dogodkov za vsakega posameznika. Prav tako pa program omogoča povratno 
informacijo.«

>> »Kandidati so v okviru nestrukturirane simulacije vadili svoj besedni zaklad in izražanje. Simulacija 
naročanja zajtrka (pogovor med gostom in natakarjem) je kandidatom omogočila, da so ocenili svoje 
izražanje ter izražanje drugih z različne perspektive. Na podlagi teh ocen sem lahko od kandidatov prido-
bil informacije o njihovih individualnih željah in potrebah.«



3. Praktične izkušnje na področju 
priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja

3.1 Primer izvedbe priznavanja in potrjevanja 
nacionalne poklicne kvalifi kacije na podroËju 
industrije v Sloveniji
Primer priznavanja nacionalne poklicne kvalifikacije je bil izveden s sodelovanjem Tehniškega šolskega cen-
tra Nova Gorica (TŠC) in podjetja Iskra Avtoelektrika d. d. (Blaž Weber in Edvard Gal).

Ob izvedbi so sodelujoči zaznali velike prednosti in koristi, ki jih prinaša NPK na področju industrije. Ta model 
nam odpira nove poglobljene možnosti medsebojnega sodelovanja, ki so koristne za oba partnerja in širšo 
lokalno skupnost.

Na TŠC so se odločili, da bodo hkrati s klasičnim izobraževanjem mladini in odraslim ponudili tudi usposa-
bljanje za NPK. Sistem NPK se namreč dobro dopolnjuje z že uveljavljenim izobraževanjem za pridobitev izo-
brazbe, tako s stališča izobraževalnega procesa kot tudi s stališča ponudbe različnih izobraževalnih storitev. 
S sistemom NPK se odpirajo možnosti za pridobivanje izobrazbe po delih in je zato posebej primerna za 
kandidate, ki jim primanjkuje časa za klasično izobraževanje.

Sistem NPK je zanimiv predvsem za odrasle osebe, saj jim omogoča priznavanje neformalnega znanja, ki so 
ga kandidati pridobili z življenjskimi in delovnimi izkušnjami (s pomočjo samostojnega učenja, na različnih 
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tečajih …). Velika prednost tega sistema je, da omogoča hitro pridobitev certifikata – potrdila o usposobljenosti 
za določeno strokovno področje na podlagi potrjevanja znanja, ki ga kandidat že ima ali pa si ga pridobi preko 
usposabljanja.

TŠC Kranj in Iskra Avtoelektrika d. d. sta identificirala skupni interes ter v partnerstvu skupaj razvila dve kvali-
fikaciji na podlagi pobude in celotnega postopka verifikacije, in sicer NPK:

>    >>  pomočnik vzdrževalca v proizvodnji,
>    >>  upravljalec strojev v proizvodnji.

Z vidika podjetja lahko v sistemu NPK izpostavimo naslednje prednosti:
>> omogoča hitro usvajanje nove kvalifikacije; 
>> stroški za pridobitev NPK v primerjavi s šolskim sistemom so nižji;
>> omogoča dopolnjevanje dosežene formalne izobrazbe (dokvalifikacijo);
>> posebej primerna je za prekvalifikacijo.

Sodelovanje podjetja z izobraževalno ustanovo TŠC 

Iskra Avtoelektrika d. d. ima v svojih poslovnih ciljih zapisano, da je potrebno dvigniti izobrazbeno strukturo 
delavcev – s poudarkom na dvigu strokovne usposobljenosti v neposredni proizvodnji. Zato je bil interes širše 
narave, kot ga sam sistem NPK ponuja. Sistem pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije v osnovi delavcu 
z bogatimi izkušnjami in s praktičnimi znanji omogoča neposredno pridobitev kvalifikacije ob predložitvi us-
treznih dokazil pred državno izpitno komisijo. Toda ugotovljeno je bilo, da je za večino kandidatov potrebno 
organizirati priprave na postopek certificiranja. 

