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a_odraslih.pdf
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http://www.acs.si/upload/fck/Image/Ugotavljanje_vrednotenje_in_priznavanje_neformalno_in_prilonostno_pridobljenega_znanja_odraslih.pdf


Tri skupine ………………….‘open space‘

1. Urejanje 
politike:

neformalno 
učenje, 

informalno
učenje, 

vrednotenje

2.Raziskovanje, 
razvoj:

neformalno 
učenje, 

informalno
učenje, 

vrednotenje

3. Praksa:
neformalno 

učenje, 
informalno

učenje, 
vrednotenje



Navodila 
za delo

1) Krog: 15 minut – nabor idej, možnosti

- določite vodjo, ki ostane pri mizi

- ideje zapišite na list

- ustvarjajte

- skupni izzivi

Zavrtimo krog

2) Krog: 10 minut – vodja na kratko povzame 
nabor prejšnje skupine

- skupina dopolni z novimi razmislek

3) Krog: 15 minut – vodja spet povzame

- skupina poišče skupne izzive 



1. Skupina

Število članov: 22 = 17 (Ž) + 6 (M)

Države: Bosna in Hercegovina (3), Črna Gora (1), Hrvaška (3), Kosovo (1), Makedonija 
(1), Srbija (2), Slovenija (11)

Klima: odlično počutje Neformalno izobraževanje: 19



2. Skupina

Število članov: 22 = 15 (Ž) + 7 (M)

Države: Bosna in Hercegovina (2), Črna Gora (2), Hrvaška (3), Kosovo (2), Makedonija (1), 
Srbija (2), Slovenija (10)

Klima: sproščeno vzdušje Neformalno izobraževanje: 3



3. Skupina

Število članov: 26 = 17 (Ž) + 9 (M)

Države: Bosna in Hercegovina (3), Črna Gora (1), Hrvaška (3), Kosovo (1), Makedonija 
(2), Srbija (1), Slovenija (15)

Klima: vneta razprava Neformalno izobraževanje: 12



Ključni IZZIVI za skupno sodelovanje – urejanje politike

• Zakonodaja: urejanje kvalifikacij za 
priznavanje na ravni NQF in EQF, 
ustrezni podzakonski akti

• Politika slabo ureja področje 
neformalnega IO

• Politični dokumenti (pametna 
specializacija)

• Zastarelost vsebin

• Odpiranje sistemov

• Nove skupine (Romi, mladina, nizko 
izobraženi)

• Nove vsebine (e-vsebine)

• Podpora neformalnemu, informalnemu 
(instrumenti, infrastruktura, procesi)

• Počasna menjava šolskih programov vs. 
potrebe trga

• Urejanje priznavanja mehkih spretnosti 
za potrebe trga dela

• Potrjevanje neformalno pridobljenih 
znanj in vrednotenje (listovnik, NPK, 
znanja starejših …)

• Kako priznavati informalno znanje?

• Spremljanje in evalvacija

• Povezovanje neformalnega, formalnega, 
informalnega

• Ali je uvajanje sistem vrednotenja 
zaradi njega samega, ali zato, ker je 
„IN“



Ključni IZZIVI za skupno sodelovanje – praksa

• Takrat, ko imamo postavljen zakonski okvir, se 
pojavijo težave v praksi (problem standardov, 
komisij, strokovnjakov, drugih akterjev)

• Manjko ustreznih podzakonskih aktov 

• Katere ustanove so pristojne za priznavanje 
(kompetenčni centri, šole za strokovno 
izobraževanje, središča za samostojno učenje 
…)

• Zmanjšati riziko zlorabe – kakovosti 
priznavanja 

• Definiranje mreže ustanov IO, ki izvajajo 
priznavanje

• Kako ustvariti učna okolja?

• Problem zaupanja

• Neformalizirati, a imeti podporo

• Financiranje (financiranje prioritet)

• Znanje / usposobljenost strokovnjakov

• Motiviranost delodajalcev, zasebnikov (koliko so 
vključeni oz. želijo biti)

• Partnerstva

• Prepoznavati vrednosti društev, NGO, ki izvajajo 
izobraževanje

• Prioriteta je vedno informatizacija (izziv pa je 
kdaj ja in kdaj kaj drugega)

• Za posameznika je vedno izboljšanje kakovosti 
življenja in financiranja učenja in izobraževanja

• Za priznavanje je pomembna informiranost ljudi



Ključni IZZIVI za skupno sodelovanje – raziskave in razvoj

• Za raven neformalnega (sploh ne 
informalnega) so raziskave zelo redke, 
pomanjkanje finančnih sredstev

• Obstajajo parcialna nacionalna (potrebna 
izmenjava informacij na mednarodni ravni)

• Izkušnje drugih držav niso neposredno 
prenosljive v domačo državo (sistem, kultura 
…)

• V procesu so vzpostavljanja nacionalnih 
sistemov za spremljanje in vrednotenje 
znanja (po posameznih državah na različnih 
stopnjah razvoja)

• Kompetence prihodnosti

• Širša izmenjava informacij

• Standardizacija kompetenc – kdo so organi, 
ki priznavajo kompetence, priložnost za 
mobilnost

• Potrebno so raziskave za spremljanje 
vključenosti v različne oblike IO 
(mednarodna in nacionalna raven)

• Potrebno je raziskovanje učnih izidov ne 
glede na način pridobivanja znanja

• Izmenjava rezultatov že opravljenih raziskav 
in analiz

• Potrebna je uporaba ustrezne metodologije 
za izmenjavo



Sporočilo skupine 

Obstoječi sistemi ustvarjajo obstoječe rezultate.

Če želite nekaj drugega, je treba spremeniti sistem. 

/Sir Christopher Ball/

Hvala za pozosrnot, Ajda in Ema


