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POVZETEK

Magistrsko delo obravnava proces svetovanja v postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V teoretičnem delu je naprej opredeljen koncept
vseživljenjskega učenja, vodilni koncept evropske politike na področju izobraževanja.
Predstavljen je razvoj koncepta v evropski politiki in njegov vpliv na premik paradigme
izobraževanja v paradigmo učenja. V nadaljevanju spoznamo pomen vrednotenja in
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja v evropskem prostoru ter pomen
svetovanja in svetovalnega dela v teh postopkih, ki so postali prepoznani kot eden
glavnih vidikov za uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja. Nadalje predstavimo
ureditev priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja v Sloveniji in podrobneje
opišemo sistem preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V
zadnjem delu teoretičnega dela je pozornost namenjena profilu svetovalca, enega od
sodelujočih akterjev v postopku preverjanja in potrjevanja NPK in samega procesa
svetovanja. Opredelimo glavne pojme, povezane s procesom svetovanja, naloge in
vlogo svetovalca, potek svetovalnih razgovorov in pomen usposobljenosti za kvalitetno
opravljanje svetovalnega dela.
Empirični del predstavljajo interpretacije intervjujev šestih svetovalk. Preko intervjujev
smo iskali odgovore na naslednje tri sklope vprašanj: vloga in naloge svetovalca za
NPK, svetovalni proces in usposobljenost svetovalcev.
V magistrskem delu smo ugotovili, da vse svetovalke opravljajo tako delo s kandidati
kot tudi administrativna dela. Intervjuvanke podobno organizirajo svetovalni proces in
pogosteje kot skupinsko uporabljajo individualno obliko svetovanja in informiranja. Na
podlagi odgovorov ugotavljamo, da se proces svetovanja razlikuje glede na značilnosti
posameznega kandidata oz. ciljne skupine kandidatov, kar vpliva tudi na stopnjo
angažiranosti svetovalca v samem procesu. Kar zadeva izobraževanje lahko glede na
odgovore trdimo, da se večina intervjuvank seznanja z novostmi s področja NPK-ja na
organiziranih posvetih, kar zadeva področje svetovanja pa se nadalje ne izobražujejo.
Ključne besede: vseživljenjsko učenje, vrednotenje in priznavanje neformalnega in
priložnostnega znanja, nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK), svetovalec, svetovalni
razgovori
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ABSTRACT
Counselling process in the National Vocational Qualifications verification and
recognition procedure
The thesis discusses the counselling process in the National Vocational Qualifications
verification and recognition procedure. In the theoretical part, we first define the
concept of lifelong learning, the leading concept of the European educational policy.
We also present the development of this concept within the framework of the European
policies and its influence on the paradigm shift from education to learning. In the
continuation, the significance of evaluation and recognition of non-formal and informal
knowledge is discussed. Furthermore, we acknowledge the significance of evaluation
and recognition of non-formal and informal knowledge in the European environment
and the meaning of counselling and guidance in these procedures which have become
recognised as one of the main aspects in order to enforce the concept of lifelong
learning. Moreover, we present the regulation on recognising non-formal and informal
knowledge in Slovenia and provide a more detailed description of National Vocational
Qualifications verification and recognition system. Concluding the theoretical part, we
focus on the profile of a counsellor as one of the participants in the National Vocational
Qualifications verification and recognition procedure as well as on the counselling
process itself. We also define basic terms related to the counselling process, a
counsellor’s role and tasks, the course of counselling conversations and stress the
importance of the appropriate qualifications for quality guidance.
The empirical consists of the interpretation of six interviews conducted with six
counsellors. The interviews aim at finding the answers to the following three sets of
questions: the role and tasks of a National Vocational Qualifications counsellor,
counselling process and counsellor's qualification.
In the present thesis, we establish that all the counsellors perform both: counselling
and administrative work. The interviewees organize the counselling process in a similar
way and use individual counselling and informing more often than group counselling
and informing. Responses of the candidates show that the process of counselling
varies according to the characteristics of individual candidates or the target candidate
group, which also influences the degree of engagement of the counsellor in the
counselling process. In terms of further education, the responses show that the
6

majority of the interviewees are informed of the novelties in the area of National
Vocational Qualifications at the conferences, however, they do not receive further
education in the very specific area of counselling.
Key words: lifelong learning, evaluation and recognition of non-formal and informal
knowledge, National Vocational Qualifications, counsellor, counselling conversations
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I. UVOD

Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in sprejetje filozofije vseživljenjskega učenja
je vplivalo tudi na oblikovanje novih smernic in konceptov na področju izobraževanja,
predvsem poklicnega. Integracija izobraževanja mladine in odraslih, soodvisnost med
formalnim in neformalnim izobraževanjem, razmerja med diplomami in certifikati,
priznavanje predhodno pridobljenega znanja in spretnosti so po mnenju avtorjev
publikacije Postopek ugotavljanja in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (Ivančič idr. 2000,
str. 5) »dejstva, ki prinašajo nove koncepte in predpostavljajo politično soglasje za
njihovo uresničitev« (prav tam). Predvsem ugotavljanje ter potrjevanje predhodnega
znanja in učenja ne glede na učne in izobraževalne poti in načine je postalo področje,
ki ga implicitno vključujejo vsi pomembnejši izobraževalni dokumenti EU, pa tudi
strategije in politike trga dela. Sistem formaliziranja znanj, spretnosti in poklicnih
kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in po drugih poteh, odgovarja
vsaj dvema potrebama. Potrebi, da se odraslim brez ustrezne izobrazbe ali formalnih
kvalifikacij olajšala dostop do pridobitve le-teh in potrebi, da se posameznikom glede
na vse bolj obsežno in raznoliko ponudbo izobraževanja odraslih, ki omogoča
pridobivanje znanja skladno z individualnimi možnostmi in interesi, odpre poti za
ovrednotenje takega izobraževanja in učenja, če posameznik to žel. Na ta način
znanja, pridobljena zunaj šolskega prostora, dobijo tudi ekonomsko in socialno
vrednost (Ivančič idr. 2000, str. 7-8; Kunčič Krapež 2013, str. 14).

V Sloveniji je najbolj razvit sistem priznavanja znanja na področju certificiranja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V sistemu sodelujejo številne organizacije in akterji z
različnimi vlogami in nalogami, ki skrbijo za njegovo kvalitetno izvajanje in razvijanje.
Posebna dejavnost znotraj postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij je svetovanje, ki ga izvajajo za to usposobljeni svetovalci. Z magistrsko
nalogo smo želeli pridobiti vpogled v delo svetovalca in v organizacijo ter potek
svetovalnega procesa.
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II. TEORETIČNI DEL
1. Koncept vseživljenjskega učenja
Na razvoj izobraževanja odraslih so vplivali specifični socialni in ekonomski dejavniki,
značilni za posamezno zgodovinsko obdobje. Po drugi svetovni vojni so se v več
evropskih državah nadaljevala in širila prizadevanja za razvoj izobraževanja odraslih
iz predvojnega obdobja. Predvsem v skandinavskih državah, v Nemčiji in Angliji so
posamezni programi za izobraževanje odraslih postali priznani, organizirani in v celoti
javno financirani. Posledično so se začela pojavljati minimalna pravila in predpisi, s
tem pa možnost za vzpostavitev nekega skupnega političnega okvira za vse oblike
izobraževanja – začetno in nadaljevalno, formalno in neformalno (Kallen 1996, str. 17).
Vzporedno s prizadevanji za usklajevanje različnih ravni izobraževanja na nacionalni
ravni pa so bile pred izziv postavljene tudi glavne medvladne organizacije. Države
članice so pričakovale nove ideje in koncepte, ki bi na eni strani postavili nov odnos
med izobraževanjem in usposabljanjem ter na drugi strani opredelili njuno vlogo na
socialnem, kulturnem in gospodarskem področju. V tem kontekstu so tri velike
evropske organizacije (Evropska komisija, UNESCO in OECD) vzporedno razvile
koncept vseživljenjskega učenja (prav tam, str. 18).
1.1 Razvoj koncepta vseživljenjskega učenja v evropski politiki
Evropska komisija je leta 1967 v svojo izobraževalno politiko vpeljala izraz
permanentno izobraževanje - koncept, ki naj bi odgovarjal hitro naraščajočim in vedno
bolj raznolikim izobraževalnim potrebam vsakega posameznika, tako mladih kot
odraslih, v novi evropski družbi (Bourdon 2013, str. 3006; Volles 2016, str. 348). Nato
je leta 1972 UNESCO objavil delo mednarodne skupine strokovnjakov z naslovom
Learning to be, znano tudi kot Faure report, ki predstavlja prelomnico v diskurzu o
vseživljenjskem učenju. Gre za dokument, ki spodbuja učenje posameznika skozi
celotno življenjsko obdobje. Filozofija poročila je, da bi z znanjem, ki temelji na
humanizmu in internacionalizmu, lahko preprečili vojne in spore. Priznati in prepoznati
je potrebno vse znanje, ki ga je posameznik pridobil na različne načine skozi celotno
življenjsko obdobje, tako po formalni kot po neformalni poti. Naslednje leto, leta 1973,
pa je tudi OECD objavil poročilo za uresničitev koncepta vseživljenjskega učenja,
imenovano Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning, v katerem
zagovarjajo menjavo izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela. V
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devetdesetih letih dvajsetega stoletja je koncept vseživljenjskega učenja postal
središče političnih razprav. V tem obdobju je bila stopnja brezposelnosti v Evropi
izredno visoka, pojavljati so se začele nove tehnologije, zaradi mednarodne
konkurenčnosti pa se je začela graditi tesnejša povezava med kvalifikacijo in
zaposljivostjo (Bourdon 2013, str. 3006-3007; Volles 2016, str. 349-351). Upoštevajoč
te družbene spremembe je UNESCO leta 1996 objavil delo Learning: The treasure
within (Delores report), ki je še vedno sledilo humanističnemu pristopu k
vseživljenjskemu učenju, medtem ko je OECD začel z drugačnim, bolj ekonomskim
pristopom k temu konceptu. S ciljem Lizbonske strategije leta 2000, da Evropa postane
najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu, pa je bilo izobraževanje v
različnih življenjskih obdobjih prepoznano kot ključ za dosego tega cilja (Volles 2016,
str. 351-353). Evropski svet in komisijo med drugimi poziva naj vseživljenjskemu
učenju kot osnovnemu elementu evropskega socialnega modela dajeta večjo
prednost; naj spodbujata sporazume med socialnimi partnerji na področju inovacij in
vseživljenjskega učenja; naj izkoriščata komplementarnost med vseživljenjskim
učenjem in prilagodljivostjo s pomočjo fleksibilnega delovnega časa in rotacijo na
delovnih mestih (Lisbon European council 2000, 29. sklep). Lizbonska strategija je
spodbudila pripravo tudi drugih evropskih dokumentov s področja vseživljenjskega
učenja

(Memorandum

o

vseživljenjskem

učenju

(2000),

Izobraževanje

in

usposabljanje 2010 (2002), idr.), nenazadnje tudi strategijo EU do leta 2020 (Evropa
2020), v kateri je mogoče koncept vseživljenjskega učenja zaslediti znotraj smernic, ki
obravnavajo vprašanja zaposlovanja in širših ekonomskih politik. Države članice naj bi
razvijale usposobljeno delovno silo, ki ustreza potrebam trga dela; spodbujale
kakovostna delovna mesta in vseživljenjsko učenje (Butković in Samardžija 2010, str.
14).
1.2 Koncept vseživljenjskega učenja kot nova paradigma v izobraževanju
Zamisel vseživljenjskega učenja in izobraževanja se je tako ali drugače pojavljala v
razmišljanjih različnih mislecev že v preteklosti (Svetina 2013, str. 17). Od devetdesetih
let prejšnjega stoletja, ko je vseživljenjsko učenje postalo središče delovanja evropske
politike, lahko opazimo spremembe v razumevanju tega koncepta. Od izvorno
humanističnega pojmovanja, kjer naj bi vseživljenjsko učenje prispevalo k izgrajevanju
boljše družbe, višji kakovosti življenja in zmanjšanju neenakosti na področju
izobraževanja, se je interpretiranje tega koncepta premaknilo v ekonomistično
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razumevanje, na kar opozarjajo številni družbeno kritični teoretiki. Vse bolj se poudarja
pomen

stalnega

izobraževanja

za

povečanje

kompetentnosti

delovne

sile,

zaposlovanja in mobilnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 8). Rok (2014, str. 18)
izpostavi problem, da je postalo vseživljenjsko učenje obremenjeno z zahtevami trga
dela in da je ta koncept postal rešitev družbenih in gospodarskih problemov le na
papirju, saj je v resnici premalo sistemsko urejen, njegovo sprejemanje in
implementiranje pa je počasno (prav tam).
Uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja pa »pomeni tudi spremembo
paradigme izobraževanja v paradigmo učenja kot procesa, ki izvira iz notranjih potreb
posameznika« (Rok 2014, str. 18). Jelenc (2008, str. 21) pravi, da je vseživljenjskost
učenja nov razvojni koncept, ki nadgrajuje izobraževanje, kakršno se je razvijalo in
oblikovalo v preteklosti, saj ljudje za dosego učnih ciljev vse pogosteje posegajo tudi
po drugih načinih učenja in ne le znotraj formaliziranega izobraževanja (prav tam).
Bistveno pri tem konceptu je namreč to, da naj bi posameznik znanje in spretnosti
pridobival in razvijal celo življenje, tudi po zaključku formalnega izobraževanja. Vse
bolj je poudarjen pomen učenja in izobraževanja v odraslosti, pri čemer se vse več
pozornosti namenja tudi znanju in spretnostim, ki jih posameznik pridobi po neformalni
ali priložnostni poti (Vidmar 2013, str. 18-19).
Izraz »učenje« se v osnovi navezuje na proces posameznikovega pridobivanja znanja
in spretnosti iz različnih virov, bodisi namerno ali nenamerno, izraz »izobraževanje«
pa je bolj institucionalni pojav, ki ponuja priložnosti za učenje posameznika skozi celo
njegovo življenje (Jarvis 2014, str. 52, 53). Izobraževanje je načrtno in sistematično,
vloga in dejavnost posameznika sta določeni od zunaj, s strani izobraževalnega
sistema, znotraj sistema pa posameznik z lastno aktivnostjo prihaja do novih znanj.
Učenje pa izhaja iz posameznikovih potreb in dejavnosti. Je bolj individualistično in
poudarja različne načine za pridobivanje znanj, spretnosti, interesov … Učenje je širši
pojem kot izobraževanje in lahko poteka namerno, naključno, organizirano in/ali
priložnostno (Rok 2014, str. 19). Koncept vseživljenjskega učenja poudarja dve
dimenziji učenja: »lifelong« in »lifewide learning«. Prva se navezuje na učenje od
rojstva posameznika do njegove smrti, druga »pa poudarja možnost dopolnjevanja in
poglabljanja znanja na vsaki doseženi stopnji« (prav tam, str.18). Tudi Strategija
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc 2007, str. 10) poudarja, da poteka
vseživljenjsko učenje »v različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva
14

in odraslosti do konca življenja«, opredeli pa ga kot »dejavnost in proces, ki zajema
vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali
priložnostno« (prav tam).
V virih in literaturi o vseživljenjskem učenju je mogoče zaslediti uporabo dveh izrazov:
»vseživljenjsko učenje« in »vseživljenjsko izobraževanje«. Evropska komisija v svoji
definiciji uporablja izraz vseživljenjsko učenje in ga opredeli kot »vse namerne učne
aktivnosti v posameznikovem življenju, namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in
kompetenc v okviru osebnega, državljanskega, socialnega in poklicnega razvoja« (EC
2006 v Rok 2014, str. 17). Z uporabo izraza »učenje« namesto izraza »izobraževanje«
pokaže, da obstajajo poleg izobraževalnih institucij tudi druga okolja, kjer se
posameznik lahko uči (Jarvis 2014, str. 53).
Vseživljenjsko učenje poudarja različne učne aktivnosti v različnih okoljih skozi celo
življenje

posameznika.