Širši interes podjetja je bil:
>> pridobivanje strojniških teoretičnih znanj ter možnost nadaljevanja preko sistema modulov za pridobitev 

poklicne izobrazbe Oblikovalec kovin,
>> usposabljanje izven delovnega časa z upoštevanjem izmenskega dela,
>> hitrost in kvaliteta pridobivanja znanj,
>> izboljšanje poznavanja delovnih mest v proizvodnem procesu ter pridobivanje znanj iz komunikacije.

Nastala je povezava NPK z izobrazbo. Po eni ali več pridobljenih NPK pridobijo potencialni kandidati lahko 
izobrazbo po delih.
 
TŠC je pripravil naslednji model:

DVE NPK (UPRAVLJALEC STROJEV V PROIZVODNJI IN POMOČNIK VZDRŽEVALCA V PROIZVODNJI) 
+

SPLOŠNI MODUL ZA SREDNJO POKLICNO IZOBRAZBO

= Izobrazba oblikovalca kovin

3.1.1 KljuËne ugotovitve v analizi stanja v podjetju
Po pregledu zasedbe delovnih mest so bila ugotovljena neskladja med dejansko in zahtevano izobrazbo v višini 
22 % od vseh zaposlenih. Sistemizacija delovnih mest se v podjetju prilagaja vse bolj zahtevni tehnologiji, zato 
se dviguje tudi nivo zahtevanega znanja v neposredni proizvodnji. Od zaposlenih se pričakuje tudi vse več ino-
vativnosti na delovnem mestu in vedno boljše komunikacijske spretnosti.

Zato se v podjetju Iskra Avtoelektrika d. d. v zadnjem času soočamo s problemi, ki nastajajo zato, ker zapos-
lujemo ljudi z neustreznim znanjem. Tu gre predvsem za delavce z nedokončano ali končano osnovno šolo ter 
delavce z neustrezno smerjo izobrazbe. Ker vlada na trgu dela primanjkljaj kandidatov s strokovnimi znanji iz 
strojništva, zaposlujemo druge profile (prodajalec, kuhar, natakar, poslovni tajnik, ekonomski tehnik, trgovski 
poslovodja, šivilja, živilski tehnik, gimnazijski maturant, varuh predšolskih otrok ...). 

Zaradi primanjkljaja, ki vlada na trgu delovne sile, mora podjetje samo skrbeti za strokovno izobraževanje proiz-
vodnih delavcev, seveda tako, da se čim manj obremenjuje proizvodnja. Za podjetje je problem tudi neposredno 
učenje na delovnem mestu, ker nima posebnih učnih mest, kjer bi lahko tovrstna usposabljanja izvajali. Zato 
je podjetje zelo zainteresirano za to, da se za pridobivanje strojniških znanj usmeri na zunanjo izobraževalno 
inštitucijo, ki lahko nudi tudi pridobivanje izkušenj na posameznih strojih. S takim sodelovanjem podjetje prido-
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biva predvsem čas, ki je potreben za to, da se lahko bodoči delavec čim hitreje vključi v proizvodni proces.

3.1.2 Promocija NPK v podjetju pri zaposlenih 
Delavcem Iskre Avtoelektrike d. d. so predstavili možnosti in prednosti vključitve v sistem NPK. Predstavitev je 
vsebovala informacije o sistemu in prednostih NPK, o tem, komu je NPK namenjena in kakšna je relacija NPK 
do izobraževalnega programa.

Za podjetje je bilo ključno vprašanje: »Kako zainteresirati zaposlene, da se bodo odločili za pridobitev kvali-
fikacije, ki je v interesu podjetja?« Po raziskavi smo morali upoštevati naslednje dejavnike in ‘ukrepe’: 

>    >>  zelo majhen interes za izobraževanje – odpor kandidatov je bilo treba premagovati z ustrezno pred-
stavitvijo poteka usposabljanja in pridobivanja NPK. Kandidate je zanimalo tudi, kaj pridobijo glede na 
sedanje stanje;

>    >>  obremenjenost kandidatov zaradi izmenskega dela – rešitev je bila prilagoditev usposabljanja dvoiz-
menskemu delu;

