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DOGODEK: Predstavitev projekta Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja 

neformalno pridobljenega znanja 
 

sreda, 26. marec 2014 

mala dvorana Kulturnega doma Črnomelj, 

Ulica Otona Župančiča 1 v Črnomlju. 

 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj izvaja projekt Uvajanje modela ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (UVNPZ) za odrasle osebe na področju Bele 
krajine. Za izvajanje projekta je pridobil finančna sredstva Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropskega socialnega sklada. Strokovno področje ugotavljanja in 
priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. 

Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki so jih odrasli pridobili na 
področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri 
ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi. Pomembno je, da se znanje pridobljeno zunaj 
šolskega sistema, ugotovi in ovrednoti, kar omogoča vključitev v postopek vrednotenja 
neformalnih znanj, ki je brezplačen za udeleženca. 

Vrednotenje znanj je pomembno:  

� za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije, 

� pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere, 
� zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela, 
� za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev. 
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V okviru projekta poteka ugotavljanje in vrednotenje poklicnih kompetenc s področja 
kmetijstva, živilstva, strojništva, lesarstva in podjetništva ter vrednotenje temeljnih zmožnosti 
oziroma kompetenc:  

� 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  

Udeleženci postopka vrednotenja neformalno pridobljenih znanj so v postopku oblikovali 
svojo zbirno mapo v fizični ali elektronski obliki z vsemi dokazili o formalni izobrazbi, 
neformalnih znanjih in delovnih izkušnjah. Ob tem so izdelali svoj življenjepis. 
 
 

Pri izvedbi projekta Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 
znanja so kot partnerji sodelovali: podjetja Adria Dom, Secop Črnomelj, Območna obrtno-
podjetniška zbornica Črnomelj, Območna služba ZRSZ Novo mesto (Urad za delo Črnomelj 
in Urad za delo Metlika). Zlasti so partnerji sodelovali pri promociji projekta, motiviranju 
zaposlenih oz. brezposelnih oseb za vključitev v postopek in pri evalvaciji izvedenih 
aktivnosti. Zaposlenim osebam so v vključenih podjetjih izdali potrdilo o usposobljenosti na 
delovnem mestu. 

Na predstavitvi projekta bodo predstavljene izvedene projektne aktivnosti in rezultati 
projekta. S svojimi prispevki bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, partnerji v projektu, zunanji strokovnjaki, ki 
so sodelovali pri izvedbi postopka vrednotenja znanj in udeleženci postopka.  

Doseženi rezultati projekta: 

-  v postopek vrednotenja neformalnih znanj se je vključilo 79 udeležencev (39 brezposelnih  
    oseb, 38 zaposlenih, 2 samozaposleni osebi) 
 

- 53 udeležencev je v postopku oblikovalo elektronsko obliko zbirne mape z vsemi dokazili 
 
-  53 udeležencev je pristopilo k vrednotenju digitalne kompetence na različnih ravneh, 13  
    udeležencev k vrednotenju znanja angleščine, 9 udeležencev nemščine, 1 udeleženka  
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    španščine, 5 udeležencev k vrednotenju znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. 
 

- 24 oseb se je vključilo v vrednotenje poklicnih kompetenc s področja:  zelenjadarstva,   
  mizarstva, slaščičarstva, poklicnih kompetenc kuharskega pomočnika, peke kruha in potic,  
  varilstva, izdelovanja pisanic in vezenin, šivanja folklornih kostumov, pridelovanja lanu,  
  čebelarstva 
 

-  pri izvedbi postopka vrednotenja je sodelovalo 11 strokovnjakov s področij: tujih jezikov,  
   računalništva, kmetijstva, živilstva, strojništva, lesarstva, etnologije 
 

- 4 udeleženci so naknadno pristopili k pridobitvi javnoveljavne listine s področja  
   računalniške pismenosti za odrasle  

- 5 kandidatov je pristopilo oziroma se vključilo v postopek pridobivanja nacionalne poklicne  
  kvalifikacije 

Projekt se je začel izvajati 1. januarja 2013 in se bo zaključil 31. marca 2014.  ZIK Črnomelj 
načrtuje postopek vrednotenja neformalnih znanj izvajati v okviru svoje dejavnosti tudi v 
prihodnje. 

 

Kontaktni osebi za informacije: Nada Žagar, 07/30 61 391, nada.zagar@zik-crnomelj.si 

                                                   Irena Bohte, 07/ 30 61 384, irena.bohte@zik-crnomelj.si 

 