V

nadaljevanju

bomo

opredelili

pojme

formalnega,

neformalnega in priložnostnega učenja kot treh pomembnih komponent koncepta
vseživljenjskega učenja.
1.2.1 Opredelitev pojmov formalno, neformalno in priložnostno učenje
Ljudje smo se od nekdaj učili v različnih okoliščinah in oblikah (Rok 2014, str. 19).
Namembnost izobraževalne ali učne dejavnosti je tista, ki določa formalnost ali
neformalnost izobraževanja ali učenja, le-ta pa pomembno določa stopnjo
formaliziranosti izpeljave izobraževanja (Jelenc 2007, str. 35).
Formalno izobraževanje je torej tisto izobraževanje, ki pripelje posameznika do neke
vrste formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe,
diploma ali poklicna kvalifikacija (Jelenc 1991, str. 30). Pogosto se tovrstno
izobraževanje enači s šolskim izobraževanjem in po Muršak (2002, str. 33) tako
izobraževanje praviloma izvajajo izobraževalne organizacije in ne poteka samostojno
ali na delu (prav tam). Evropska komisija (2006 v Rok 2014, str. 20) opredeli formalno
izobraževanje kot »namerno, institucionalizirano, sistematično, vnaprej načrtovano in
organizirano izobraževalno aktivnost« (prav tam). Deluje po lestvičnem sistemu, sledi
izobraževalnim programom, ki imajo jasno zastavljene cilje, določeno trajanje,
hierarhično strukturo letnikov in stopenj, jasno definirane vstopne pogoje in formalni
vpisni postopek (prav tam, str. 20-21).
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Neformalno izobraževanje pa, nasprotno kot formalno, ni namenjeno pridobivanju
formalnega izkaza in po UNESCO-vi definiciji je to organizirana izobraževalna
aktivnost izven formalnega sistema izobraževanja, katere namen je, da zadosti
potrebe posameznika, a hkrati izpolnjuje učne cilje (Pirin in Karamatić Brčić 2014, str.
41). Lepšina (2008, str. 44) izpostavi še, da tako izobraževanje zadosti tudi interesom
posameznika, ne le potrebam, in da le-te želi udeleženec namembno pridobiti (prav
tam). Gre za znanja, spretnosti, veščine …, ki jih posameznik pridobi v manj formalnih
okoljih, npr. na delovnem mestu, v okviru aktivnosti civilne družbe idr., ki se
najpogosteje izvajajo kot seminarji, delavnice, posveti, tečaji, študijski krožki ali
usposabljanja in ne vodijo nujno do formalnega certifikata (Rok 2014, str. 21).
Priložnostno učenje ima v strokovni literaturi več terminološki različic: izkustveno,
naključno, informalno, aformalno učenje. Jelenc (2008, str. 24) stremi k ohranjanju
vseh različic, saj po njegov mnenju bogatijo jezik in izražanje. Pri tovrstnem učenju gre
za dejavnosti, ki potekajo povsem neformalizirano, brez cilja (priložnostno), brez
namena, nenačrtovano, nenadzorovano in ne da bi na ta način posameznik pridobil
kakršno koli potrditev. Med vsemi tremi ima torej najnižjo stopnjo tako namembnosti
kot formaliziranosti izpeljave. Gre za učenje neposredno iz socialnega in fizičnega
okolja z izkušnjami in zgledi (prav tam). S priložnostnim učenjem si posameznik
oblikuje stališča, vrednote, spretnosti in znanja preko vplivov iz različnih okolij in z
različnimi dejavnostmi (Rok 2014, str. 23). Je sestavina vsakdanjega življenja in
potemtakem tudi vseživljenjskega učenja in izobraževanja (Jelenc 2008, str. 24).
1.3 Sklep
S tem, ko je koncept vseživljenjskega učenja priznal enakovredno vlogo vsem oblikam
učenja, je postalo eno glavnih vprašanj to, kako ugotavljati, vrednotiti in priznavati
rezultate učenja in izobraževanja, pridobljenega po neformalni in priložnostni poti.
Priznavanje tako pridobljenega znanja in spretnosti je namreč postalo v evropskem
prostoru eden od glavnih vidikov za uspešno udejanjanje politik vseživljenjskega
učenja (Frith 2012, str. 2; Svetina 2013, str. 24-26). Na ravni evropske politike se veliko
pozornosti namenja tudi razvijanju svetovalnega dela in svetovanja, ki naj bi bilo na
voljo vsem državljanom v vseh življenjskih obdobjih in v vseh vrstah izobraževanja in
učenja. Tudi na ravni priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja je ustrezno
informiranje in svetovanje prepoznano kot pomemben pogoj za pospeševanje razvoja
in izvajanja procesa priznavanja.
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2. Priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja
Razlogov za priznavanje znanja, pridobljenega po neformalni in priložnostni poti, je
več. Grobo bi jih lahko ločili na dva glavna. Prvi je ta, da imajo priznani rezultati
neformalnega in priložnostnega učenja lahko vrednost tudi znotraj formalnega sistema
vseživljenjskega učenja. Motivacija za posameznike, da vstopijo v sam postopek
priznavanja, je tako večja, saj jim ni potrebno na novo začeti izobraževanja, hkrati pa
jim tako potrjeno znanje daje neko sigurnost in spodbudo, da razvijejo sposobnosti za
samostojno učenje ali pa se celo vključijo v nadaljnje izobraževanje. Drugi razlog pa je
ta, da imajo vidni izidi neformalnega in priložnostnega učenja tudi potencialno vrednost
na trgu dela. Če so namreč znanja, spretnosti in kompetence vidni, ne glede na to,
kako so bile pridobljeni, lahko trg deluje bolj učinkovito (Werquin 2010, str. 15). Po
Mikulec (2014, str. 25) so nameni oz. cilji priznavanja v osnovi trije: (1.) doseči socialno
pravičnost, (2.) večji ekonomski razvoj in konkurenčnost ter (3.) družbene spremembe.
Avtor loči tudi med različnimi konteksti, v katerih poteka priznavanje neformalnega in
priložnostnega znanja. Prvi je izobraževalni sistem. Tu je priznavanje znanja pogoj za
vstop ali za pridobitev kvalifikacije. Drugi je poklicno življenje, kjer je mogoče zaslediti
različne prakse priznavanja v posameznih nacionalnih agencijah, podjetjih in sektorjih.
Tretji kontekst pa je vrednotenje učenja, ki poteka kot prostovoljno, neplačano delo
(prav tam).
Raziskovalci in teoretiki pripisujejo priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja
različne pomene in interpretacije, vendar pa lahko pri vseh najdemo skupno idejo, »da
je mogoče predhodno učenje oz. predhodno pridobljeno znanje priznavati v okviru
formalnih (in bolj neformalnih) postopkov vrednotenja in ocenjevanja znanja« (prav
tam). Priznavanje torej pomeni podeljevanje uradnega statusa kompetencam,
pridobljenim formalno ali neformalno, vrednotenje pa se nanaša na sam proces
ocenjevanja in priznavanja spretnosti in kompetenc (Svetina 2013, str. 28). V
priporočilih Evropskega Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja je
priznavanje definirano kot postopek vrednotenja učnih rezultatov, pridobljenih bodisi iz
formalnega izobraževanja ali neformalnega in priložnostnega učenja, ki ga je potrebno
izvesti pred začetkom postopka vrednotenja. Postopek vrednotenja pa pomeni
potrjevanje učnih rezultatov posameznika, izmerjenih z ustreznimi standardi s strani
pooblaščenih organov, in poteka v štirih ločenih fazah: identifikacija, dokumentacija,
ocenjevanje in potrjevanje oz. certificiranje (Council Recommedation 2012, str. 398/5).
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Terminologija s področja priznavanja v evropskem prostoru
V evropskem prostoru je mogoče zaslediti razlike v uporabi, interpretaciji in pomenu
pojmov, ki se navezujejo na priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega
znanja. Pojavljajo se kot posledica razlik v jeziku, v lokalnem razvoju in v samem
koncipiranju ideje priznavanja. Ta neenotna in neskladna raba izrazja zmanjšuje
možnosti za primerjavo in razumevanje različnih pobud, ukrepov in prakse na tem
področju. Izrazi, ki se pojavljajo, so med drugimi: recognition (priznavanje),
accreditation (potrjevanje), assessment (ocenjevanje) validation (vrednotenje),
identification (ugotavljanje) (Mikulec 2014, str. 24; Svetina 2013, str. 29-31). Evropski
svet za izobraževanje uporablja predvsem določene izraze: identification (ugotavljanje)
za pojmovanje procesa, ki dokumentira učne rezultate oz. dosežke posameznika in jih
tako naredi vidne, pri čemer pa ni nujno, da tak proces vedno vodi do kvalifikacije ali
diplome, ampak je lahko le podlaga za doseganje le-te; recognition (priznavanje), ki se
nanaša na ugotavljanje vseh učnih rezultatov posameznika in je predpogoj za
vrednotenje; validation (vrednotenje), ki pa se nanaša na postopke ocenjevanja učnih
dosežkov, ki se izkažejo z diplomo ali certifikatom (Cedefop 2009, str. 15; Council
Recommedation 2012).
Tudi v Sloveniji se uporabljajo različni izrazi za označevanje procesov vrednotenja in
priznavanja

neformalnega

in

priložnostnega

znanja.

Izraz

»ugotavljanje

in

potrjevanje«, ki se je uporabljal, je po Jelenc (2010 v Svetina 2013, str. 32) označeval
predvsem končni akt procesa ugotavljanja znanja, kar je potrditev ali akreditacija
znanja in spretnosti. Danes pa je bolj v uporabi izraz »vrednotenje in priznavanje«, kar
je po avtorjevem mnenju posledica večje pozornosti, ki jo avtorji sedaj namenjajo
samemu procesu (prav tam). Po Žnidarič (2012, str. 5) se v postopku priznavanja
neformalno pridobljenega znanja »z vrednotenjem znanja ugotavlja primerljivost
kandidatovega neformalno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc s standardi
znanja« (prav tam). Mi bomo v nadaljevanju uporabljali izraz priznavanje neformalno
in priložnostno pridobljenega znanja, ki se po Muršak (2012 v Mikulec 2014, str. 24)
»nanaša na procese in postopke, ki posameznikom omogočajo priznavanje že
pridobljenega znanja, kar lahko uveljavljajo pri nadaljnjem izobraževanju ali
zaposlovanju« (prav tam). Ker v Sloveniji obstaja več oblik in ravni priznavanja, bomo
zato v tretjem poglavju uporabljali tudi izraz »preverjanje in potrjevanje«, ko bomo
govorili o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
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2.1 Vrednotenje in priznavanje v evropskem prostoru
Izdanih je bilo že nekaj evropskih dokumentov, s katerimi so želeli spodbuditi države
članice, da uredijo in razvijajo sistem priznavanja neformalnega in priložnostnega
znanja, vendar pa so razlike v organiziranosti sistema, načinu izvajanja in stopnji
razvoja med njimi še vedno velike. Poleg neenotne in neskladne rabe izrazja s tega
področja, ki smo jo že predstavili, je eden od razlogov tudi ta, da so za urejanje,
izvajanje in nadzor procesov priznavanja v različnih državah odgovorna različna
ministrstva, institucije in organi. Nekje opazimo bolj centraliziran pristop, ki vodi k
izvajanju na nacionalni ravni, medtem ko drugje nimajo razvite niti nacionalne niti
regionalne strategije priznavanja (Frith 2012, str. 4).
V Kopenhagenski deklaraciji iz leta 2002 je bilo izpostavljeno, da je potrebno razviti
skupna načela za priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja s ciljem, da bi
se tako zagotovila večja primerljivost sistemov priznavanja med različnimi državami in
na različnih ravneh. Ker so države vzpostavljale sisteme in postopke vrednotenja in
priznavanja ločeno druga od druge, le-teh ni mogoče enostavno povezati in združiti.
Pomanjkanje primerljivosti posameznikom onemogoča povezovanje kvalifikacij in
kompetenc, pridobljenih v različnih okoljih, na različnih ravneh in v različnih državah,
kar posledično ovira tudi uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja. Leta 2004
sprejeta Skupna evropska načela za vrednotenje in priznavanje neformalnega in
priložnostnega učenja naj bi tako predstavljala vodilo za razvoj in izvajanje metod in
sistemov priznavanja (Common European principles … 2004, str. 2-3). Načela so
razdeljena na šest glavnih tem:
-

namen priznavanja (cilj priznavanja je, da postane viden in ovrednoten celoten
obseg posameznikovih kvalifikacij in kompetenc, ne glede na to, kako jih je
pridobil, namen priznavanja pa je lahko formativen - spodbujanje k nadaljnjemu
izobraževanju - ali sumativen – cilj je pridobitev certifikata),

-

pravice posameznika (priznavanje mora v prvi vrsti odgovarjati potrebam
vsakega posameznika, v postopku priznavanja pa mora biti zagotovljena
zasebnost, lastništvo rezultatov in možnost pritožbe),

-

odgovornost institucij in interesnih skupin (izvajalske institucije morajo med
drugim kandidatu zagotoviti informiranje in svetovanje),
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-

samozavest in zaupanje (samozavest je pomembna za uspešno udejanjanje in
razvijanje sistema priznavanja, zaupanje pa mora biti prisotno med vsemi akterji
priznavanja, da so na koncu usklajene in jasne vse informacije),

-

nepristranskost (je pomemben vidik priznavanja predvsem v samem procesu
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja),

-

verodostojnost in legitimnost (morata temeljiti na vključevanju vseh interesnih
skupin na vseh ravneh priznavanja) (prav tam, str. 3-6).

Da bi omogočili bolj sistematično izmenjavo izkušenj in praks s področja priznavanja
med Evropskimi državami, CEDEFOP (European Centre for the Development of
Vocational Training) v sodelovanju z Evropsko komisijo redno pripravlja tudi popise
pristopov priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja v evropskih državah. Cilj
popisov je analizirati podobnosti in trende v politikah, praksah in metodologiji
priznavanja in s tem podpreti razvoj kakovostnih metodologij in sistemov priznavanja
na nacionalnih, regionalnih in sektorskih ravneh ter na ravni podjetij (Colardyn in
Bjørnåvold 2009, str. 11). Poročilo iz leta 2014 združuje ugotovitve in trende različnih
projektov, študij, poročil in anket iz držav, vključenih v popis. Ne opisuje in izpostavlja
samo ene poti, ki bi bila edina uspešna za vzpostavitev učinkovitega sistema
priznavanja, temveč so poudarjene nekatere prednosti in napetosti, s katerimi se
soočajo različni pristopi. Med državami je od leta 2010 mogoče zaslediti različne
stopnje napredka. V splošnem jih lahko razdelimo v štiri skupine, glede na razvitost
sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja na nacionalni ravni:
1. države, ki na nacionalni (oz., kjer je to primerno, na regionalni) ravni nimajo
strategije priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja,
2. države, ki so v procesu razvoja nacionalne (oz., kjer je to primerno,
regionalne) strategije priznavanja (sem spada tudi Slovenija),
3. države, ki imajo nacionalno (oz., kjer je to primerno, regionalno) strategijo
priznavanja, vendar jim manjkajo še določeni elementi, da bi bila celostna,
4. države s celostno nacionalno (oz., kjer je to primerno, regionalno) strategijo
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja; to pomeni, da je
priznavanje v skladu z nacionalnim ogrodjem kvalifikacij: imajo določene
dogovore, s katerimi pokrivajo vse izobraževalne sektorje, obstajajo dobre
povezave med različnimi sektorji izobraževanja, obstaja usklajenost
potrjevanja v javnem, zasebnem in prostovoljnem sektorju, imajo
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vzpostavljene utečene ukrepe, ki spodbujajo razvoj sistema, imajo ukrepe,
ki zagotavljaje kvalitetne postopke priznavanja) (European Commission idr.
2014, str. 3-7).
Po vpeljavi zgoraj naštetih načel v prakso se je pokazala potreba po podrobnejših
smernicah s področja razvijanja sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega
znanja. CEDEFOP je v sodelovanju z Evropsko komisijo in Generalnim direktoratom
za izobraževanje in kulturo pripravil Evropske smernice za priznavanje neformalnega
in priložnostnega znanja (European guidelines on validating non-formal and informal
learning), ki služijo kot podpora državam pri razvijanju sistema priznavanja, ne glede
na to, na kateri stopnji je njihov sistem, saj upoštevajo obstoj različnih modelov
priznavanja. Države so namreč naredile korak naprej v vzpostavljanju sistemov in
postale močnejše na tem področju, kar pa omogoča tudi izmenjavo praks med njimi
(Cedefop 2009, str. 1-2). Od leta 2009, ko so bile objavljene prve take smernice, so
jim sledile še druge. Najnovejše, iz leta 2015, med drugim poudarjajo, da je potrebno
povečati prepoznavnost neformalnega učenja in vrednosti rezultatov tega učenja ter
upoštevati, da postopek priznavanja vključuje več različnih faz, njihovo razlikovanje pa
je ključno, da postane priznavanje fleksibilno in primerno za uporabo. Pogoji, potrebni
za razvoj in učinkovito izvajanje priznavanja, so nepristransko in celostno informiranje,
usmerjanje in svetovanje v celotnem procesu; usklajevanje ustreznih akterjev na
različnih ravneh in z različnimi funkcijami; umestitev izidov priznavanja v nacionalno
ogrodje kvalifikacij; vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje kakovosti; vrednotenje
učnih izidov neformalnega učenja z enakimi ali podobnimi standardi, kot se uporabljajo
v

formalnem

izobraževanju

in

usposabljanju

ter

zagotovitev

usposobljenih

strokovnjakov (Cedefop 2015, str. 10).
V nadaljevanju se bomo osredotočili na pomen informiranja in svetovanja, ker je to
področje, ki ga obravnavamo v empirični raziskavi.
2.2 Pomen svetovalnega dela in svetovanja znotraj postopkov vrednotenja in
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja
Vodenje, usmerjanje in svetovanje je v skladu s strategijami vseživljenjskega učenja
razumljeno kot priložnost za izpolnjevanje potreb odraslih po različnih načinih
izobraževanja in učenja, pri čimer pa avtorica Jelenc Krašovec (2011b, str. 101-102)
izpostavi, da imajo odrasli različne cilje in se za začetek takega procesa odločajo v
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vseh življenjskih obdobjih, kar pomeni, da bi morala biti ponudba možnosti za vodenje
in svetovanje pestra, medtem ko se vodenje in svetovanje v izobraževanju odraslih
pretežno usmerjata v informiranje in karierno orientacijo, ki gresta z roko v roki s
potrebami trga delovne sile (prav tam).
2.2.1 Vseživljenjska karierna orientacija oz. svetovalno delo
Da bi zagotovili svetovalno dejavnost vsem prebivalcem Evrope in jim tako omogočili
možnost za vseživljenjsko učenje, sta si začela Evropska komisija in Evropski svet za
izobraževanje prizadevati za posodabljanje politik, sistemov in praks s tega področja.
Vpeljali so izraz »lifelong guidance«, ki med drugimi sledi tudi naslednjim osnovnim
načelom:
-

enake možnosti: svetovalno delo spodbuja enake možnosti izobraževanja in
dela za vse državljane,

-

neodvisnost: spoštovanje pravice posameznika do svobodnega odločanja o
lastni karieri in osebnem razvoju,

-

opolnomočenje: pomoč posamezniku, da postane kompetenten za načrtovanje
in vodenje svojih učnih in poklicnih poti,

-

stalnost: podpora posamezniku pri izobraževalnih, delovnih, socialnih in
osebnih prehodih,

-

razpoložljivost: dostopnost svetovalnega dele vsem v vseh življenjskih obdobjih,

-

dostopnost: svetovalno delo je dostopno, fleksibilno in posamezniku prijazno;
lahko se izvaja osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte in je na voljo v
času in na mestu, ki ustreza potrebam državljanov,

-

odzivnost: uporaba različnih metod, da lahko zadosti različnim potrebam
posameznikov,

-

usposobljenost izvajalcev: svetovalni delavci imajo na nacionalni ravni priznane
kompetence za prepoznavanje in obravnavanje potreb državljanov in znajo,
kadar je to potrebno, posameznika usmeriti k določenemu strokovnjaku
(Cedefop 2005, str. 12-13).