>    >>  število kandidatov, ki se letno lahko izobražujejo, ne da bi s tem preveč obremenjevali proizvodno delo. 
(šele izkušnje so pokazale, katero število je optimalno za neobremenjen potek proizvodnje);

>    >>  odnos neposrednih vodij – podpora s strani vodij – posebej se je bilo treba potruditi za pridobitev ve-
like podpore s strani vodij;

>    >>  način poučevanja oz. dosedanje izkušnje s šolanjem – Razmislilo se je o drugačnem pristopu k us-
posabljanju ter o nenehnem spremljanju kandidatov pri usposabljanju. Potrebno je bilo posebej poskrbeti 
za pridobivanje želenih kompetenc (znanje, veščine, odnos, motiviranost); 

>    >>  strah, ali bodo zmogli – potrebno je bilo uporabiti drugačen način poučevanja od klasičnega. Kandi-
datom je bilo treba povedati, kaj se od njih pričakuje in kako bodo to uresničevali.

Podjetje Iskra Avtoelektrika d. d. lahko pričakuje določene ekonomske učinke 

>    >>  Skrajšanje časa v nekajmesečni okvir v primerjavi z večletnim formalnim izobraževanjem pomeni za 
podjetje manjši denarni vložek, ki se z usposabljanjem za NPK hitreje povrne.

>    >>  Investicija v usposabljanje se v tem primeru podjetju še bolj obrestuje zaradi dveh dejstev:
>> zaradi načina usposabljanja, ki vodi k večji kakovosti in produktivnosti dela; 
>> zaradi možnosti, ki jo imajo najboljši in najbolj zainteresirani kandidati, da namreč NPK nadgradijo v for-

malno izobraževanje za poklic Oblikovalec kovin (IV. stopnja izobrazbe). Izobraževanje po delih postane 
tako zelo sprejemljiva oblika za obe strani, za podjetje in za posameznika.

>    >>  Podjetje lahko bolje razporeja ljudi na ustrezna delovna mesta – poveča se mobilnost delavca. Izboljša 
se izkoristek delovnega kapitala na račun notranjega prerazporejanja zaradi proizvodnih sprememb ob uva-
janju novih tehnologij ali ob dodatnemu naročilu.

>    >>  Zaradi usposabljanja podjetje pričakuje povečanje inovativne dejavnosti in s tem povečevanje dodane 
vrednosti izdelka, kar je vse posledica novega načina obnašanja kandidatov, ki so pridobili certifikat NPK.

3.1.3 Usposabljnje in certifi ciranje
Program usposabljanja – priprave na postopek preverjanja in potrjevanja – je posebej prilagojen udeležencem 
Iskre Avtoelektrike d. d. 
Priprava za pridobitev kvalifikacije teče po zaključenih vsebinskih sklopih. Vsakemu sklopu sledi vsebinsko 
preverjanje. Udeleženci prejemajo učno gradivo z vprašanji za preverjanje posameznih vsebin.

Metode dela:
Predavanja, delavnice, demonstracije, študija primerov, individualno delo.
Pristop do udeležencev je individualen in omogoča priznavanje osvojenih vsebin in oblikovanje portfolija – ose-
bne mape. Pozitivno zaključeni vsebinski sklopi omogočajo takojšnje potrjevanje kvalifikacij oziroma pridobitev 
certifikata. 

Težava
Pojavljale so se težave s popisom dosedanjih delovnih izkušenj – konkretnih delovnih opravil. Te težave so bile 
posledica opravljanja dela pri različnih delodajalcih ali internega prerazporejanja. 
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3.1.4 Izobraževalne posebnosti, prednosti in koristi
Prednosti za posameznika 
>    >>  Pri usposabljanju in svetovalnem delu smo zaznavali dvigovanje delavčeve samozavesti in samosto-

jnosti učenja. Delavcu se izboljša poznavanje dela in delavnega procesa zaradi uvedene seminarske naloge 
kot dela usposabljanja.

