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Izvajalec projekta:  Zavod za izobraževanje in kulturo  

                                 Črnomelj 

        

Partnerji:  Adria Dom d.o.o. 

                  Secop kompresorji d.o.o.  

                  Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj  

                  ZRSZ, Območna služba Novo mesto 
 

 

UVAJANJE MODELA UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA 

NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA (UVNPZ) 

 

 

 

Financerja projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                         

                                    Evropski socialni sklad 

 

Strokovni razvoj področja: Andragoški center Slovenije. 
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 kmetijstvo 
 

 živilstvo 
 

 strojništvo 
 

 lesarstvo 
 

 turizem 
 

 podjetništvo 

 

POKLICNE KOMPETENCE 



 

 sporazumevanje v maternem jeziku 

 sporazumevanje v tujem jeziku 

 matematična kompetenca 

 digitalna pismenost 

 učenje učenja 

 socialne in državljanske kompetence 

 samoiniciativnost in podjetnost 

 kulturna zavest in izražanje 

TEMELJNE ZMOŽNOSTI – KLJUČNE KOMPETENCE 
 



STRATEGIJA RAZVOJA BELE KRAJINE 

Naravi prijazno 

kmetovanje 

 
Podjetništvo 

 

Turizem 



      zaposleni z nižjo izobrazbo 

    brezposelne osebe 

     osebe pred izgubo zaposlitve 

  

CILJI PROJEKTA UVNPZ: 
 

 vključiti v postopek vrednotenja 76 oseb 

 vrednotiti ključne in poklicne kompetence 

 vzpostaviti sodelovanje s partnerji v projektu 

 promocija področja vrednotenja neformalnih znanj 

15 

izvajalcev  

v Sloveniji 



PODATKI O VKLJUČENIH KANDIDATIH 

 79 udeležencev v postopku 

 39 (49 %) brezposelnih, 38 zaposlenih, 2 samozaposlena (51 %) 

 54  (68 %) žensk, 25 (32 %) moških 

 72 kandidatov do največ končane SŠ (91 %) 

  

  



 

PRIPRAVLJALNE  AKTIVNOSTI  
(od januarja 2013 do marca 2013) 

 
 

 usposabljanje za svetovalce na ACS 

 priprava vsebinskega načrta aktivnosti   

 izvedba srečanj s partnerji v projektu 

 priprava komunikacijskega načrta 

 priprava spletne strani projekta 

 motiviranje ciljnih skupin za vključitev 

 priprava opisnikov, ocenjevalnih obrazcev 
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IZVAJANJE POSTOPKA UGOTAVLJANJA  

IN VREDNOTENJA NEFORMALNEGA ZNANJA 

(ključne in poklicne kompetence) 
 
 

ACS, 2013 



 

 

POSTOPEK VREDNOTENJA 

POKLICNIH KOMPETENC 
 

Poklicne kompetence slaščičarke 

Poklicne kompetence mizarja 

Poklicne kompetence zelenjadarja 



 poklicne kompetence – 24 kandidatov (5 oseb dve poklicni kompetenci) 

 digitalna kompetence na različnih ravneh – 53 kandidatov 

 sporazumevanje v tujem jeziku - 13 angleščina, 9 nemščina, 1 španščina, 

 slovenščina kot drugi/tuji jezik – 5 kandidatov 

 kompetence vsakdanjega življenja – 8 kandidatov 

 učenje učenja – 8 kandidatov 

 načrtovanje kariere – 15 kandidatov 

 socialne kompetence – 6 kandidatov 

 e-portfolijo – 53 kandidatov 

 

VREDNOTENJE KOMPETENC 
 

Potrdila o usposobljenosti na 

delovnem mestu 

oblikovana 

mnenja 



 

 

 

POMEN VREDNOTENJA NEFORMALNEGA ZNANJA IN IZKUŠENJ 

NOVA PODROČJA 

ZAPOSLOVANJA 

OZAVEŠČANJE O 

POMENU ZNANJ 

SAMOZAPOSLOVANJE 

(SAMOOSKRBA) 

PREDSTAVLJANJE 

DELODAJALCEM 

VKLJUČITEV V 

IZOBRAŽEVANJE 



 

 

SODELOVANJE S PARTNERJI IN STROKOVNJAKI 
 
 

ANDRAGOŠKI CENTER 

(orodja, svetovanje, 

evalvacija) 

PARTNERJI  

(motivacija, promocija, 

potrdila, evalvacija) 

OCENJEVALCI  

(opisi znanj, ocenjevanje, 

mnenja) 



Promocija projekta je potekala na 

podlagi komunikacijskega načrta za 

različne javnosti. 

  Spletna stran projekta 
 

  Katalog izobraževalne ponudbe  

    ZIK Črnomelj 
 

  Predstavitve za različne javnosti 
 

  Osebni razgovori z udeleženci 
 

  Mediji (prispevki, oglasi) 
 

  Zgibanka o projektu 
 

  Promocijski material  
 

  Teden medgeneracijskega učenja 

 



 

Evalvacija projekta z vidika udeležencev 
 

 Uresničitev pričakovanj  

 Primeren obseg trajanja postopka 

 Zadovoljstvo z odnosom svetovalke, z razlago postopka, s 

spodbujanjem k učenju in samostojnemu delu,  z oblikovanjem 

portfolija,  s pripravljenimi mnenji 

 Priporočila drugim v okolju 

 Pozitivno: odnos svetovalke, klima, individualno delo, vpogled v 

znanje, za potrebe zaposlitve, praktični del vrednotenja 

 Negativno: računalniška oprema, poletni čas  

Vprašalnik 

ACS 



  POMANKLJIVOSTI 

 

PREDNOSTI 

 kratek čas pripravljalnih aktivnosti 

 zagotovitev materialih pogojev (delavnica, 

material), zavarovanje 

 zahteven postopek (strokovno, čas) 

 veliko dokumentacije v postopku 

 pomanjkanje orodij za vrednotenje 
 

 zapis kompetenc in pridobitev dokazil 

 sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, 

delodajalci 

 pripravljena orodja za vrednotenje 

kompetenc 

 Izmenjava izkušenj med svetovalci 
 

 

Evalvacija projekta z vidika svetovalke  



  

                                             

ZIK 

ACS 

 

Pogled v prihodnost 

Učenje se nikoli ne konča, imamo veliko znanja, ovrednotimo ga. 

                                             