»Lifelong guidance« vključuje vrsto dejavnosti, ki državljanom vseh starosti in na
kateri koli točki njihovega življenja omogočajo prepoznavanje lastnih kompetenc,
potencialov in interesov, na podlagi katerih sprejemajo odločitve za izobraževanje,
usposabljanje in tiste, povezane s poklicem. Prav tako se izraz nanaša na dejavnosti,
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ki posamezniku pomagajo upravljati individualne življenjske poti v izobraževanju, delu
in drugih aktivnostih, preko katerih pridobiva in uporablja te kompetence in potenciale
(prav tam, str. 11). S to opredelitvijo je Evropska komisija skušala rešiti problem
raznolike terminologije med državami, saj je za poimenovanje teh dejavnosti vsaka
država uporabljala drugačne izraze, kar je onemogočalo jasen pregled nad
dejavnostjo. Kljub temu pa je znotraj evropskih dokumentov s tega področja še vedno
mogoče zaslediti uporabo različnih izrazov (»guidance« in »career guidance«), čeprav
se, kot trdijo Kohont idr. (2011, str. 12) izraz »guidance« nanaša predvsem na karierno
orientacijo, kljub precej široki definiciji (prav tam). V slovenščini je pogost prevod izraza
»guidance« karierna orientacija, čeprav Jelenc (2008, str. 27) pravi, da angleškega
izraza »guidance« v slovenščini ne moremo ustrezno prevesti, saj ga ne moremo
izraziti z eno samo besedo, zato predlaga uporabo sintagme »svetovalno delo«.
»Poskusi, kot so »orientacija«, »svetovanje«, »vodenje« in podobno, ne označijo
pravega pomena angleškega izraza, naš izraz je ali preveč direktiven (orientacija,
vodenje) ali preozek (svetovanje)« (prav tam).
V nadaljevanju bomo za prevod izraza »guidance« uporabljali svetovalno delo, za
prevod izraza »lifelong guidance« pa vseživljenjska karierna orientacija, saj se tak
prevod uporablja znotraj slovenskih dokumentov, ki so del poročil Evropske mreže za
razvoj politik vseživljenjske orientacije (»European Lifelong Guidance Policy
Network«).
2.2.2 Svetovanje v procesu priznavanja znanja
V skladu z načelom dostopnosti vseživljenjske karierne orientacije je potrebno
zagotoviti ustrezne storitve, ki jih bodo posamezniki uporabljali v različnih življenjskih
obdobjih in razmerah. Veliko evropskih držav tako razvija karierno orientacijo tudi v
okviru procesa potrjevanja neformalnega in priložnostnega znanja (Vuorinen in Watts
2014, str. 35-36). Karierno svetovanje vključuje številne aktivnosti: informiranje,
svetovanje, mentorstvo in usposabljanje s področja vodenja kariere. Te obstoječe
načine in prakse kariernega svetovalnega dela je mogoče neposredno prenesti tudi v
postopek priznavanja, zlasti v začetni fazi identifikacije in v fazi dokumentiranja. Po
izkušnjah držav članic je zagotavljanje informacij, svetovalnega dela in svetovanja
izredno pomembno v celotnem procesu priznavanja. Prav tako je pomembno, da so
ustrezne informacije in svetovanje dostopne ljudem v bližini njihovega doma, službe
ali študija in kadarkoli jih potrebujejo. Posamezniki morajo biti v prvi vrsti seznanjeni s
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stroški in koristmi priznavanja, vezanimi na napredek pri učenju in možnostih za
zaposlovanje. Kandidatom morajo biti omogočene informacije in svetovanje o rokih
priznavanja, obstoječih oblikah priznavanja, ki so na voljo (tako formativne kot
sumativne), o možnih dokazilih, s katerimi lahko izkazujejo znanje, standardih, ki se
uporabljajo pri priznavanju, načinih ocenjevanja in najboljših možnih pristopih k
procesu, o možnostih podpore med procesom, postopkih pritožbe, o rezultatih in izidih
procesa, … Obstoječe metode in orodja svetovalnega dela, razvita na evropski ravni,
so oblikovana tako, da se odzivajo na ugotavljanje potreb posameznih ciljnih skupin
glede na starost, delovni status in socialno-ekonomsko ozadje (Cedefop 2015, str. 2122).
Priporočila Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja iz leta 2012
opredeljujejo dostop do ustreznega informiranja in svetovanja kot enega od pogojev
za pospeševanje razvoja in izvajanja procesa priznavanja. Vse države, ki so vključene
v dogovor za razvijanje priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja, morajo
imeti zagotovljeno svetovalno delo in svetovanje v vsaj enem izobraževalnem
podsektorju.

Po

podatkih

evropskega

popisa

priznavanja

neformalnega

in

priložnostnega znanja iz leta 2016, v katerega je bilo zajetih 36 držav, imajo skoraj vse
na voljo informiranje in svetovanje o prednostih, možnostih in postopkih potrjevanja. V
večini držav se dejavnost izvaja kar znotraj procesa priznavanja (Cedefop idr. 2017,
str. 17, 30, 54). Navadno države kombinirajo spletno (web-based) informiranje in
osebno (face-to-face) svetovanje. Nekateri spletni pristopi vključujejo tudi orodja za
samoocenjevanje, ki kandidatom omogočajo narediti prvi korak k priznavanju. Osebno
svetovanje pa lahko poteka individualno ali skupinsko, odvisno od organizacije, ki nudi
svetovalno dejavnost in od samega svetovalca (Cedefop 2015, str. 23).
2.3 Sklep
Vzpostavitev Skupnih evropskih načel za vrednotenje in priznavanje neformalnega in
priložnostnega znanja dokazuje, da se vse evropske države srečujejo s podobnimi
izzivi na tem področju. Medtem ko je potrebno metodološke in institucionalne ovire
reševati in razvijati na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, je naloga Evrope, da
spodbuja povezovanje med različnimi pristopi in sistemi ter s tem zagotavlja kakovost
sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja (Colardyn in Bjørnåvold
2009, str. 10). Pomemben korak, ki ga je naredila v tej smeri, je vzpostavitev
Evropskega ogrodja kvalifikacij. Gre za skupno referenčno ogrodje, ki deluje kot orodje
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za pretvorbo kvalifikacij in povezuje sisteme kvalifikacij različnih evropskih držav. Na
ta način naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi lažje berljive in razumljive
(Evropsko ogrodje kvalifikacij … 2009, str. 3). Tako kot izvajanje, razvijanje in
usklajevanje sistemov priznavanja neformalnega in priložnostnega predstavlja izziv za
evropsko politiko, velja enako za zagotavljanje svetovalnega dela in svetovanja. Velik
korak predstavlja oblikovanje evropske mreže nacionalnih informacijsko svetovalnih
centrov leta 1992, imenovane Euroguidance. Njen namen je spodbujanje mobilnosti in
pomoč tako posameznikom kot svetovalcem, da bolje razumejo možnosti, ki so na
voljo evropskim državljanom po vsej Evropi (Lifelong Learning Platform b.l.).

3. Priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja v Sloveniji
Področju priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja se v Sloveniji posveča
veliko pozornosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pozvalo vse
vpletene institucije (do terciarnega nivoja izobraževanja), da sodelujejo pri začetku
razvoja celostnega nacionalnega sistema priznavanja, ki bo vključeval skupne
standarde, postopke in načine zagotavljanja kakovosti. Trenutno je namreč
priznavanje urejeno decentralizirano, kar pomeni, da organizacija poteka ločeno med
različnimi sektorji in na različnih ravneh izobraževanja. Po podatkih poročila iz leta
2016, ki ga je Slovenija pripravila v sklopu evropskega popisa priznavanja
neformalnega in priložnostnega znanja, pomeni vzpostavitev nacionalnega ogrodja
kvalifikacij prvi korak k centralizaciji področja. Nacionalno ogrodje kvalifikacij namreč
predstavlja skupen okvir vsem prej vzpostavljenim okvirjem za posamezne ravni
izobraževanja (Košmrlj 2016, str. 1-2). V Sloveniji obstaja več načinov priznavanja
neformalnega in priložnostnega znanja: (1) priznavanje znanja pri delodajalcih,
zbornicah in združenjih, kjer je postopek priznavanja odvisen od organizacije, ki ga
izvaja in od namena priznavanja; (2) priznavanje znanja pri posameznih ministrstvih
na osnovi področne zakonodaje in (3) preverjanje in potrjevanje znanja jezikov
(slovenskega, angleškega, francoskega, italijanskega in madžarskega), ki temelji na
nacionalnih standardih. Dve, zakonsko bolj urejeni poti priznavanja, pa sta priznavanje
znanja in spretnosti na ravni sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK). V
srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju področje priznavanja urejata Zakon
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI 2006) in Zakon o izobraževanju
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odraslih (ZIO 2006). Sistemsko je urejeno, da se posamezniku ob vpisu v
izobraževanje v srednje poklicne in strokovne ter višje strokovne šole lahko priznajo
tudi znanja, spretnosti in kompetence, ki jih je pridobil z drugimi učnimi oblikami, vendar
pa je načrtovanje in izvajanje postopka priznavanja prepuščeno izvajalcem samim
(izjema je višje strokovno izobraževanje, kjer je postopek dokaj natančno opredeljen).
Visokošolski zavodi izvajajo priznavanje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZVis
2004), postopke in merila priznavanja pa imajo opredeljene v svojih pravilnikih.
Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (ZNPK). Ta sistem je zasnovan tako, da odgovarja potrebam
trga dela, kjer se vse večjo pozornost namenja tudi neformalnemu ali priložnostno
pridobljenemu znanju, spretnostim in kompetencam. (Rok 2014, str. 25-29; Žnidarič
2012, str. 5-6). Natančneje bomo ta sistem predstavili v naslednjem podpoglavju.
Postopek priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja
Postopek priznavanja je kompleksen proces, ki ga je potrebno izpeljati na pregleden
in kakovosten način. S tem se zagotovi primerljivost postopkov in poveča zaupanje v
rezultate. Kakovostno izpeljavo postopka omogočajo skrbno načrtovane in izvedene
faze vrednotenja, od katerih ima vsaka svoje značilnosti in pogoje, uporaba zanesljivih
postopkov in meril pri samem potrjevanju in preverjanju ter strokovna usposobljenost
izvajalcev postopka (Žnidarič 2012, str. 7 in str. 27). Po Žnidarič (2012, str. 7) je
poudarek »torej na vrednotenju znanja in doseganju postavljenih standardov znanja,
ne pa na vrednotenju poti do znanja z elementi, ki določajo formalno izobraževanje
(obseg izobraževanja v urah, čas izobraževanja)« (prav tam). Standard je tisti, ki ima
povezovalno vlogo med različnimi pristopi vrednotenja in priznavanja znanja. V
Sloveniji imamo sistemsko urejeni dve vrsti javno veljavnih standardov, ki so podlaga
za izvedbo priznavanja. Izobraževalni standardi temeljijo na logiki izobraževalnega
sistema, namen priznavanja pa je nadaljnja vključitev v formalno izobraževanje.
Poklicni standardi pa sledijo logiki zaposlovanja (prav tam, str. 5-7). Na eni strani
povečujejo preglednost med ponudbo in povpraševanjem ter na drugi strani vključujejo
napovedi in predvidevanja sprememb v strukturi dela. Vloga poklicnega standarda je
izboljšava tržne regulacije, kar pa lahko dosežemo, če so standardi oblikovani dovolj
hitro in prožno glede na dinamično gospodarsko in tehnološko okolje. Poklicni
standardi so izhodišče za pripravo izobraževalnih programov ter katalogov standardov
strokovnih znanj in spretnosti, na podlagi katerih se preverjajo in priznavajo znanja,
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pridobljena neformalno in priložnostno v sistemu preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij. Za razliko od nekaterih drugih evropskih držav v Sloveniji
rezultatom priznavanja, pridobljenih po eni ali drugi poti, ne pripisujemo enake
vrednosti. Posameznik namreč s šolskim izobraževanjem pridobi tako izobrazbo kot
poklicno kvalifikacijo, s priznavanjem neformalnega znanja pa pridobi le poklicno
kvalifikacijo (Marentič in Kunčič Krapež 2013, str. 8-9).
Ne glede na namen priznavanja pa je postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja
in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti enak za
vse kandidate ter vključuje naslednje korake: informiranje in svetovanje (omogočena
sta v vseh fazah procesa; posamezniku so na ta način predstavljene možnosti in
zahteve postopka ter svetovanje pri nadaljnjih korakih), identificiranje (posameznikovih
zmožnosti in znanj ter ugotavljanje cilja priznavanja), dokumentiranje (v tej fazi se
zbirajo dokazila o znanju oz. učnih izidih), (o)vrednotenje (ocenjevalec na podlagi
pregleda dokazil ugotavlja njihovo ustreznost glede na standarde in kriterije; v primeru,
da dokazila ne zadoščajo za priznavanje, se lahko kandidatovo znanje, spretnosti in
kompetence preverijo pred ustrezno komisijo) in priznavanje (katerega rezultati so v
obliki referenc, kreditnih točk ali poklicnega certifikata, odvisno od namena
priznavanja) (Žnidarič 2012, str. 9).
V nadaljevanju bomo natančneje predstavili sistem priznavanja na področju
certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Po Rok (2014, str. 29) se ta sistem
priznavanja v Sloveniji razvija skladno s sistemi priznavanja predhodnega učenja v
državah EU, ima razmeroma bogato zgodovino, dodelano normativno podlago, akterji
imajo veliko izkušenj in opravljene so tudi že evalvacije sistema (prav tam).
3.1 Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Za priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja na podlagi preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) se uporablja tudi
izraz certifikatni sistem. Slovenski certifikatni sistem odraslim omogoča pridobivanje
NPK s preverjanjem in potrjevanjem strokovnega znanja, spretnosti in izkušenj,
pridobljenih zunaj formalnega šolskega sistema. S tako pridobljeno poklicno
kvalifikacijo, certifikatom, lahko dokazujejo, da so del izobraževalnega programa za
pridobitev izobrazbe že opravili (Nacionalne poklicne kvalifikacije … 2017). Poklicna
kvalifikacija za posameznika pomeni možnost dokazovanja oz. identifikacije skritega
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znanja in spretnosti, za delodajalca pa izkaz o usposobljenosti delavca. Certifikat je
sredstvo, s katerim se zabeležijo rezultati učenja skozi vse življenje in pomeni uradno
priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja. Tako znanje s certifikatom pridobi
ekonomsko in socialno vrednost, hkrati pa predstavlja enakovredno merilo znanju in
spretnostim, pridobljenim v šolskem sistemu. Certifikatni sistem je torej sistem javno
vzpostavljenih institucij, ki omogoča podeljevanje certifikatov, cilji sistema pa so večja
ekonomska učinkovitost, prilagodljivost gospodarstvu in socialna vključenost,
zmanjšanje števila brezposelnih ter možnost hitrejšega odzivanja posameznika na
potrebe trga dela (RIC 2006).
Leta 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK). V 3. členu
zakona so opredeljene poti, po katerih posameznik lahko pridobi poklicno kvalifikacijo:
(1) z doseženo poklicno oz. strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s
poklicnim standardom obsega izobraževalni oz. študijski program; (2) po delih
izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe; (3) po
programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi
programi tako določeno; (4) po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske
izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje; (5) če dokaže, da dosega
znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu s tem zakonom (Zakon
o NPK 2007, 3. člen).
3.1.1 Temeljne institucije v sistemu NPK
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)
Znotraj ministrstva je za sistemske rešitve in spremljanje izvajanja Zakona o
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007) ter za pripravo podzakonskih aktov pristojen
Sektor za vseživljenjsko učenje in štipendiranje. Sektor ima tudi določene pristojnosti
pri določanju poklicnih standardov. Pri svojem delu sodeluje tudi z Andragoškim
centrom RS, Zavodom RS za zaposlovanje, pristojnimi ministrstvi, zbornicami
(Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Socialna
zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zbornica RS za
zasebno zavarovanje), sindikati in drugimi ustanovami s tega področja (npr. združenje
delodajalcev, nevladne organizacije in poklicna združenja), ki so soodgovorne za
kakovosten sistem poklicnih standardov in NPK. Njihovi nalogi sta predvsem dajanje
pobude za nove poklicne standarde in kataloge ter dajanje pobude visokošolskim
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zavodom za sprejem študijskih programov, ki omogočajo pridobitev poklicne
kvalifikacije (Nacionalne poklicne kvalifikacije … 2017; Zakon o NPK 2007, 7. člen).
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje predlaga poklicne standarde
in kataloge, sprejme metodologijo za njihovo pripravo in sprejme prioritete izdelave leteh v določenem obdobju na podlagi dolgoročnih potreb na trgu dela. Strokovna,
tehnična in druga dela na področju poklicnih standardov in katalogov pa opravlja
Center RS za poklicno izobraževanje (Zakon o NPK 2007, 6. člen).
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
CPI na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja strokovne
podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi katalogov standardov strokovnih znanj
in spretnosti za NPK. Ti so namreč podlaga za izpeljavo postopkov preverjanja in
potrjevanja. Poleg tega center skrbi tudi za razvojno in svetovalno delo. V 8. členu
Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007) so navedene konkretne naloge
centra, med katere spadajo tudi razvoj in dopolnjevanje metodologij za posredno in
neposredno preverjanje; vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema v okviru
nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ter izvajanje
obveznega programa usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in
potrjevanja poklicnih kvalifikacij. (CPI – Nacionalne poklicne kvalifikacije b.l.; Zakon o
NPK 2007).
Državni izpitni center (RIC)
RIC med drugimi skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij, organizira usposabljanje kandidatov članov komisij, jim podeljuje
licence in spremlja njihovo delo, skrbi za nadzor vprašanj in nalog v postopku in vodi
register izvajalcev postopka (Zakon o NPK 2007, 9. člen).
3.1.2 Postopek preverjanja in potrjevanja NPK
Prvi korak postopka preverjanja in potrjevanja NPK je, da izvajalec razpiše rok
preverjanja in potrjevanja NPK (ta vključuje podatke o datumu, kraju in času
potrjevanja), ki ga je predhodno uskladil z Državnim izpitnim centrom. Izvajalec o tem
obvesti morebitne kandidate in jim v primeru prijave posreduje vsa potrebna navodila
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in obvestila v zvezi s postopkom. Izvajalec mora kandidatu zagotoviti informacije o
vstopnih pogojih, možnostih za pridobitev NPK in svetovanje v postopku. Kandidat
nato vloži vlogo za pridobitev certifikata, kateri morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju vstopnih pogojev, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti za vsako posamezno NPK. V primeru, da kandidat izpolnjuje formalne
pogoje za pridobitev NPK, mu svetovalec nudi pomoč pri pripravi zbirne mape, v katero
so vključena dokazila o posameznikovih izkušnjah glede na vsebino posamezne NPK.
Če kandidatu manjkajo določene izkušnje ali znanja, ki jih predpisuje katalog za NPK,
ga svetovalec lahko usmeri v krajše usposabljanje, kjer jih naknadno pridobi. Ko je
kandidatova zbirna mapa ustrezno pripravljena, izvajalec najpozneje deset dni pred
datumom pregleda osebne zbirne mape zaprosi državni izpitni center za imenovanje
komisije. Komisija nato pregleda in ovrednoti predloženo zbirno mapo na podlagi jasno
določenih kriterijev za vrednotenje. V primeru, da kandidat izpolnjuje vstopne pogoje,
sledi ugotavljanje doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti po katalogu. Če
komisija na podlagi predloženih listin ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, mu
potrdi nacionalno poklicno kvalifikacijo, izvajalec pa kandidatu v osmih dneh izda
certifikat. Tak postopek imenujemo potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije na
podlagi listin. V primeru, da komisija oceni, da so predložena dokazila nepopolna in ne
izpolnjujejo v celoti vseh pogojev iz kataloga, pa komisija kandidata napoti na
neposredno preverjanje. Izvajalec mora pisno obvestiti kandidata o obsegu strokovnih
znanj in spretnosti, ki jih mora le-ta še dokazovati, in mu navesti datum, kraj in čas
neposrednega preverjanja. V postopku preverjanja komisija ugotovi istovetnost
kandidata in ga seznani s postopkom in merili preverjanja. Uspeh kandidata oceni z
opisnima ocenama »opravil« ali »ni opravil«. Vodi tudi zapisnik o poteku preverjanja.
V primeru, da kandidat preverjanja ni opravil, v zapisnik zapiše tudi razloge in s tem
seznani kandidata. Če pa je kandidat preverjanje uspešno opravil, mu izvajalec v
osmih dneh izda certifikat (NPK 2014; Pravilnik o načinu ... 2015; RIC 2006).
3.1.3 Sodelujoči v postopku preverjanja in potrjevanja NPK
IZVAJALCI
Po 10. členu Zakona o NPK (2007) lahko »postopke za preverjanje in potrjevanje
poklicnih kvalifikacij izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za
izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe
ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov
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strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi
predpisi.” (Prav tam, 10. člen) Vsi izvajalci morajo biti vpisani v register izvajalcev. Vpis
se opravi na podlagi predloga za vpis ali na podlagi izbora na javnem razpisu, vodi pa
ga Državni izpitni center (Zakon o NPK 2007; Pravilnik o vodenju … 2010). Pravilnik o
načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (2015) v 3. členu določa
administrativno tehnična in strokovna dela, ki jih morajo opravljati izvajalci, med katera
sodijo razpis rokov za preverjanje in potrjevanje, zagotavljanje svetovanja kandidatom
in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape, priprava materialnih pogojev v skladu s
katalogom in vodenje postopka za pridobitev NPK. Vodenje postopka zajema pripravo
gradiv in predložitev potrebne dokumentacije komisiji, pripravo osnutka odločbe za
izdajo certifikata ali njegove zavrnitve (prav tam). Izvajalci morajo voditi tudi evidenco
o izdanih certifikatih in enkrat letno Državnemu izpitnemu centru poročati o
problematiki izvajanja postopkov in svetovanja ter podati morebitne predloge za
dopolnjevanje katalogov. Izpolnjevanje pogojev, določenih za izvajalce, in nadzor nad
zakonitostjo dela izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo (Zakon o NPK, 23.,
24., 25. in 32. člen).

