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INFO

Svetujemo
za znanje

INFO – Svetujemo za znanje 2022/23 je
časopis, ki vsebuje aktualne informacije o
različnih možnostih izobraževanja in učenja
odraslih, vrednotenju že pridobljenega znanja
in spretnosti ter za načrtovanje in razvoj
kariere.
V njem so na kratko predstavljene
posamezne možnosti, dodani pa so tudi
koristni spletni naslovi, kjer lahko dobite še
več informacij!
Vabljeni, da jih raziščete tudi vi!

Informacije o možnostih učenja,
izobraževanja, vrednotenja
že pridobljenega znanja,
samostojnega učenja,
ﬁnanciranja in še kaj …
Vse informacije, predstavljene v tem časopisu, pa tudi druge, ki jih
potrebujete za lažje odločanje in izbiro izobraževalne ali karierne poti,
lahko brezplačno dobite v eni od javnih izobraževalnih organizacij, ki so
navedene v seznamu na zadnji strani. Izkušeni svetovalci v
izobraževanju odraslih vam bodo povedali, kako:
•
»Za mnoge priložnosti brezplačnega
izobraževanja in usposabljanja v
lokalnem okolju sploh nisem vedel,

•

napredovati na delovnem
mestu, najti ali zamenjati
zaposlitev;

•

vam lahko že pridobljeno
znanje koristi pri
izobraževanju, učenju in delu;

dokler mi jih ni predstavila svetovalka,
s pomočjo katere sem se vključil v
brezplačni tečaj Excela in Worda.«
Vili

PREBERI ME
NA SPLETU

začeti ali nadaljevati
izobraževanje, se udeležiti
različnih tečajev in drugih
oblik učenja;

•

pridobite dokazila za že
pridobljeno znanje;

•

se lahko samostojno učite
tujih jezikov, računalništva in
drugih vsebin brez
obiskovanja tečajev;

•

kaj, kako in koliko se učiti in
kdo vam lahko pri tem
pomaga idr.
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FORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Omogoča pridobitev formalne,
javnoveljavne izobrazbe, po navadi višje od
že dosežene. Odrasli, starejši od 15 let, se
lahko udeležijo tehle programov
formalnega izobraževanja:
•

•

osnovna šola za odrasle, ki nimajo
dokončane osnovne šole, imajo pa
izpolnjeno osnovnošolsko obveznost;

srednješolsko izobraževanje, kjer so
možnosti vpisa ali nadaljevanja
izobraževanja v nižjem poklicnem (2
leti), srednjem poklicnem (3 leta) ali
srednjem strokovnem, tehniškem,
splošnem izobraževanju (4 leta ali 3 in
2 leti), in vpis v programe poklicnega
tečaja ter maturitetni tečaj;

Koristne dodatne informacije pri odločanju za formalno izobraževanje:

•

višješolsko izobraževanje omogoča
vpis v poklicno in praktično usmerjene
dveletne programe, namenjene
nadgrajevanju znanja z različnih
poklicnih področij;

•

visokošolsko izobraževanje
omogoča vpis v visokošolske ali
univerzitetne programe v sklopu prve
stopnje in nato nadaljevanje na drugi
stopnji (magistrski program) in vpis
doktorskega študija.

KAM PO ZNANJE, portal kjer so navedeni tudi vsi formalni srednješolski programi,
namenjeni odraslim
Podatki o možnostih vpisa v izredno srednješolsko izobraževanje v letu 2022/2023
Informacije o vpisu v srednje šole v šolskem letu 2022/2023
Seznam srednješolskih programov na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2022/2023
Razpisi za vpis v študijsko leto 2022/2023
Slovensko ogrodje kvaliﬁkacij

NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Odraslim omogoča raznolike možnosti izobraževanja in učenja za različne namene: za
delo in razvoj kariere, osebni razvoj, prosti čas. Je organizirano, načrtovano in prilagojeno
potrebam odraslih. Neformalno izobraževanje in učenje nista namenjena pridobivanju
stopnje izobrazbe. Možnosti je veliko, programe izpeljujejo različne organizacije, javne in
zasebne:
•

•

Neformalne programe
izobraževanja za brezposelne
izvajajo Zavod RS za zaposlovanje
in druge organizacije, ki so izbrane
za ta namen; ti omogočajo
pridobitev dodatnih znanj za
povečanje zaposlitvenih možnosti
in razvoj kariere.

za vse odrasle: učenje tujih jezikov,
ﬁnančna, digitalna in računalniška
pismenost, komunikacija in
podjetništvo, slovenščina za tujce
itn.
•

Pridobitev temeljnih in poklicnih
kompetenc omogočajo programi,
ki se izvajajo na različnih področjih
•

Izobraževanje in dejavni razvoj
starejših se izpeljuje na univerzah
za tretje življenjsko obdobje,
poudarek je na izobraževanju za
osebno rast, dejavno
državljanstvo, temeljne
kompetence.
Drugi programi neformalnega
izobraževanja so namenjeni
različnim skupinam odraslih in
različnim vsebinam, npr. študijski
krožki, ki ponujajo različne
vsebine za učenje v skupnosti,
delavnice za trajnostni razvoj.