>    >>  Ravno tako so kandidati pričeli ponovno zaupati v izobraževalni sistem. Zavedati so se začeli, da se 
je s tem, ko se je povečala njihova industrijska mobilnost znotraj in zunaj podjetja, povečala tudi njihova 
varnost.

>    >>  Možnost napredovanja na delovnem mestu in s tem povečevanja plače delavca. Iskra Avtoelektrika d. 
d. je to možnost sistemsko vpeljala s tem, da je interno postavila NPK kot poklic III. stopnje izobrazbe.

>    >>  Stroški usposabljanja gredo v breme podjetja.
>    >>  Kratek čas za dosego poklicne kvalifikacije.
>    >>  Dobra osnova za povečevanje inovativne dejavnosti delavca na delovnem mestu, kar podjetje posebej 

nagrajuje.
>    >>  Delavec ima dovolj časa za pripravo portfolija. Pri tem mu pomaga svetovalec iz podjetja, ki lahko ve-

liko bolje opravi svetovalno delo kakor nekdo od zunaj.

Slabosti za posameznika
>    >>  Pridobivanje NPK se v podjetju obravnava skupinsko – posameznik se mora prilagajati skupini.
>    >>  Posameznik je moral svoje interese uskladiti s podjetjem, ki ga je financiralo.
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4. Zaključek

Priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja postaja sestavni del nacionalnih strategij 
vseživljenjskega učenja. Večina evropskih držav daje vrednotenju znanja, pridobljenega izven formalnega 
izobraževanja, na primer ob delu, v prostem času in doma, vedno večji pomen. 

Uspešna strategija vseživljenjskega učenja omogoča posamezniku boljši dostop do učenja, daje možnost 
prenosa in zbiranja učnih izidov ter horizontalnega in vertikalnega napredovanje v sistemu izobraževanja. Prav 
zaradi tega je priznavanje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja tako pomembno, saj je most 
med različnimi načini/potmi doseganja učnih izidov. Predstavlja orodje za krepitev prepustnosti med sistemom 
kvalifikacij in učno potjo posameznika.

Tudi razvoj kreditnega sistema kot dogovorjenega nabirno-prenosnega sistema v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju bo spodbujal k vseživljenjskemu učenju, saj omogoča vrednotenje in nabiranje učnih izidov, ki 
jih je posameznik dosegel z neformalnim in s priložnostnim učenjem, ter njihovo prenašanje tudi v formalno 
izobraževanje.

Za uspešno delovanje sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja je potrebno zagotoviti: 

>    >>  partnersko sodelovanje v procesu priznavanja,
>    >>  usposobljene izvajalce procesa preverjanja,
>    >>  uporabo jasnih referenčnih točk, kot so standardi in kvalifikacijski nivoji,
>    >>  razvoj metodologij, ki temeljijo na kompetencah,
>    >>  kakovostno izvedbo, spremljavo in evalvacijo, da se doseže pravičnost in zaupanje,
>    >>  stalen prenos informacij in izkušenj.
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Na evropski ravni dogovorjena priporočila opredeljujejo naslednja temeljna načela, ki so okvir, znotraj katerega 
naj se izvajajo procesi priznavanja neformalno pridobljenega znanja:

1)   Priznavanje mora biti prostovoljno.    

2)   Spoštovati je treba zasebnost posameznika. 

3)   Zagotovljene morajo biti enake možnosti in poštenost postopka. 

4)   Socialni partnerji morajo biti vključeni v proces vzpostavitve sistema priznavanja. 

5)   Sistem priznavanja mora vključevati mehanizme vodenja posameznikov insvetovanja le-tem.

6)   Sistem priznavanja mora biti podprt s sistemom zagotavljanja kakovosti.

7)   Proces, postopki in kriteriji priznavanja morajo biti pravični, transparentni inkakovostni. 

8)   Sistem mora spoštovati legitimne interese partnerjev in zagotavljati uravnoteženodelovanje.

9)   Proces priznavanja mora biti nepristranski in se mora izogibati konfliktominteresov.

10) Zagotovljena mora biti strokovnost izvajalcev postopkov preverjanja. 
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