KANDIDATI
V postopek pridobivanja NPK se lahko prijavi vsak polnoletni posameznik, ki je v
življenju pridobil različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene in zato
želi pridobiti dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica. Za prijavo v postopek
preverjanja in potrjevanja mora izpolnjevati vstopne pogoje, določene s katalogom
strokovnih znanj in spretnosti za posamezno poklicno kvalifikacijo (NPK 2014; NRP –
2011-2012). Po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (2007) izjemoma lahko
poklicno kvalifikacijo pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status
vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne delovne izkušnje (prav tam, 17. člen). Kandidat
je dolžan poravnati stroške postopka za pridobitev certifikata, ki se mu zaračunajo
skladno z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata. Le - to določi
minister, predlog zanjo pa lahko dajo tudi partnerji (prav tam, člen. 34). Eno od področij
zakona je tudi varstvo pravic kandidatov. Kandidat ima pravico v osmih dneh predložiti
ugovor na izdano odločbo stalni komisiji za ugovore pri ministrstvu. Nadalje to področje
ureja tudi način razveljavitve certifikata, izdajo nadomestnega certifikata in ravnanje s
poškodovanimi certifikati (prav tam, člen 21.-21c.).
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KOMISIJA
Posamezniki, ki želijo postati člani komisij v postopku preverjanja in potrjevanja NPK,
morajo pridobiti licenco Državnega izpitnega centra in jo obnavljati na vsaka štiri leta.
Pogoji za pridobitev licence so vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, dosežena
kvalifikacija, ki je določa katalog, in opravljen program usposabljanja (Zakon o NPK
2007, 19. člen). Kdor izpolnjuje formalne pogoje za pridobitev licence, je s strani
Državnega izpitnega centra napoten na obvezno usposabljanje, ki ga primarno izvaja
Andragoški center Slovenije oz. drugi izvajalci, če so izbrani na podlagi javnega
naročila (Pravilnik o sestavi komisij … 2010, 10. člen). Člani komisij se morajo v času
opravljanja funkcije tudi stalno strokovno usposabljati, načine usposabljanja pa določa
Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (2011). Na ta način razvijajo kompetence
za spremljanje strokovnega razvoja poklicne kvalifikacije, za katero so pridobili licenco.
Pravilnik določa pogoje in dejavnosti, ki se štejejo za strokovno usposabljanje, vsak
član pa mora Državnemu izpitnemu centru ob obnovitvi licence predložiti dokazila o
strokovnem usposabljanju, da presodi o njihovi veljavnosti in ustreznosti (prav tam, 1.5. člen).
Naloga članov komisij je, da preverjajo in ocenjujejo znanja in spretnosti kandidatov.
Podlaga za preverjanje in ocenjevanje je katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti za posamezno NPK. Komisijo določi Državni izpitni center za vsako
posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja po tem, ko dobi od izvajalca podatke o
možnih rokih preverjanja in potrjevanja. Z liste članov komisij so določeni člani komisije
(predsednik in dva člana), na njihovo imenovanje pa izvajalec ne sme vplivati.
Pomembno je le, da v nadaljevanju z njimi sodeluje (Pravilnik o sestavi komisije …
2010, 2. in 3. člen). 19. člen Zakona o NPK (2007) predpisuje primere, kdaj določen
član komisije ne sme sodelovati v postopku preverjanja in ocenjevanja, in sicer, če je
ta oseba v času preverjanja (1) delodajalec kandidatu, (2) solastnik podjetja,
obratovalnice, lokala ali sodelavec kandidata (3) in kadar sta s kandidatom v
sorodstveni vezi (v ravni ali stranski vrsti do 3. kolena ali pa je njegov zakonski ali
izvenzakonski partner) (prav tam, 19. člen). Delo komisije spremlja Državni izpitni
center, s čimer se zagotavlja tudi enotna izvedba preverjanja pri izvajalcih (Pravilnik o
sestavi komisij 2010, 4. člen).
Četrti sodelujoči profil v postopku preverjanja in potrjevanja NPK je svetovalec. Ta
profil bomo natančneje predstavili v naslednjem poglavju, saj se empirični del naše
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magistrske naloge nanaša na delo, ki ga svetovalci opravljajo znotraj postopka
preverjanja in potrjevanja NPK, na njihovo vlogo in naloge ter usposobljenost za
kakovostno opravljanje postopka svetovanja.

3.2 Sklep
Z leti je področje priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja v Sloveniji
pridobivalo na pomembnosti, tako na politični ravni kot tudi med širšo javnostjo. V
zadnjih letih je CPI na različne načine skrbel za prepoznavnost priznavanja znanja in
spretnosti na ravni poklicnih kvalifikacij, medtem ko na ravni visokošolskega
izobraževanja ni zaznati toliko dejavnosti, s katerimi bi ozaveščali o možnostih
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja pri vpisu ali ponovnem vpisu.
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na različne načine in z različnimi aktivnostmi
skrbi za implementacijo ogrodja kvalifikacij in ozaveščanja o koristih nacionalnega
priznavanja kvalifikacij tako za posameznike kot za delodajalce. Z organizacijo
različnih delavnic, konferenc, srečanj in usposabljanj za izvajalce, ocenjevalce in
svetovalce pa se pristojne institucije trudijo za izboljšanje praks na ravni priznavanja
poklicnih kvalifikacij. Sistem namreč prinaša številne prednosti, vendar pa je ena
njegovih omejitev ta, da je mogoče priznavati le tisto neformalno znanje in
kompetence, za katere je pripravljen nacionalni standard, ovrednotenje drugega
znanja, ki ga tudi lahko ima posameznik, pa je tako odvisno predvsem od
vsakokratnega delodajalca (Košmrlj 2016, str. 6-7; Vilič Klenovšek 2013a, str. 62).

4. Svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
V drugem poglavju smo že pisali o tem, da se v evropskem prostoru za uresničevanje
koncepta vseživljenjskega učenja vse bolj poudarja tudi nujnost razvijanja celostne
informativno-svetovalne dejavnosti za izobraževanje in učenje odraslih, kar pa v delu
Svetovanje v izobraževanju odraslih – organiziranost, pogoji in način delovanja (2002)
izpostavi tudi avtorica. Pravi, da se v sodobnih družbeno – gospodarskih razmerah,
katerih značilnost je tudi vse večji obseg formalnega in neformalnega izobraževanja,
kaže velika in vsestranska potreba odraslih po izobraževanju, kar vpliva tudi na
nadaljnji razvoj samega izobraževanja odraslih in s tem na razvoj svetovalne
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dejavnosti (Vilič Klenovšek 2002b, str. 9-10). Spreminjanje družbenih potreb od
odraslih zahteva pridobivanje novega znanja, spretnosti in kompetenc, potrebnih v
družbenem in osebnem življenju pa tudi pri delu. Spreminjajo se poti učenja. Vse večji
poudarek se daje samostojnemu učenju. Posameznik postaja dejavnejši in
soodgovoren deležnik izobraževalnega procesa, svetovalec pa mu nudi svetovalno
podporo in individualno vodenje v njegovem procesu učenja (Rupert in Vilič Klenovšek
2011, str. 73; Vilič Klenovšek 2011, str. 34).
Spremembe na področju izobraževanja, ki so posledica novih spoznanj o specifiki
učenja odraslih in kompleksnem razvoju posameznika v odrasli dobi, so vplivale na
razvoj oblik, metod, vsebin, podpornih dejavnosti in novih strokovnih profilov
izobraževalcev odraslih. V Sloveniji poteka razvoj svetovalne dejavnosti na različne
načine: z razvijanjem novih oblik svetovalnega dela, novih orodij in strokovnega
gradiva, z razvijanjem partnerstva za boljšo kakovost in večjo učinkovitost svetovalne
dejavnosti, z razvijanjem novih načinov za presojanje in razvijanje kakovosti
svetovalne dejavnosti in z nadgrajevanjem znanja izobraževalcev za svetovalno delo
(Vilič Klenovšek 2011, str. 33-34). Poznamo različne oblike svetovalne dejavnosti kot
samostojne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Najbolj prepoznavna so svetovalna
središča za izobraževanje odraslih, ki zagotavljajo vse vidike brezplačne svetovalne
podpore odraslim, ki jo potrebujejo pri odločanju za izobraževanje ali že med samim
procesom izobraževanja in učenja. Poleg te oblike je samostojna svetovalna dejavnost
v Sloveniji precej razvita še na treh področjih, in sicer v sistemu presojanja in razvijanja
kakovosti v izobraževanju odraslih, v postopkih ugotavljanja in vrednotenja že
pridobljenega znanja in izkušenj odraslih ter v sistemu pridobivanja NPK. Za vsa ta
področja so razviti tudi specifični strokovni profili, saj se vsebina svetovalne dejavnosti
med njimi razlikuje. Profili so naslednji: svetovalec v svetovalnem središču za
izobraževanje odraslih, svetovalec za kakovost, svetovalec za vrednotenje in
svetovalec za NPK (prav tam, str. 34-35).
Svetovalec je torej pomemben tudi v postopku pridobivanja in potrjevanja NPK.
Svetovanje izvajajo za to zadolženi in usposobljeni strokovni delavci, ki so navadno
zaposleni v organizacijah, ki preverjajo posamezno NPK, ali v svetovalnih središčih za
izobraževanje odraslih. V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK ni uveljavil kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni

34

profilov (NPK – Nacionalna poklicna kvalifikacija 2014). Za svetovalca ni določena niti
vrsta niti stopnja izobrazbe (Kunčič idr. 2008, str. 43).
V nadaljevanju se bomo posvetili profilu svetovalca v NPK, njegovim nalogam in vlogi
ter vsebini in poteku svetovalne dejavnosti v sistemu pridobivanja NPK. Pred tem pa
bomo za bolj poglobljen vpogled v obravnavano tematiko opredelili pojme informiranja,
nasvetovanja in svetovanja v kontekstu svetovanja v izobraževanju odraslih.
4.1 Opredelitev pojmov informiranje, svetovanje in nasvetovanje
Kot zapiše Vilič Klenovšek (2002a, str. 21) se v teoriji in praksi izobraževanja odraslih
»pogosto postavlja vprašanje, s katerim izrazom najbolj celostno opredelimo vse
informiranje in svetovanje, povezano z izobraževanjem odraslih« (prav tam). Avtorica
izbere izraz »svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih«, ker meni, da je to
najsplošnejši izraz, ki označuje vse oblike svetovanja v izobraževanju odraslih, tudi
informiranje, ki drugače lahko poteka kot samostojna dejavnost. Za opredelitev
organiziranosti te dejavnosti v lokalnem okolju pa izbere izraz »informativnosvetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (prav tam, str. 29-30). Tudi Jelenc
Krašovec in Jelenc (2011, str. 40) v delu Andragoško svetovalno delo izpostavita
problem uporabe terminologije na tem področju in vprašanje krovnega pojma za
celotno dejavnost. Pravita, da se nejasnosti pojavijo že pri prevodu angleškega izraza
»guidance«, na kar smo že opozorili v drugem poglavju. Po njunem mnenju izrazov
»informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« in »svetovalna
dejavnost v izobraževanju odraslih« ne moremo uporabljati kot krovnih pojmov in prav
tako ju ne moremo enačiti. Prvi namreč nakazuje, da eni zvrsti svetovalnega dela, v
tem primeru informiranju, dajemo večjo težo kot drugim, kar se jima ne zdi primerno,
ko govorimo o opredelitvi širšega pojma, ki poskuša zajeti dejavnost v celoti. Za prevod
izraza »guidance« predlagata izraz »svetovalno delo«, za uporabo krovnega pojma
svetovalne dejavnosti pa izraz »svetovalno delo v izobraževanju odraslih« ali
»andragoško svetovalno delo«. Izbira krovnega pojma za svetovalne dejavnosti v
izobraževanju odraslih je v teoriji še precej nedorečena (prav tam, str. 37- 43). Mi bomo
uporabljali izraz, ki ga v posamezni literaturi uporabljajo avtorji, torej ali »svetovalna
dejavnost« ali pa »svetovalno delo« za označevanje zvrsti, ki sestavljajo krovni pojem.
Po Jelenc Krašovec in Jelenc (2011, str. 47) so temeljne samostojne zvrsti, ki
sestavljajo krovni pojem tri, in sicer informiranje, nasvetovanje ali dajanje nasvetov in
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svetovanje, vsaka od njih pa ima lahko še svoje lastne sestavine in načine delovanja,
torej ukrepe za doseganje posameznih ciljev svetovalne pomoči in reševanje
problemov svetovanca ter faze, ki omogočajo organizirano in strokovno izvajanje
posamezne zvrsti (prav tam).

INFORMIRANJE
Informiranje lahko uporabljamo samostojno ali pa kot del svetovalnega procesa.
Samostojno to zvrst uporabimo takrat, ko za rešitev posameznikovega problema ni
potrebo poseči po bolj zahtevnih zvrsteh, torej nasvetovanju ali svetovanju. V obeh
primerih je pomembno, da so informacije podane kar se da nepristransko, kar pomeni,
da način, kako so podane, ne sme vplivati na delovanje, čustvovanje ali razmišljanje
posameznika. Podatki morajo biti objektivni in resnični, da na njihovi podlagi
posameznik zna oceniti svoj položaj, dosegljive možnosti in izbira med alternativnimi
potmi za lastno delovanje (prav tam, str. 50-51). Po Burnardu (1999, str. 23-24 v Jelenc
Krašovec in Jelenc 2011, str. 50) je informiranje »najbolj preprosta, nezapletena vrsta
svetovalnega dela ali pomoči. Oseba, ki potrebuje takšno pomoč, pride k svetovalcu,
ker želi specifično informacijo« (prav tam).