Koristne dodatne informacije pri
odločanju za neformalno izobraževanje:
•

KAM PO ZNANJE portal kjer so
navedeni raznovrstni programi
neformalnega izobraževanja

•

študijski krožki

•

središča za samostojno učenje

•

univerza za tretje življenjsko obdobje

•

programi izobraževanja in usposabljanja
za brezposelne

•

programi in dejavnosti za družine

»Vse, ki kakorkoli oklevajo glede
vključitve v osnovno šolo za odrasle,
bi spodbudila k pogumu, saj se res
išče znanje in odrasle spodbuja na
poti do uspešnega zaključka. Za vsa
vprašanja pa je na voljo svetovalka.
Če sem zmogla jaz, zmorete tudi vi.«
Ivanka H.
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UGOTAVLJANJE IN DOKUMENTIRANJE
ZNANJA IN SPRETNOSTI
V postopku ugotavljanja in dokumentiranja
se ovrednotijo znanje in spretnosti, ki si jih je
odrasli pridobil ali razvil v življenju in različnih
okoliščinah: z izobraževanjem, delom, s
prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi.
Kaj odrasli pridobi s tem?
•

Koristni naslov pri odločanju za
ugotavljanje in dokumentiranje že
pridobljenega znanja in spretnosti:
Spletna stran svetovalne dejavnosti v
izobraževanju odraslih

Znanje, pridobljeno v različnih
okoliščinah, postane vidno in dobi pravo
vrednost.

Nacionalna poklicna kvaliﬁkacija
Enic Naric - center za vrednotenje in priznavanje izobraževanja v RS

•

Večje možnosti za prilagoditev
izobraževanja temu, kar že zna.

Vzajemno priznavanje kvaliﬁkacij

•

Večje možnosti zaposlovanja in razvoja
kariere pri delu.

Neﬁks – zavod za strokovno podporo mladim pri beleženju in evidentiranju neformalnega
izobraževanja

»Na ljudsko univerzo me je poslala socialna delavka.
Vsi so zelo prijazni. Svetovalka me je opogumila za
učenje uporabe računalnika, tako, da sedaj obiskujem
njihovo središče za samostojno učenje. Pri njih se zelo
dobro počutim, mi pomagajo in spodbujajo.«
Nives P.

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO UČENJE
Primerno je za odrasle, ki jim iz kakršnih koli razlogov
tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim
ne ustrezata. V Sloveniji se izvaja v središčih za
samostojno učenje (središča SSU), ki delujejo po vsej
Sloveniji.
V središčih za samostojno učenje (SSU) lahko odrasli
samostojno pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje
znanje. Učenje poteka samostojno, udeležencem pa pri
izbiri učnega gradiva in načina učenja pomagajo strokovno
usposobljeni svetovalci. V SSU so na voljo gradivo za
samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter
strokovna in svetovalna pomoč osebja.
Koristna povezava: naslov za več informacij o
samostojnem učenju je spletna stran svetovalne
dejavnosti v izobraževanju odraslih.

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ
KARIERE
Odrasli na različnih delovnih mestih se velikokrat srečujejo z
vprašanji, kako naprej v svojem poklicnem življenju. Ustrezno
načrtovanje in vodenje lastne kariere pomeni večanje
kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo in poteka vse življenje.
Odraslim so lahko pri tem v pomoč različni strokovnjaki, ki dobro
poznajo to področje:
•

svetovalci v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih,
namenjeni vsem odraslim, ki razmišljajo o svoji nadaljnji poklicni
poti,

•

karierna središča, ki delujejo v okviru Zavoda RS za zaposlovanje
in storitev eSvetovanje, ki je namenjena razvoju kariere in iskanju
zaposlitve,

•

svetovalci kariernih centrov na univerzah v Ljubljani, Mariboru in
Kopru, ki so pri razmišljanju o nadaljnji poklicni poti v pomoč
študentom,

•

svetovalci v projektu KORAK, ki ponujajo različne storitve s
področja razvoja kariere in izobraževanja,

•

svetovalci v različnih zasebnih izobraževalnih in zaposlitvenih
organizacijah, ki so specializirani za to področje.

SO/FINANCIRANJE
IZOBRAŽEVANJA
Nekatere vrste izobraževanja so brezplačne, nekatere plačljive, za
nekatere je mogoče pridobiti soﬁnanciranje ali štipendije.
Več informacij o možnostih so/ﬁnanciranja dobite na
spletni strani svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.
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IZVAJALCI SVETOVALNE DEJAVNOSTI
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec

Jesenice
Radovljica

Slovenska Bistrica

Velenje
Žalec

Tolmin

Lendava

Maribor

Tržič
Kranj

Gornja
Radgona

Murska
Sobota

Ormož
Ptuj

Slovenske Konjice
Celje

Škofja Loka

Šentjur
pri Celju

Trbovlje
Rogaška
Slatina

Ljubljana
Nova Gorica

Ajdovščina

Sežana

Postojna

Ilirska Bistrica
Koper

Trebnje

Krško

Novo mesto

VSE PODATKE O IZVAJALCIH DOBITE NA:
https://svetovanje.acs.si

Kočevje
Črnomelj

DOSTOP
DO ZEMLJEVIDA
SREDIŠČ

KOLOFON
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