NASVETOVANJE ali DAJANJE NASVETOV
Ta zvrst se od informiranja, kjer gre le za dajanje ali posredovanje ustrezne informacije,
loči po tem, da je pri nasvetovanju vključena tudi razlaga in/ali ustrezno pojasnilo. Na
ta način pomaga svetovalec posamezniku rešiti svoj problem. Gre torej za precej
direktivno dejavnost, saj svetovalec s svojim znanjem, izkušnjami ter uporabo
informacij vpliva na svetovanca in mu na ta način pomaga rešiti problem ali olajšati
odločanje (Jelenc Krašovec 2011a, str. 21). Od informiranja se nasvetovanje loči tudi
po tem, da pri prvem svetovalec podaja informacije, ki so znane, pri drugem pa
svetovalec pove tisto, kar misli, da bi bilo treba narediti. Zato je pomembno, da
svetovalec daje nasvete le v zvezi z informacijo, ki jo je dal, in da je ekspert na
področju, za katerega daje nasvet (Jelenc Krašovec in Jelenc 2011, str. 51).

SVETOVANJE
Svetovanje je proces in ne enkratno dejanje, kot sta to lahko informiranje in
nasvetovanje. Da ga lahko uspešno izpeljemo, je potrebnih več srečanj med
svetovalcem in svetovancem (prav tam, str. 56). Hahna in MacLean (1955 v Jelenc
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Krašovec in Jelenc 2011, str. 61) opredelita svetovanje »kot pedagoško-psihološko
metodo, proces tesnega medsebojnega sodelovanja dveh oseb, od katerih je ena
(svetovalec) strokovnjak, ki s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga drugi
(svetovanec, klient) reševati njegove aktualne probleme ob pomoči nasvetov in
informacij.« (Prav tam) Po Vilič Klenovšek (2002a, str. 26) pa je svetovanje proces, »ki
se dogaja v prostoru med družbo in posameznikom, med svetovalcem (zastopnikom
inštitucije, kjer je zaposlen) in svetovancem, med posameznikovimi željami in
možnostmi ter potrebami okolja.« (Prav tam) Poznamo več načinov svetovanja. Pri
radikalnem načinu svetovanje spodbuja socialno spremenljivost, pri konservativnem
pa je svetovanje dejavnost, ki ohranja obstoječo družbeno strukturo. Oba načina sta
usmerjena k družbi, medtem ko sta progresivni in liberalni način usmerjena k
posamezniku. Progresivni način uporablja svetovanje kot mehanizem za spodbujanje
posameznikov k razvoju (predvsem tistih, ki so iz deprivilegiranih skupin), pri
liberalnem načinu pa svetovanje pomagam posameznikom izbrati možnosti, ki bi
ustrezale tako njihovemu znanju in sposobnostim kot tudi njihovim interesom in
vrednotam. Upoštevana je torej posameznikova pravica do svobodne izbire poti. V tem
načinu je svetovanje nedirektiven proces. V sodobnem času svetovalci uporabljajo
predvsem zadnja dva, torej načina, ki sta usmerjena k posamezniku (prav tam, str. 2627). Svetovalec in svetovanec sta v stalni medsebojni interakciji in odnosu. Skupaj
oblikujeta proces svetovanja. Svetovalec spodbuja svetovanca in mu med drugim
pomaga pri spoznavanju sebe, svojih interesov, sposobnosti in učnih navad, pri
oblikovanju in udejanjanju ciljev, povezanih z izobraževanjem ter osebno in poklicno
potjo, pri odstranjevanju različnih ovir, ki se ob tem pojavljajo in tudi pri dokazovanju
neformalno pridobljenega znanja (Jelenc Krašovec 2011a, str. 21-23).

4.2 Informiranje in svetovanje v postopku NPK
V postopku preverjanja in potrjevanja NPK sta informiranje in svetovanje prisotna v
vseh fazah in se med seboj prepletata. Informiranje zajema tako posredovanje
informacij širši in strokovni javnosti kot informiranje kandidatov o pridobitvi NPK (Vilič
Klenovšek 2013b, str. 131-132). Informacije so lahko podane ustno v neposrednem
stiku (individualno, skupinsko ali množično) ali ustno na daljavo (po telefonu, radiu,
televiziji, z videoposnetki), preko računalnika v obliki elektronske pošte, spletne strani
ali foruma, lahko so objavljene v tiskanih medijih, kot vidna in slikovna sredstva (npr.
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oglasne deske), v obliki videov ali filmov (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 135 v
Rupert 2011, str. 67). Informacije za širšo javnost so navadno objavljene v tiskanih ali
spletnih medijih, v obliki promocijskega gradiva ali video predstavitev. Na ta način se
naenkrat lahko doseže različne ciljne skupine, ki se jim posreduje informacije o
namenih in koristih potrjevanja, o izvajalcih, ki ponujajo možnost potrjevanja in o
samem poteku procesa preverjanja in potrjevanja. Informiranje potencialnih
kandidatov lahko poteka v obe smeri, od svetovalca k kandidatu (svetovancu) ali
obratno. Svetovalec nudi kandidatu poglavitne informacije, ki podpirajo in usmerjajo
izpeljavo posamezne faze, kandidat pa svetovalca seznanja s tem, kaj želi narediti in
kaj še načrtuje. Medsebojno informiranje pomembno prispeva h kakovostni, učinkoviti
in racionalni izpeljavi procesa. Skozi vse faze preverjanja in potrjevanja pa poteka tudi
bolj poglobljeno vodenje kandidata, to je svetovanje. Trajanje tega procesa je odvisno
od namena potrjevanja in od značilnosti kandidatov (Vilič Klenovšek 2013b, str. 131137). Svetovalec kandidatu ne nudi pomoči le pri organizaciji postopka, temveč tudi pri
stimuliranju njegovega osebnega razvoja in razvoja njegove poklicne poti. Poznavanje
značilnosti ciljne skupine kandidatov je tako ključno za ustrezno ravnanje svetovalca v
postopku svetovanja. Po Jelenc (2000a, str. 20) na ravni pridobivanja poklicnih
kvalifikacij svetovalec »lahko pričakuje ciljno skupino, katere lastnosti lahko
opredelimo precej natančno« (prav tam).
4.2.1 Značilnosti kandidatov, ki sodelujejo v postopku za pridobitev NPK
Mlajšim odraslim pomeni pridobivanje poklicne kvalifikacije ponovno možnost, da v
življenju nekaj dosežejo, da pridobijo delo, saj so navadno to posamezniki, ki so izpadli
iz formalnega šolanja in so zaradi pomanjkljive izobrazbe brezposelni. Zanje je
značilno, da imajo omajano samozavest, manjka jim samodiscipline, delovnih navad
in samostojnosti, zato potrebujejo veliko spodbude in pohvale za vsak uspešno storjen
korak oz. za uspešno opravljeno delo (prav tam).
Odrasli ob delu, ki se vključujejo v postopek potrjevanja, so se zaradi prizadevnosti in
sposobnosti za opravljanje dela uspeli uveljaviti na delovnem mestu, vendar pa nimajo
priznane formalne izobrazbe in zato težje napredujejo. Pogosto imajo slabe izkušnje s
formalnim izobraževanjem, imajo pa veliko delovnih izkušenj in so praktično usmerjeni.
Problem je, da jim v času postopka navadno zmanjkuje energije in časa, saj so razpeti
med delom in pridobivanjem kvalifikacije (prav tam).
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Odrasli z dokončano poklicno šolo se odločajo za potrjevanje, ker želijo spremeniti
poklic, dopolniti ali posodobiti svoja znanja in spretnosti. Takih posameznikov je
navadno številčno najmanj in svetovalci po mnenju avtorice z njimi nimajo posebnih
težav (prav tam).
Od značilnosti ciljne skupine in posameznega kandidata je odvisno, kolikšna
angažiranost svetovalca je potrebna v procesu svetovanja. Nekateri potrebujejo več
podpore in pomoči strokovnega delavca pri prepoznavanju svojih dotedanjih učnih
dosežkov, drugi pa pri uporabi različnih orodij in pripomočkov za vrednotenje znanja,
spretnosti in kompetenc (Vilič Klenovšek 2013b, str. 137). Veliko svetovalne pomoči,
podpore in vodenja potrebujejo kandidati, ki so brezposelni, še posebej tisti, pri katerih
takšno stanje traja že dlje časa. Navadno jim manjka samozavesti, imajo slabo
samopodobo, občutijo sram in krivdo, strah jih je prihodnosti, izgubili so zaupanje v
ljudi. Težko jih je prepričati, da jim bo potrjevanje pomagalo pri vračanju v okolje in na
delo, saj ne verjamejo, da so njihove pretekle delovne izkušnje dragocene, čutijo se
nesposobne za kakršnokoli učenje in nasploh odklanjajo spremembe v svojem
življenju (Jelenc 2000a, str. 21). Svetovalec mora vložiti veliko truda tako v utrjevanje
njihove samozavesti kot tudi v razlago samega postopka potrjevanja, v razlago
terminologije, v opis, kaj je to vloga in kakšna dokazila so sprejemljiva. Od svetovalca
se torej pričakuje zelo veliko: podrobno informiranje, oporo kandidatu, spodbujanje in
usmerjanje, čeprav je eno od načel svetovalca v postopku potrjevanja NPK, »da
kandidata sicer lahko vodi, ne sme pa ga usmerjati« (prav tam).
Pri svetovanju znotraj postopka potrjevanja NPK torej ne gre le za svetovanje v zvezi
s pridobitvijo kvalifikacije, temveč svetovanje ponuja kandidatu priložnost, da razširi
omejeno predstavo o sebi, da preide iz pasivnega pristopa k učenju v aktivnega, začne
sam nadzirati svoje učenje, višje vrednotiti izobraževanje in usposabljanje ter
sprejemati odgovornost zase (prav tam).
4.3 Naloge in vloga svetovalca v NPK
Naloga svetovalca kot informatorja je, da širšo javnost in potencialne kandidate
informira o postopku preverjanja in potrjevanja in o možnostih, ki jih ponuja izvajalec.
Motivira kandidata za sodelovanje v postopku, mu nudi mentorstvo, ki zajema
predvsem konkretno vodenje pri izboru ravni in področja za preverjanje in potrjevanje.
Kot svetovalec vodi svetovalne razgovore, kjer posamezniku predstavi posamezne
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poklicne kvalifikacije in opiše poti do preverjanja in potrjevanja. Pomaga mu pri pripravi
vloge in mu nudi oporo pri zbiranju ustreznih dokazil ali iskanju dodatnih možnosti za
izobraževanje. Spodbuja proces ugotavljanja in samoocenjevanja doseženega znanja
spretnosti in kompetenc kandidata in mu pri tem svetuje. Spodbuja in nadzoruje
pripravo osebne zbirne mape in mu svetuje glede vsebine, zaporedja vključenih
dokazil in določanju njihove ustreznosti, urejanja dokumentov, refleksij, skic,
certifikatov, kopij diplom, … Skozi celoten proces posamezniku zagotavlja celostno
podporo (Nanut Planinšek 2013, str. 148; NPK 2014; NRP 2011-2012; Žnidarič 2012,
str. 10). Poleg tega skupaj s kandidatom išče možnosti za njegov osebni razvoj in
premagovanje dosedanjih ovir. Spodbuja posameznika k razmišljanju o svojih
izkušnjah in mu pomaga formulirati in predstaviti te izkušnje na način, ki mu bo
omogočil ovrednotenje le-teh. S svetovalčevo pomočjo si kandidat krepi občutek
vrednosti in se motivira za nadaljnji osebni razvoj. Proces svetovanja mora temeljiti na
avtonomiji posameznika, svetovalec pa mora delovati v skladu z etičnimi smernicami
(NPK 2014; NRP 2011-2012). Po 6. členu Pravilnika o načinu in postopku preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (2015) mora svetovalec pisati zapisnik
o svetovanju. Poleg dela s kandidati pripravlja tudi potrebne baze podatkov za podporo
postopkov preverjanja, skrbi za stike z drugimi organizacijami in strokovnjaki, sodeluje
pri razvoju in načrtovanju orodja ter metod, ki se uporabljajo pri izpeljavi vrednotenja,
vodi in načrtuje delo, izpolnjuje dogovorjeno dokumentacijo in pripravlja poročila,
evalvira dosežke in učinke ter opravlja različne naloge v zvezi s promocijo (Nanut
Planinšek 2013, str. 148-149).
Na podlagi predstavljenih nalog lahko trdimo, da je vloga svetovalca v postopku NPK
večdimenzionalna. Svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja NPK v nekem
smislu nadomešča izobraževalni proces, saj je svetovalec v vlogi informatorja,
mentorja, svetovalca, organizatorja in tudi izobraževalca s številnimi različnimi
nalogami. Načeloma sta vlogi informatorja in svetovalca lahko ločeni, lahko pa sta fazi
informiranja in svetovanja združeni v eno in se tako posamezen strokovni delavec
pojavi v obeh vlogah (Jelenc 2000a, str. 20-21; Žnidarič 2012, str. 10-14). Pomembno
je, da svetovalec deluje na način, ki spodbuja kandidata k dejavnosti in samostojnosti.
V primerih, ko posameznik v svojo pripoved o pridobljenih znanjih, spretnostih in
izkušnjah vplete tudi pripoved o sebi, svojih življenjskih okoliščinah in podrobnostih iz
osebnega življenja, ki so zanj neprijetna in nima nikogar, da bi se mu zaupal, se mora
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svetovalec izogniti razčlenjevanju kandidatove preteklosti, njegovih težav in
terapevtski obravnavi. Kljub številnim vlogam, ki jih ima svetovalec v NPK, ni
psihoterapevt ali terapevtski svetovalec in njegova naloga ni reševanje kandidatovih
osebnih težav, ki so psihološke narave. V takih primerih je pomembno, da pozna svojo
vlogo in naloge ter zna presoditi, do katere stopnje lahko posamezniku nudi pomoč
glede na svoja znanja oz. ga seznani z možnostmi strokovne pomoči (Jelenc 2000a,
str. 21-22).
4.4 Svetovalni razgovori
Informiranje in svetovanje v postopku potrjevanja NPK lahko potekata individualno ali
skupinsko. Skupinsko obliko se navadno uporablja za začetno informiranje, saj na ta
način lahko svetovalec poda osnovne informacije o možnostih, prednostih, koristih, o
poteku postopka in vlogi kandidata več osebam hkrati. Za to obliko se lahko svetovalec
odloči tudi takrat, kadar so si kandidati podobni po značilnostih in motivaciji, po namenu
vrednotenja in po času, ko želijo vstopiti v proces. Uporabi jo lahko tudi kot dopolnitev
individualnemu delu s kandidati, če presodi, da bo menjava izkušenj med kandidati,
katerih znanja in izkušnje se vrednotijo v podobnih položajih (npr. med zaposlenimi
istega podjetja), pomagala posameznikom v nadaljnjih fazah procesa preverjanja in
potrjevanja (Vilič Klenovšek 2013b, str. 136). Bolj pogosto kot skupinska oblika pa se
uporablja individualna, saj je proces priznavanja neformalnega in priložnostnega
znanja zelo individualen in izhaja iz konkretnih potreb, ciljev in značilnosti
posameznika. »V procesu se odkriva posameznikovo skrito znanje, pogosto tudi
njegove zelo osebne situacije, v katerih je po neformalnih in priložnostnih poteh
pridobival svoje znanje.« (Prav tam) Dve temeljni prvini procesa, ki ju mora zagotoviti
svetovalec, sta zaupnost in profesionalnost (prav tam).
Pomembno vlogo igra uvodni razgovor, saj takrat kandidat prvič stopi v stik z ustanovo,
ki izvaja preverjanje in potrjevanje NPK ter s svetovalcem. Jelenc (2000a, str. 22)
predstavi, kako naj bi ta razgovor potekal. Pred samim srečanjem se mora svetovalec
dobro pripraviti - zbrati dovolj informativnega gradiva o samem postopku preverjanja
in potrjevanja, o ustanovi, ki izvaja postopek, in o področju, ki kandidata zanima. Na
razgovoru predstavi kandidatu ustanovo, kvalifikacije, ki jih lahko pridobi v tej ustanovi,
predstavi sebe in svojo vlogo v ustanovi in nato zaprosi kandidata, da predstavi sebe
in pove svoja pričakovanja. Nadalje mu razloži metodologijo ocenjevanja, osnovano
41

na standardih znanj in spretnosti in prosi kandidata, da mu čim bolj podrobno opiše
svoje pretekle delovne izkušnje, zaposlitve in druge dejavnosti, kjer je pridobival
neformalna in priložnostna znanja. Ko ima dovolj informacij, se lotita identifikacije
področij delovnih izkušenj, usposobljenosti in zanimanj, ki so primerna za posamezno
NPK, ali pa kandidatu svetuje o drugih možnostih za pridobitev določene kvalifikacije
ali strokovnega naziva, če ugotovita, da proces preverjanja in potrjevanja zanj ni
primeren. Pomembno je tudi, da svetovalec od kandidata pridobi zagotovilo, da so vsa
dokazila, ki jih namerava predložiti, najnovejšega datuma. Po odhodu kandidata
svetovalec naredi zapis o razgovoru, v katerega vključi vse informacije, ki jih je zbral,
in svoje mnenje o kandidatu. Uvodni razgovor je torej pomemben za pridobitev vseh
potrebnih informacij, pa tudi za motiviranje posameznika, da se vključi v sam proces
potrjevanja. Posameznik pred prvim srečanjem namreč ne ve točno, kaj ga čaka, ne
pozna situacije in je negotov. Svetovalec si mora zato vzeti dovolj časa, ustvariti
sproščeno vzdušje in se otresti uradnega vedenja. Med pogovorom ne sme početi še
česa drugega, ampak je osredotočen na kandidata. S tem omogoči posamezniku, da
se počuti lagodno (prav tam). Priporočljivo je tudi, da je prostor, v katerem poteka
razgovor, primerno urejen, da med svetovalcem in kandidatom ni mize, ker le-ta
ustvarja nepotrebno odtujenost, in da si svetovalec vnaprej pripravi ves potreben
material (npr. liste in pisala) (Jelenc 2000b, str. 26).
Nadaljnji razgovori so namenjeni predvsem ugotavljanju, kakšna dokazila lahko
posameznik pridobi, ali so ta dokazila sprejemljiva in kaj vse morajo vsebovati. Če
svetovalec sklepa, da dokazila niso zadovoljiva in da kandidatu manjkajo določena
znanja, mu predlaga dopolnilno izobraževanje, za katerega skupaj pripravita načrt.
Skupaj pripravita tudi delovni načrt - določita čas in kraj naslednjih razgovorov in način
spremljanja kandidatovega napredka. Nato svetovalec sam pripravi individualni
program za vsakega posameznega kandidata, pri čemer mora biti pozoren, da postavi
realne časovne roke. Pomembno je, da svetovalec pozorno pretehta cilje, ki si jih je
postavil kandidat, in ugotovi, ali so realni in uresničljivi. Ves čas mora preverjati, ali
kandidat razume vse, kar mu je povedal in ga spodbujati k zastavljanju vprašanj. Kadar
svetovalec ni specialist področja, za katerega svetuje, se lahko kandidat za
podrobnejše informacije obrne tudi na ocenjevalce, ki pa so nujno strokovnjaki
področja NPK-ja, ki jo ocenjujejo (prav tam, str. 22-23).
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Za kvalitetno izpeljavo svetovalnih razgovorov in celotnega svetovalnega procesa
mora svetovalec znati motivirati in spodbujati kandidata, da je dejaven in da vztraja
skozi celoten postopek. Pri svojem delu mora slediti kriteriju avtonomije in strokovnosti,
pri čemer so mu lahko v pomoč tudi naslednje etične smernice: spoštovanje
svetovančeve volje v vseh fazah procesa, nepristranskost, preglednost, zaupnost, kar
velja za vse svetovalne razgovore in natančnost, predvsem pri posredovanju informacij
in pripravi svetovalnega materiala (NPK 2014). Za dobro vodenje svetovalnega
procesa pa mora obvladati tudi temeljne komunikacijske spretnosti (Vilič Klenovšek
2013b, str. 133). Te bomo na kratko predstavili v nadaljevanju.
4.4.1 Pomen komunikacije v svetovalnem procesu
V procesu svetovanja nastaja med svetovalcem in svetovancem (v sistemu NPK je to
kandidat) medsebojni odnos, med njima se ustvarja dialog, katerega uspešnost je
odvisna tudi od komunikacijskih spretnosti. Vsak od njiju prevzema del odgovornosti.
Svetovalec naj bi ustvarjal spodbudno ozračje, uporabljal ustrezne verbalne in
neverbalne veščine komuniciranja in s tem vplival na usmeritev, trajanje in učinkovitost
procesa svetovanja, svetovanec pa naj bi prevzel odgovornost za lastno spreminjanje
in bil sproščen (Jelenc Krašovec in Jelenc 2011, str. 105-110). Elementi dobre
svetovalne komunikacije so po Vilič Klenovšek (2013b, str. 134-135) naslednji:
delovanje v skladu z etničnimi načeli (ta so: prostovoljna udeležba, zagotavljanje
zaupnosti in varovanja osebnih podatkov, zagotavljanje enakega dostopa in
pravičnega

ravnanja

vsem,

zagotavljanje

preglednosti

vseh

faz

postopka,

zagotavljanje objektivnosti in zanesljivosti izidov preverjanja in potrjevanja in ustrezna
usposobljenost strokovnih delavcev v postopku), postavljanje dobrih in »pravih«
vprašanj, podajanje ustrezne povratne informacije v vseh fazah procesa, spodbujanje
posameznika k samorefleksiji in razvijanju motivacije (prav tam). Da bo svetovanec
sprejel in udejanjil sporočilo, ki mu ga daje svetovalec, pa mora zaznati vpliv svetovalca
in zaznati, razumeti, začutiti, zaželeti in doživeti samo sporočilo. Pomembna je tudi
empatija. Njeno bistvo je, »da se poskušamo vživeti v svet in probleme tistega, ki nam
kaj pripoveduje tako, da smo se sposobni ustrezno odzvati, aktivno poslušati in dati
ustrezno vrnitveno sporočilo.« (Jelenc Krašovec in Jelenc 2011, str. 113)
Če povzamemo, je torej za kakovostno komunikacijo v svetovalnem procesu
pomembno, da so besedna sporočila čim preprostejša, svetovalec naj uporablja
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izraze, ki so kandidatu razumljivi, ton glasu naj bo ljubezniv, spodbujajoč in ne preveč
uraden, telesna govorica pa naj zajema smehljanje, ljubezniv izraz in odprt položaj
telesa. Pomembno je dejavno poslušanje, kar pomeni, da svetovalec govorcu nameni
vso pozornost, se znebi vseh drugih misli in se osredotoči samo na sprejemanje
sporočil. Po koncu poslušanja povzame temeljne teze pripovedi in s tem omogoči, da
kandidat le-te dopolni ali spremeni. Bistveno je tudi postavljanje dobrih vprašanj. Za
različne vrste vprašanj (to so odprta, zaprta, vodena, izbirna ali nadaljevalna
vprašanja) naj se svetovalec odloči na podlagi okoliščin in informacij, ki jih želi pridobiti
(Jelenc 2000b, str. 28-30). Na neuspešnost svetovalnega pogovora vpliva več
dejavnikov, tudi odnos svetovalca do sebe in do svetovanca. Nekatere od ovir, ki
preprečujejo uspešno komunikacijo, so pasivnost, dominacija svetovalca, pretirano
spraševanje, prevelika distanciranost med njima, pretirana ljubeznivost, pretirano
pritrjevanje, uporaba grobih besed ali profesionalnega žargona, moraliziranje,
pokroviteljstvo in poniževanje (Jelenc Krašovec in Jelenc 2011, str. 114-120).
4.4.2 Osebna zbirna mapa kandidata
Da mora biti kandidat dejaven v vseh fazah postopka preverjanja in potrjevanja NPK,
smo že pisali. Na tem mestu bi radi poudarili še njegovo dejavno vlogo pri samem
prepoznavanju različno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. Posamezniki
le-teh ne znajo vedno ustrezno prepoznati oz. jim dati ustrezne vrednosti. Pri tem jim
svetovalci lahko pomagajo tako, da jim omogočijo uporabo različnih metod in orodij, ki
spodbujajo prepoznavanje lastnega znanja, spretnosti in kompetenc iz različnih
delovnih in življenjskih okolij. Pomembno vlogo ima refleksija vseh učnih dejavnosti in
dosežkov, saj jih na ta način posameznik sam identificira, na podlagi njihove
identifikacije pa lahko nadalje identificira tudi znanje, spretnosti in kompetence, ki jih
je s posameznimi dejavnostmi pridobil in razvil. Tako identificirana znanja, spretnosti
in kompetence lahko potem tudi ustrezno ovrednoti (Mlinar 2013a, str. 162). Refleksijo
lahko svetovalec uporabi v kombinaciji s katerokoli metodo ali orodjem, v tem primeru
govorimo o deklarativnem orodju oz. metodi vrednotenja. Pomoč svetovalca je pri tem
načinu izredno pomembna. Druge ustaljene metode, ki se poleg deklarativne še
uporabljajo v postopkih vrednotenja, so preverjanja, značilna za formalni izobraževalni
sistem (testi in izpiti), pridobivanje dokazov o posameznikovi usposobljenosti z
opazovanjem izvajanja vsakodnevnih delovnih opravil ali s simulacijo in porfolijem oz.
osebno zbirno mapo (prav tam, str. 163).
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Osebna zbirna mapa je v postopku preverjanja in potrjevanja obvezen dokument,
vsebina pa je odvisna od posamezne NPK in kandidatovih dokazil. Strukturirana je po
določenem načinu. Prva so vložena dokazila, s katerimi kandidat dokazuje
izpolnjevanje posebnih pogojev po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Sledi življenjepis ali EUROPASS CV, dokazila o predhodnih delovnih izkušnjah ter
izobraževanjih in usposabljanjih, če jih je navedel v življenjepisu in se vsebinsko
povezujejo s kvalifikacijo. V primeru, da je kandidat v življenjepisu navedel, da ima s
strokovnega področja že delovne izkušnje in lahko pridobi referenčna pisma, v mapi
priloži tudi ta. Na koncu morajo biti obvezno priloženi tudi zapisnik o vrednotenju
dokazil v osebni zbirni mapi, zapisnik o poteku potrjevanja nacionalne poklicne
kvalifikacije na podlagi osebne zbirne mape in zapisniki o neposrednem preverjanju
nacionalne poklicne kvalifikacije ter ocenjevalni obrazec, vse komisija potrebuje pri
izvedbi neposrednega preverjanja (NRP 2011-2012).
Osebna zbirna mapa je torej osrednji pokazatelj kandidatove usposobljenosti. Na njeni
podlagi se ocenjevalci odločijo za morebitno dodatno neposredno preverjanje znanj in
spretnosti z izvedbo določene naloge, izdelka ali storitve. Njeno oblikovanje je dejaven
in zahteven proces. Jelenc (2000c, str. 25) pravi, da je oblikovanje portfolija »učni
ciklus, ki se nikoli ne zaključi« (prav tam). Po Mlinar (2013a, str. 165) je bistvo osebne
zbirne mape ustrezen izkaz tega, »kaj je posameznik sposoben samostojno opraviti
na podlagi vsega znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih je pridobil ali razvil.« (Prav
tam) Osebna zbirna mapa ne izkazuje le posameznikovih učnih dosežkov, ampak jih
tudi sistematično ureja in tako predstavlja neke vrste »učni življenjepis« posameznika.
Prav tako mu omogoča ozavestiti neformalno in priložnostno pridobljena znanja,
spretnosti in kompetence, vrednotenje lastnih učnih dosežkov, ga spodbuja k
nadaljnjemu učenju in samostojnemu načrtovanju ter nenazadnje posamezniku utrjuje
samozavest in samopodobo (prav tam, str. 165-166).
4.5 Usposobljenost svetovalcev
Da lahko svetovalec profesionalno opravlja vse naloge, ki smo jih predstavili v poglavju
4.2. in izpelje kakovosten postopek v skladu z normativno ureditvijo, mora imeti
določena splošna, strokovna in specifična strokovna znanja ter kompetence. Splošna
in strokovna znanja, ki jih opredeli Žnidarič (2012, str. 13), morajo poleg svetovalcev
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in/ali informatorjev imeti tudi ocenjevalci v vseh postopkih priznavanja neformalnega
in priložnostnega znanja, ne le tisti, ki sodelujejo v sistemu NPK.
Splošna znanja, ki jih torej potrebuje tudi svetovalec, so naslednja: zmožnost pisne in
ustne komunikacije, zmožnost motiviranja kandidatov za vključitev v postopek,
zmožnost spodbujanja vseživljenjskega učenja, zmožnost načrtovanja in organizacije
ter zmožnost uporabe različnih informacijsko-komunikacijskih sredstev.
Med strokovna znanja sodijo poznavanje namena in prednosti priznavanja
neformalnega in priložnostnega znanja, razlikovanje posameznih vrst pridobivanja
znanja, poznavanje splošnih značilnosti postopka priznavanja v Sloveniji, poznavanje
meril in pravil v postopku priznavanja, poznavanje sistema NPK, formalnega
izobraževalnega sistema in možnosti za nadaljnje izobraževanje ter usposabljanje,
poznavanje nalog in odgovornosti izvajalca in kandidata ter poznavanje vloge osebne
zbirne mape in osebnega izobraževalnega načrta (prav tam).
Nanut Planinšek (2013, str. 154-155) pa loči med temeljnimi in specifičnimi strokovnimi
kompetencami svetovalcev. Temeljne strokovne kompetence so vezane na zmožnost
komunikacije z različnimi subjekti v okolju, zmožnost povezovanja z drugimi
institucijami in strokovnjaki v zvezi s potrebami postopka, zmožnost doseganja izbranih
ciljnih skupin in strokovne javnosti ter promoviranja postopkov priznavanja. Sledijo tiste
temeljne strokovne kompetence, ki so vezane na samo izpeljavo svetovalnega
procesa in na delo s kandidati. Svetovalec mora biti torej zmožen izpeljave
kakovostnega svetovalnega razgovora, identificiranja različnih skupin, informiranja in
splošnega svetovanja različnim ciljnim skupinam, zmožen prepoznati in analizirati tiste
potrebe kandidatov, ki so povezane z njihovimi izobraževalnimi in zaposlitvenimi cilji,
zmožen usposobiti kandidate za uporabo različnih pripomočkov in orodij za
samoocenjevanje kompetenc ter jim dajati objektivne pisne in ustne povratne
informacije. Prav tako pa mora znati pripraviti osebne zbirne mape v najboljši možni
obliki, zmožen mora biti spremljati, analizirati in razvijati sistem in pripomočke v
postopku ter dokumentirati izpeljave postopkov. Pod specifične strokovne kompetence
pa avtorica umesti zmožnost oblikovanja celostne ocene potreb kandidata s področja
priznavanja, zmožnost voditi kandidata pri izražanju, zmožnost vrednotenja in
ugotavljanja ključnih kompetenc in poklicnih kompetenc ter zmožnost priprave
strokovnega opisnika ovrednotenih kompetenc (prav tam).
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Ustrezna usposobljenost svetovalcev je torej pomembna za kvalitetno izpeljavo
celotnega postopka preverjanja in potrjevanja NPK in ne le za kvalitetno izpeljavo
svetovalnega procesa (Žnidarič 2012, str. 13). V nadaljevanju bomo predstavili
program in vsebino obveznega usposabljanja, ki ga morajo opraviti vsi, ki želijo postati
svetovalci v NPK.
4.5.1 Program usposabljanja svetovalcev za NPK
Usposabljanje svetovalcev za NPK je najprej potekalo znotraj programa usposabljanja
za člane komisij. Prvi tak program je bil razvit in preizkušen znotraj projekta Phare
Mocca (1999) s strani Andragoškega centra Slovenije v sodelovanju z drugimi partnerji
projekta. Udeleženci programa so si pridobili potrdilo, da so usposobljeni tako za delo
člana komisije kot tudi za delo svetovalca. Opravljene evalvacije so pokazale potrebo
po ločeni obravnavi, saj sta vlogi svetovalca in člana komisije preveč specifični, da bi
jih lahko usposabljali skupaj. Leta 2002 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljen program usposabljanja Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
namenjen članom komisije (Svetina in Mlinar 2010, str. 18). Za izvajanje obveznega
programa usposabljanja za svetovalce v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih
kvalifikacij pa je sedaj po zakonu zadolžen Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje (Zakon o NPK 2007, 8. člen). Usposabljanje izvajajo najmanj dvakrat
letno in traja dva dni. Cilji so seznanitev udeleženca s potmi pridobivanja NPK
(poudarek na certifikatnem sistemu), spoznavanje pomena svetovanja v postopku
preverjanja in potrjevanja, pravne podlage ter postopka preverjanja in potrjevanja NPK,
usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape kandidata in za uporabo registracijsko
informacijskega sistema. Na koncu mora bodoči svetovalec pripraviti zaključno nalogo
in jo tudi zagovarjati. Zaključna naloga vsebuje pripravo informacij za kandidate o NPK,
za katero bodo svetovali, in izdelavo zbirne mape kandidata, ki mora vsebovati vse
obvezne elemente. Priložiti morajo tudi poklicni standard in katalog, ki so ga poiskali v
bazi NRP. Poleg tega morajo posamezniki na zagovoru opisati uporabo ene etične
smernice, ki ji svetovalec sledi pri svojem delu (NPK 2014).
4.6 Sklep
Svetovalec v postopku preverjanja in potrjevanja NPK je pomemben akter z različnimi
nalogami in vlogami. Njegova profesionalnost je pomembna tako za kakovostno
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izpeljavo samega procesa svetovanja kot tudi za kvalitetno izpeljavo celotnega
postopka preverjanja in potrjevanja.
Nekatere evalvacije in spremljave certifikatnega sistema v Sloveniji so zajele tudi
svetovalce oz. njihovo delo. V Spremljavo certifikatnega sistema iz leta 2008, ki je
zasnovana kot pilotna študija in obsega sistemski in zakonodajni vidik sistema
certificiranja, imetnike certifikata, izvajalce, strokovne člane komisij in svetovalce, je
bilo zajetih 34 svetovalcev. Razlikovali so se po spolu, starosti, stopnji in vrsti
izobrazbe, po številu let delovne dobe in po letih delovnih izkušenj na področju
svetovanja. Ključne ugotovitve so bile, da je potrebno spodbujati sodelovanje med
člani komisij in svetovalci, saj bi s tem zvišali zaupanje v delo članov komisije in
svetovalcev ter kakovost dokumentov, vključenih v osebno zbirno mapo. Svetovalce
je treba spodbujati k uporabi pripomočkov (zapisnik o poteku svetovanja, kriteriji za
presojo osebne zbirne mape, zapisnik o poteku neposrednega preverjanja, …) saj
pomembno prispevajo h kakovosti postopka preverjanja in potrjevanja NPK. V anketi
so namreč nekateri člani komisij izpostavili, da so pogrešali mnenje svetovalca o
kandidatu, ki je ena izmed sestavin zapisnika o poteku svetovanja. Člani komisij so
opozorili tudi na slabo pripravljene osebne zbirne mape, ki pa so lahko tudi rezultat
nesistematične izpeljave svetovalnega procesa. Avtorji zato poudarijo pomen
osebnega stika med svetovalcem in kandidatom za kakovostno izpeljavo svetovalnega
procesa in posledično dobro oblikovano osebno zbirno mapo (Kunčič idr. 2008, str. 2659). Tudi v Evalvaciji certifikatnega sistema: vpliv sistema na razvoj izobraževanja
odraslih in individualno zaposljivost so člani komisij opozorili na pomanjkljivo
oblikovane osebne zbirne mape, čeprav so hkrati delo svetovalcev v večini označili z
zelo dobro (Dobnikar idr. 2010, str. 106). Izpostavili so tudi problem nesodelovanja
med svetovalci in člani komisij, kar gre najbolj v škodo kandidatom, saj sodelovanje
omogoča tudi odpravo napak in pomanjkljivosti v osebni zbirni mapi. Po podatkih,
pridobljenih v evalvaciji, so svetovalci pogosto v rednem delovnem razmerju pri
izvajalcu NPK in delo svetovalca opravljajo v okviru delovnih obveznosti, ki izhajajo iz
delovnega razmerja (prav tam, str. 106-115). Podatki, pridobljeni v Spremljavi
certifikatnega sistema na treh strokovnih področjih: Storitve za ranljive skupine,
Kozmetika, Predelava in izdelava živil na tradicionalen način (2013) so pokazali, da
imajo svetovalci lahko zelo različno vlogo v postopku ugotavljanja in potrjevanja NPK,
kar je odvisno od delovnega mesta in organizacije, v kateri opravljajo svoje delo.
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Naloge, ki jih opravljajo, vključujejo vse, od informiranja kandidatov, svetovanja o
pripravi osebne zbirne mape pa do opravljanja različnih administrativnih del postopka
(Kunčič Krapež 2013, str. 154).

III. EMPIRIČNI DEL
5. Metodologija
5.1 Opredelitev problema
V Sloveniji se poklic svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK ni uveljavil
kot samostojni poklic, temveč je del delovnih nalog različni profilov. Po podatkih
Nacionalnega informacijskega središča imamo v Sloveniji 451 svetovalcev za različna
področja NPK (NRP 2011-2012). Iz pregleda literature smo ugotovili, da prihaja do
neskladij v zvezi z vprašanjem: Ali naj bodo svetovalci v postopku preverjanja in
potrjevanja NPK strokovnjaki s področja, za katerega svetujejo? Po besedah Jelenc
(2000a, str. 21) za svetovalca ni nujno, da je strokovnjak na področju, temveč zadošča
že to, da to področje nekoliko pozna (prav tam). V Spremljavi certifikatnega sistema,
ki jo je leta 2008 pripravil Center RS za poklicno izobraževanje je 63% vprašanih
svetovalcev menilo, da naj bo svetovalec strokovnjak s področja NPK, za katero
svetuje (Kunčič idr. 2008, str. 43-44). Podatki, pridobljeni v letu 2013, pa kažejo, da je
50 % vprašanih svetovalcev zaposlenih kot organizatorjev izobraževanja odraslih
(Kunčič Krapež 2013, str. 117-118). Spremljava iz leta 2013 je sicer zajela svetovalce
le treh strokovnih področij (storitve za ranljive skupine, kozmetika ter predelava in
izdelava živil na tradicionalen način), ki jih pokriva certifikatni sistem, a se nam kljub
temu zdi, da je odstotek dovolj visok, da bi mu posvetili pozornost in ga uporabili za
izhodišče našega raziskovanja. Poleg tega bomo pri raziskovanju izhajali iz opredelitve
vloge svetovalca v postopku pridobivanja in potrjevanja NPK in njegovih nalog, ki smo
jih predstavili v teoretičnem delu, ter njegove usposobljenosti, potrebne za
profesionalno opravljanje svetovalnega dela. Po besedah avtoric publikacije
Zagotavljanje kakovosti priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja
se od sodelujočih v postopku preverjanja in potrjevanja, torej tudi od svetovalcev,
pričakuje, da svoje znanje stalno posodabljajo in nadgrajujejo (Žnidarič 2012, str. 13).
Razen obveznega usposabljanja pa v Sloveniji za svetovalce z Zakonom ali pravilniki
ni določeno organizirano nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Z raziskavo želimo
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pridobiti vpogled v organizacijo in potek svetovalnega procesa znotraj postopka
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
5.2 Namen raziskave
Namen naše raziskave bo s polstrukturiranimi intervjuji evidentirati naloge, ki jih
opravljajo svetovalci za NPK, in ugotoviti, katere izmed njih so najbolj zahtevne.
Zanimalo nas bo tudi, ali se pri svojem delu srečujejo s kakšnimi ovirami in če
sodelujejo z drugimi svetovalci za NPK. Prav tako želimo ugotoviti, kakšna je po
mnenju intervjuvancev njihova vloga svetovalca za NPK. Raziskali bomo, kako
organizirajo proces svetovanja, kako potekajo individualni svetovalni razgovori, ali se
svetovalni proces razlikuje glede na posameznega kandidata oz. ciljno skupino in od
česa je po njihovem mnenju odvisen kvalitetno izpeljan svetovalni proces. Poleg tega
bomo ugotavljali, ali so zadovoljni z obveznim usposabljanjem za svetovalce, ki ga
organizira CPI in če so po njihovem mnenju na tem usposabljanju pridobili potrebna
znanja za delo v praksi. Nadalje nas bo zanimalo, ali so svetovalci usposobljeni za
delo z različnimi ciljnimi skupinami in ali se nadalje usposabljajo in izobražujejo na
področju svetovanja. Intervjuvali bomo šest posameznikov, ki opravljajo delo
svetovalca v različnih tipih izvajalskih institucij.
5.3 Raziskovalna vprašanja
Na podlagi opredelitve problema bomo v raziskavi iskali odgovore na naslednje
vsebinske sklope raziskovalnih vprašanj:
-

vloga in naloge svetovalca v NPK,

-

svetovalni proces in

-

usposobljenost svetovalcev.

Vloga in naloge svetovalca v NPK
1. Katere konkretne naloge opravljajo kot svetovalci v NPK? Katere naloge jim
vzamejo največ časa?
2. S kakšnimi ovirami se srečujejo pri svojem delu in kako se z njimi spopadajo
oz. kako jih rešujejo?
3. Ali pri svojem delu sodelujejo tudi z drugimi svetovalci za NPK?
4. Kako intervjuvanci razumejo svojo vlogo svetovalca v NPK?
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Svetovalni proces
5. Kako organizirajo proces svetovanja (skupinsko ali individualno, osebno ali
neosebno, koliko srečanj povprečno opravijo s posameznim kandidatom)?
Kako pomemben se jim zdi osebni kontakt s kandidatom?
6. Kako potekajo individualni svetovalni razgovori?
7. Od česa je po njihovem mnenju odvisen kvalitetno izpeljan svetovalni
proces?
8. Kakšne ciljne skupine kandidatov imajo? Ali se svetovalni proces razlikuje
glede na posamezno ciljno skupino oz. glede na posameznega kandidata?
Usposobljenost svetovalcev
9. Ali so zadovoljni z obveznim usposabljanjem za svetovalce, ki ga organizira
CPI? So pridobili potrebna znanja za delo v praksi?
10. Ali so usposobljeni za delo z različnimi ciljnimi skupinami? Kako so to znanje
pridobili?
11. Ali se nadalje usposabljajo oz. izobražujejo s področja svetovanja?
5.4 Raziskovalna metoda
Kot osnovno raziskovalno metodo smo v naši empirični raziskavi uporabili deskriptivno
metodo raziskovanja, s katero po Sagadin (1993, str. 12) ugotavljamo stanje
raziskovalnega polja, kakršno je, ne da si ga vzročno pojasnjevali (prav tam).
Raziskava je kvalitativna. Po Mesec (1998, str. 26) je za kvalitativno raziskovanje
značilno, da osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo
besedni opisi ali pripovedi in da je gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni
način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila (prav tam).
5.5 Izbor enot raziskovanja
Pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalec za enoto raziskovanja izbere tisti primer,
kjer je praktična problematika, ki ga zanima (Mesec 1998, str. 55). Odpovemo se
reprezentativnemu slučajnemu vzorčenju, saj cilj raziskovanja ni posploševanje
ugotovitev na osnovno množico, ampak čim celoviteje spoznati proučevano osebo,
institucijo, pojav, skupino ... (Vogrinc 2008, str. 54). Osebe, vključene v našo raziskavo,
so posamezniki, ki opravljajo delo svetovalca v različnih tipih organizacij, ki so pridobile
dovoljenje za izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK. Izbrali smo šest
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organizacij s seznama izvajalcev na spletni strani Nacionalnega informacijskega
središča Slovenije, ki imajo sedež v gorenjski ali osrednjeslovenski regiji in so po
podatkih na spletni strani med bolj aktivnimi glede na število izdanih certifikatov.
Organizacije so bile izbrane namensko, saj smo želeli v vzorec zajeti po dva
predstavnika iz treh različnih tipov organizacij, ki izvajajo NPK (zbornice, organizacije
za izobraževanje odraslih in zasebniki). Nato smo vzpostavili stik s svetovalci in tako
pridobili šest intervjuvancev iz šestih organizacij, ki so ustrezali našim kriterijem.
Tabela 1: Seznam oznak intervjuvancev in podatki: o tipu institucije, v kateri
opravljajo delo svetovalca, o njihovi izobrazbi, koliko časa opravljajo delo
svetovalca v NPK in ali imajo predhodne izkušnje s svetovanjem.
Intervjuvanec

Oznaka

Svetovalka A A

Svetovalka B B

Tip institucije

Izobrazba

organizacija
univ. dipl.
za
organizator
izobraževanje
dela in
odraslih
informatik
organizacija
univ. dipl.
za
inženir
izobraževanje
živilske
odraslih
tehnologije

Svetovalka C C

3 leta
univ. dipl.
inženir
agronomije

zbornica

Svetovalka D D

Svetovalka E E

Svetovalka F

F

Št. let dela Predhodne
izkušnje s
kot
svetovalec svetovanjem
4 leta
da (s
starejšimi
na univerzi
za starejše)
9 let
ne

univ. dipl.
zbornica
pedagog,
andragog,
sociolog
zasebno
univ. dipl.
izobraževalno organizator
podjetje
dela
zasebno
univ. dipl.
izobraževalno organizator
podjetje
dela

15 let

da
(svetovalno
delo na
področju
kmetijstva)
to je prva
zaposlitev

8 let

Ne

8 let

Ne

Svetovalka A in svetovalka F sta edini v organizaciji, ki opravljata delo svetovalca za
NPK. V organizacijah, kjer so zaposlene svetovalke B, C, D in E, pa več zaposlenih
opravlja delo svetovalca za NPK. Pri svetovalkah B, D in E imajo svetovalci razdeljena
področja NPK in vsak svetovalec na svojem področju dela vse od začetka do konca
postopka. V organizaciji, kjer delo opravlja svetovalka C, pa je organizacija dela bolj
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specifična, saj je ona koordinatorka terenskih svetovalcev, ki poleg drugega dela
opravljajo tudi svetovanje za NPK.
5.6 Opis instrumenta za zbiranje podatkov
Podatke za našo kvalitativno raziskavo smo zbirali s polstrukturiranim intervjujem, za
katerega je značilno, da si raziskovalec poleg splošne sestave intervjuja, v kateri
postavi cilje, ki naj bi jih dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj (Vogrinc
2008, str. 109). Ta vprašanja spraševalec postavi vsakemu vprašancu, preostala
vprašanja pa spraševalec oblikuje sproti, med samim potekom intervjuja. Navadno gre
za vprašanja odprtega tipa, da lahko vprašanec odgovarja v obliki pripovedi (prav tam).
Naš intervju smo zaradi večje preglednosti pri kodiranju razdelili v tri sklope. Prvi sklop
smo poimenovali Vloga in naloge svetovalca v NPK, drugega Svetovalni proces in
tretjega Usposobljenost svetovalcev. Prvi sklop je vseboval sedem vprašanj, drugi
osem in tretji šest (glej: priloga). Z vsemi svetovalci smo opravili enak polstrukturiran
intervju, vendar smo po potrebi zastavili tudi dodatna vprašanja.
5.7 Zbiranje empiričnega gradiva
Intervjuje smo izvedli v obdobju med 8.5. 2017 in 29.5.2017. Trajali so med štirideset
in petinpetdeset minut. Potekali so individualno, o terminu in lokaciji izvedbe pa smo
se predhodno dogovorili po telefonu. Najprej smo poklicali na izbrano organizacijo in
razložili, da bi izvedli anonimni polstrukturiran intervju z njihovim svetovalcem za NPK.
Obrnili so nas na izbrano osebo, kateri smo razložili namen našega raziskovanja in
zagotovili anonimnost. Z vsemi smo se dogovorili za intervju. Ob srečanju smo izrazili
prošnjo, da pogovor snemamo. Na podlagi avdio posnetkov smo opravili transkripcije
vseh intervjujev, ki so nam služili za kasnejšo obdelavo gradiva po postopkih
kvalitativne analize.
5.8 Analiza zbranega gradiva
Zbrano gradivo smo analizirali s postopkom kvalitativne vsebinske analize. Po Vogrinc
(2008, str. 61) osrednji del take analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni
interpretacijo analiziranega besedila oz. določevanje pomena (ključnih besed, pojmov,
kod) posameznim delom besedila. S kodiranjem in kategoriziranjem besedila
poskušamo oblikovati teoretično razlago ali pojasniti proučevani pojav (prav tam).
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Odgovore smo analizirali z odprtim kodiranjem, za katerega je značilno, da
»posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti
pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo
podatke« (Mesec 1998, str. 106). Ta način kodiranja vsebuje tri različne postopke:
pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v kategorije in
analizo značilnosti pojmov in kategorij (prav tam).
V nadaljevanju enote kodiranja predstavljajo dobesedni navedki intervjuvancev. Vsaki
enoti kodiranja smo pripisali kodo, te pa smo združili v kategorije glede na namen
empiričnega dela raziskovalne naloge. Kategorije smo nato interpretirali. Glavne
ugotovitve interpretacij so predstavljene v poglavju Utemeljena teorija, pri čemer smo
se oprli tudi na teoretična spoznanja, predstavljena v pričujoči nalogi.
6. Analiza intervjujev in interpretacija
Na podlagi odgovorov, ki smo jih dobili z intervjuji, lahko oblikujemo enajst skupnih
kategorij. V nadaljevanju bomo kategorije predstavili in interpretirali, razdeljeno na tri
sklope, kot smo to storili pri raziskovalnih vprašanjih.
6.1 Vloga in naloge svetovalca za NPK
Znotraj sklopa Vloga in naloge svetovalca za NPK smo glede na odgovore intervjuvank
oblikovali naslednje štiri skupne kategorije: naloge svetovalca, ovire, s katerimi se
svetovalci srečujejo pri svojem delu, sodelovanje svetovalcev in vloga svetovalca.
a) Kategorija Naloge svetovalca
Tabela 2: Kodirna tabela skupne kategorije Naloge svetovalca
Enote kodiranja

Kode

»Am, zdaj individualno svetovanje, pomoč
pri pripravi mape, pomoč pri pripravi
Europass življenjepisa. Potem pa tudi
stvari, ki jih mora pripraviti organizator kot
ustanova, tako da se tudi dogovarjam s
komisijami, pripravljam prostore, pišem
potem tudi vabila na preverjanja, tako da
sem v bistvu zraven v celem postopku« (A)

individualno
svetovanje,
pomoč pri
pripravi mape,
pomoč pri
pripravi
življenjepisa
Europass,
naloge
izvajalca kot
ustanove
svetovanje in
usmerjanje
udeležencev,
izpeljava

»Svetovanje udeležencem, usmerjanje. No
potem pa tudi izpeljavo postopkov,
komunikacija s komisijo, izdajanje odločb,
administrativno delo, tisto kar pride pod
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Kategorije

izvajalci, če ste gledala. Bistvu vse, no, kar
se NPK-ja tiče« (B)

»Se pravi moja naloga je predvsem to,
koordinacija pa medijsko obveščanje.
Pripravljanje recimo teh gradiv,
koordinacija s svetovalci. Pa individualna
svetovanja, ki jih opravljamo telefonsko,
preko elektronske pošte. Potem pa vse,
kar se tiče priprave, obdelave vlog za
komisije pa izvedba komisij. Izdaja
certifikatov. Vsa ta komunikacija in potem
recimo tudi, kar je komunikacije s člani
komisij, z državnim izpitnim centrom, s
CPI-jem, vse te zadeve.« (C)

»Čisto vse od začetka do konca. Od tega,
ne vem, ko kandidat prvič pokliče, dobiš
prvi stik z njim, do konca, ko mu izročim v
roko certifikat. Se pravi cel postopek.« (D)
»V bistvu vse. Od tega, da si nekako
kontakt med tistim, ki usposablja ljudi za
pristop k preizkusu. Se pravi, da daš
informacijo človeku pa do tega, da pač
svetuješ in vodiš osebo od začetka, ko
pokliče, ko pride do nas se zanimat za
NPK pa čisto do konca, se pravi do izdaje
certifikata.« (E)
»Ja kot svetovalka po teh postopkih, ki so
predvideni, jih pač moramo najprej
seznaniti o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
za katero želijo pridobiti si, kateri so
vstopni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati in
potem, kaj sledi temu. In pa potem sama
izdelava portoflija. Kaj hočemo imeti zaene
dokumente v zvezi s tem in potem tudi sam
postopek preverjanja in potrjevanja. To je v
grobem. Vse, v bistvu.« (F)
»Administracija. Sploh ker pripravljam
potem tudi vse te zapisnike za komisijo, a

postopkov,
komunikacija s
komisijo,
izdajanje
odločb,
administrativno
delo
koordinacija
terenskih
svetovalcev,
medijsko
obveščanje,
priprava gradiv,
individualna
svetovanja po
telefonu in
elektronski
pošti, priprava
in obdelava
vlog za
komisije,
izvedba
komisij, izdaja
certifikatov,
komunikacija s
člani komisij,
državnim
izpitnim
centrom in CPIjem
cel postopek

sodelovanje s
predavatelji
usposabljanja,
informiranje,
svetovanje in
vodenje
kandidatov
skozi celoten
postopek
informiranje
kandidatov o
postopku,
izdelava zbirne
mape, celoten
postopek
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ne. In tam je treba tam je, ne vem če ste že
kaj videla, ena tabela je, kamor je treba
vsa dokazila notri vpisat. To kar veliko dela
vzame. Za vsakega kandidata posebej,
tako da to je mogoče res.« (A)
»Hm… uuu…administrativne.« (B)
»Obdelava vlog se mi pa zdi, da je
administrativno izredno zahtevna no.« (C)
administrativno
»Tisti del vzame največ časa.
delo vzame
Te papirji, ta dokumentacija naša pa te
največ časa
stvari.« (D)
»V bistvu je tukaj pri NPK-ju kar veliko.
Tukaj je polno ene birokracije, polno je
treba enih dokumentov« (E)
»Mislim, da vedno več je tega papirnega
dela, ki ga moramo opravit, ker se
podvajajo nekatere stvari, ki so
nepotrebne, ampak pač morajo biti. Ja, kar
nekaj časa vzame to.« (F)

Od šestih intervjuvank jih je pet (A, B, D, E in F) na vprašanje, katere konkretne naloge
opravljajo kot svetovalci v NPK, odgovorilo, da delajo vse v postopku. Izstopa
svetovalka C, katere naloge so koordinacija in priprava gradiv terenskim svetovalcem,
medijsko obveščanje, priprava in obdelava vlog za komisije in izvedba komisij, izdaja
certifikatov in komunikacija s člani komisij, z državnim izpitnim centrom ter s CPI-jem.
Vseh šest intervjuvank opravlja delo s kandidati (»individualno svetovanje, pomoč pri
pripravi mape, pomoč pri pripravi življenjepisa Europass« (A), »svetovanje
udeležencem, usmerjanje« (B), »od tega, ne vem, ko kandidat prvič pokliče, dobiš prvi
stik z njim, do konca, ko mu izročim v roko certifikat« (D), »se pravi, da daš informacijo
človeku, pa do tega, da pač svetuješ in vodiš osebo od začetka, ko pokliče, ko pride
do nas se zanimat za NPK pa čisto do konca« (E), »najprej seznaniti o nacionalni
poklicni kvalifikacij, za katero želijo pridobiti si, kateri so vstopni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati in potem, kaj sledi temu. In pa potem sama izdelava portfolija.« (F)) pri
čemer ponovno izstopa svetovalka C, ki opravlja individualno svetovanje kandidatom
le po telefonu ali elektronki pošti. Pove: »Kar se tiče map, imamo v bistvu razdeljeno
tako, da pripravo map pripravljajo samo terenski svetovalci in v bistvu tukaj na sedežu
ne izvajamo teh individualnih priprav map. Jaz sem naredila mogoče dve mapi. Ker se
dejansko ne obračajo na nas in tudi fizično je nemogoče izvajat to hkrati, ker mi imamo
velike obsege teh vlog.« (C). Svetovalka E izpostavi še sodelovanje s predavatelji
usposabljanj, v katera so udeleženi kandidati, svetovalka B pa komunikacijo s komisijo.
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Svetovalki A in B med nalogami naštejeta tudi administrativni del postopka, ki ga je po
zakonu dolžan opravljati izvajalec kot institucija. Glede na to, da je vseh šest
intervjuvank odgovorilo, da jim največ časa vzame administrativno delo in hkrati
povejo, da delajo vse znotraj postopka, sklepamo, da tudi ostale (torej svetovalke C,
D, E in F) opravljajo tisti administrativni del postopka, ki ga mora opraviti izvajalec kot
institucija. Enako predvidevamo za svetovalko C, katere naloge so že v osnovi vezane
na administrativna dela.
b) Kategorija Ovire, s katerimi se svetovalci srečujejo pri svojem delu
Tabela 3: Kodirna tabela skupne kategorije Ovire, s katerimi se svetovalci
srečujejo pri svojem delu
Enote kodiranja

Kode

»Kaj pa vem. Tukaj se meni zdi, da je vse tako
jasno pa tako, da ni kakšnih velikih ovir. Sedaj
največja ovira je, kadar kakšne stvari ne
moremo dokazat, kadar ni dokazil. To mogoče
še najbolj. Sam postopek je pa tako jasen, da
tam pa ni nobenih ovir.« (A)
»Hm… mogoče so stvari nedorečene glede
arhiviranja. So različne informacije ane, koliko
časa moraš katero dokumentacijo arhivirat,
ane.« (B)
»Ne, drugače ne. Največje težave se še
pojavljajo takrat, ko je treba določene komisije
hitro sklicat, zato da pridobiš člane, da so
pripravljeni sodelovat no.« (C)
»Za sam dokument se mi zdi, da nimam težav,
težave imam, ali bo to šlo pri komisiji čez.« (D)
»Zdaj ovire, ja, saj postopek sam je predpisan,
tako da tukaj nimaš levo desno kaj dosti. Ja z
ljudmi pa imaš kar precej se za ukvarjat. Dosti
časa ti vzame to, da ti njih bezaš, da oni tebi
tista najbolj nujna dokazila prinesejo.« (E)
»V bistvu niso kakšne posebne ovire. Ker, če
človek ve, kaj zahteva določena nacionalna
poklicna kvalifikacija, katere vstopni pogoji so in
kaj mora opravit, potem se tega držiš in potem
ni ovir. Kandidatom pač razložiš, pogoji so taki
in če jih izpolnjuješ ok, če pa ne, pa pač ne
moreš se usposabljati in si pridobiti certifikata.
Tako da ni kakšnih posebnih ovir, vsaj jaz do
sedaj nisem imela kaj posebnega. Se pa lahko
zgodi npr. kakšna stvar, da nisi čisto siguren ali
zadostuje vsem pogojem kakšen dokument pa
to.« (F)
»Se je recimo že zgodilo, da potem sem
kakšnemu svetovala, da ne gre, ker ni imel teh
vstopnih pogoje. Ampak potem naredimo tako,
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Kategorije

Nekaterih
stvari ne
moremo
dokazati

arhiviranje

sklicevanje
komisij

komisija
neodzivni
kandidati

presojanje,
ali
dokument
zadostuje
vsem
potrebam

usmerjanje
kandidata

OVIRE, S KATERIMI
SE SVETOVALCI
SREČUJEJO PRI
SVOJEM DELU

da jih pošljem, naj gredo kam prostovoljno delat,
toliko da pridobijo, pa se potem udeležijo pri
naslednjem izpitu.« (A)
»Na RIC, ampak to v bistvu glede same izvedbe
postopka ane.« (B)

»Jaz se pač tukaj poslužujem kar članov izpitne
komisije, če sem v kašni dilemi, da ne bi bilo
potem kaj narobe, ko že oddam, mislim ko je
pregled portfolij. Rajši prej razčistim. Res zelo
zelo malokrat, da se tega poslužujem. Pa na
CPI mogoče, včasih na Ministrstvo za visoko
šolstvo za kašne diplome mogoče, tuje.« (D)
»Se mi zdi, da tudi z državnim izpitnim centrom
pa CPI-jem izredno dobro komuniciramo. Stvari
se sproti rešujejo.« (C)
»Ja sem pa naletela pred leti, ko sem začenjala
z vzdrževalci pa cestnimi pregledniki, na oviro,
ki mi je pa tudi n RIC-u pa tudi na CPI-ju niso
znali pojasniti. Tako, da jaz sem potem po svoje
naredila. Ne vem, ali je prav ali ne.« (E)
»Tudi na komisijo, če ne vemo včasih, kako se
obrnit ali kakšno stvar zapeljat, se potem z njimi
povežemo. Ne delamo kar nekaj na svojo roko.«
(E)
»Se obrneš na komisijo pa vprašaš, kaj mislijo.«
(F)

pomoč
RIC-a
glede
izvedbe
postopka
pomoč
članov
komisije,
CPI-ja in
Ministrstva
za visoko
šolstvo
pomoč
RIC-a in
CPI-ja

pomoč
članov
komisije

Intervjuvanke se pri svojem delu srečujejo z različnimi ovirami. Svetovalki A in E
izpostavita oviri, povezani s kandidati. Svetovalka A pove: »Največja ovira je, kadar
kakšne stvari ne moremo dokazat, kadar ni dokazil.« (A), svetovalka E pa kot oviro
doživlja neodzivnost kandidatov: »Najbolj je problem v tem, saj ti si daš določen čas,
ne vem, 15 dni ali ne vem, do razpisanega termina, da ti papirje urediš pa vse, samo
problem je, da ti ne dobiš. Dokler nimaš vseh prijav, vseh tistih osnovnih papirjev, ki jih
rabiš, dokazil, ti ne moreš nič narediti«. Svetovalki B oviro predstavlja arhiviranje
dokumentacije: »So različne informacije, ane, koliko časa moraš katero dokumentacijo
arhivirat ane.« Svetovalka C se srečuje s težavo pri sklicevanju komisij: »Zato, ker so
ljudje izredno zasedeni, imaš določene omejitve, določene zahteve, tako da to je veliko
časa. Je ogromno enih obremenitev, ker je to v bistvu dodatna zadolžitev članov
komisij in na kratke roke izredno težko. Mi imamo v bistvu zelo tak periodičen proces,
ki je zelo vezan na kakšne razpise in na roke kakšnih kandidatov, ki morajo pridobiti
NPK in imamo zato obremenitev pač ful veliko.« Svetovalka D je odgovorila, da včasih
ne ve, ali bo komisija določen dokument potrdila ali ne. Podobno ima svetovalka F
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težave s tem, da pri kakšnem dokumentu ni čisto prepričana, ali le-ta zadostuje vsem
pogojem. Obe svetovalki (D in F) se v primeru dilem, povezanih z dokazili v zbirni mapi,
po nasvet obrneta k članom komisij. V takih primerih se nanje obrne tudi svetovalka E,
čeprav presoje dokumentov v svojem odgovoru ni izpostavila kot ovire. Glede vprašanj
v zvezi z izvedbo postopka se svetovalka B obrne na RIC, svetovalki C in E pa poleg
RIC-a tudi na CPI. Svetovalka D se v takem primeru obrne na CPI ali Ministrstvo za
visoko šolstvo. Pri reševanju ovir se torej za nasvet oz. po pomoč večina svetovalk
obrne na pristojne institucije ali na člane komisij. Izstopa svetovalka A, ki je odgovorila,
da težavo, ko določen kandidat nima potrebnih dokazil, rešuje tako, da mu svetuje, naj
se ne vključi v določen NPK oz. ga usmeri v prostovoljno delo, kjer si lahko potrebna
dokazila pridobi.
c) Kategorija Sodelovanje svetovalcev
Tabela 4: Kodirna tabela skupne kategorije Sodelovanje svetovalcev
Enote kodiranja

Kode

»Smo pa tudi, ker vem, katere so, če kdaj kaj nisem
prepričana ali pa se kdaj kakšen katalog zamenja ali
pa tako, se potem tudi po telefonu slišimo pa si
pomagamo ena drugi pa svetujemo.« (A)
»Ali kaj povprašaš, če je kakšen član komisije,
kakšen je, ane. Malo tako, ane. Drugače pa niti ne.
Zato, ker mi smo tudi prvi, se mi zdi, med prvimi, ki
smo dosti delali pa veliko tega« (B)
»Ja, tudi sem. Mislim, to je malo tako. S samimi
svetovalci pri drugih izvajalcih niti ne toliko. Je pa
tako, da nekateri izvajalci so tudi člani komisij, npr.
ravno danes imamo enega člana komisije, ki je tudi
kot svetovalec pri drugem izvajalcu dela. Tako da
malo včasih se v takih situacijah malo
pokomentiramo. Drugače pa nimamo kakšnih takih
posebnih stikov med sabo.« (F)
»Pa veliko nas je, štiri smo, pa naše medsebojne
izkušnje. Si lahko medsebojno pomagamo, se
pomenimo, da kdo koga vpraša.« (D)
»V bistvu ne, razen če smo na kakšnih posvetih, da
se kje srečamo. No, si pa s sodelavko pomagava pa
med seboj sodelujeva.« (E)
»Ves čas s terenskimi svetovalci.« (C)

Kategorije

sem v
kontaktu z
drugimi
svetovalci
včasih sem
v kontaktu s
tistimi
svetovalci,
ki so tudi
člani
komisije

SODELOVANJE
SVETOVALCEV

sem v
kontaktu, s
sodelavci, ki
so tudi
svetovalci
sem v
kontaktu s
terenskimi
svetovalci

Svetovalka A je preko telefona v kontaktu tudi z drugimi svetovalci za NPK. »Če kdaj
kaj nisem prepričana ali pa se kdaj kakšen katalog zamenja ali pa tako, se potem tudi
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po telefonu slišimo pa si pomagamo, ena drugi pa svetujemo.« (A). Svetovalki B in F
nista v kontaktu z drugimi svetovalci za NPK, le občasno s tistimi, ki so tudi člani
komisij, svetovalki D in E pa povesta, da si pomagata s sodelavci, ki so tudi svetovalci
za NPK in so tako v rednem kontaktu. V rednem kontaktu je s terenskimi svetovalci
tudi svetovalka C.
d) Kategorija Vloga svetovalca
Tabela 5: Kodirana tabela skupne kategorije Vloga svetovalca
Enote kodiranja

Kode

»Ja, dve sta. Ena je, da vsa ta
administrativna dela opravi pa da pravilno
po postopku pelje svetovanca čez
svetovalni proces. Drugi pa ta motivacija,
da ga spodbuja, da se res nauči pa da ve,
da NPK izpit ni kar nekaj, ampak je treba
nekaj znanja pokazat.« (A)

administrativna
dela, pravilno
vodenje
svetovanca čez
svetovalni proces,
motiviranje in
spodbujanje
svetovanca
spodbujanje in
pomoč
kandidatom

»Vloga…ne vem, spodbujanje kandidatov
mogoče, pomoč kandidatom, ane, …« (B)
»Svetovalec je v resnici tisti, ki mora
usmerjat delo kandidata in pač mora mu
dajat informacije, nasvete katera dokazila,
kaj vse mora še pripraviti. Ne vem, na
katerih stvareh izboljšat mape.
Usmerjanje predvsem, se mi zdi, pri
pripravi mape, ja.« (C)
» V bistvu je svetovalec kot nek informator,
nek mentor, nekako za pomoč, spodbudo
temu kandidatu, da pride on sam do
zaključka. Da mu znaš ti svetovati, ga
spodbujati, motivirati. Jaz probam biti kot
nek mentor, animator, aktivator,
svetovalec.« (D)
»Vloga… v bistvu svetovalec je to, da pač
nekomu glede na to, kar ima recimo
neformalno pridobljenega znanja, zdaj
govoriva na splošno, ne samo konkretno o
najinih primerih, mogoče izlušči tisto, kar bi
lahko oz. na podlagi tistega lahko pridobil
NPK. To je eno. Drugo je, da mu potem
pomaga te stvari speljat do te stvari, da on
pride do certifikata. Sedaj pridobiti potrdila,
mu svetovati na kakšen način, poskrbeti,
da to ima eno obliko, opremit z vso
ustrezno dokumentacijo pa se pravi urediti
s komisijo. Da tudi mogoče usmeri na
usposabljanje, če je potreba, če nima

Kategorije

usmerjanje dela
kandidata pri
pripravi mape

informator,
mentor, spodbuda
in pomoč
kandidatu
animator,
aktivator,
svetovalec
pomoč pri
ugotavljanju
neformalno
pridobljenega
znanja, vodenje
kandidata do
pridobitve
certifikata,
svetovanje pri
pripravi zbirne
mape, priprava
ustrezne
dokumentacije,
dogovarjanje s
komisijo,
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dovolj znanj. Veste, ljudi je treba kar precej
motivirat, da zase naredijo, kar bi radi.« (E)
»V prvi vrsti informator, ker moraš pač
kandidatu podati vse informacije, ki so
potrebne, da lahko kandidat pripravi
dokumente in da tudi ve, zakaj sploh dela
to, kar hoče pridobiti. Svetovalec v tem
primeru, da mu svetuješ, kaj mora prinesti,
kaj poteka in tako naprej. In organizator,
ker mu moraš pač pomagati pri organizaciji
samega usposabljanja potem.« (F)

usmerjanje v
dodatna
usposabljanja,
motivator

informator,
svetovalec,
organizator

Štiri svetovalke (A, D, E in F) menijo, da ima svetovalec za NPK več vlog. Svetovalka
A ga vidi v vlogi izvajalca administrativnih del in spodbujevalca oz. motivatorja
svetovancu, svetovalka D kot informatorja, mentorja, animatorja in aktivatorja
kandidata. Svetovalka E vidi svetovalca za NPK v vlogi izvajalca administrativnih del,
kot svetovalca, ki vodi kandidata skozi celoten proces, mu pri tem pomaga, ga usmerja
in motivira. Svetovalka F pa kot informatorja, svetovalca in organizatorja usposabljanja
kandidata. Svetovalki B in C sta izpostavili vsaka po eno vlogo. Svetovalka B vidi vlogo
svetovalca v NPK v spodbujanju in pomoči kandidatu, svetovalka C pa meni, da je
njegova vloga v usmerjanju kandidata pri pripravi osebne zbirne mape. Iz odgovorov
lahko razberemo, da se pri vseh intervjuvankah njihovo mnenje o tem, kakšno vlogo
ima svetovalec za NPK, navezuje na delo s kandidati. Svetovalki A in E njegovo vlogo
razumeta nekoliko širše, saj izpostavita, da je vloga svetovalca v NPK tudi izvajanje
administrativnega dela postopka. Kljub temu, da se je svetovalka D v odgovoru na to
konkretno vprašanje navezovala le na delo s kandidati, pa je iz njenih besed med
intervjujem mogoče razbrati, da je svetovalec za NPK »več kot samo svetovalec«.
»Smo naredili ene dve leti nazaj popis procesa in smo ta sistem NPK tudi popisali. Kot
ena zavita kača, koliko ima enih aktivnosti. In smo prišli do ene 37 obrazcev, ki jih mora
svetovalec izpolniti, ne samo svetovalec, pač pa ta, ki to dela. Se res vidi, kako je to
zagonetno. Kako teče svetovanje kandidatom, drugi del s komisijo, koliko je ta
administracija, več kot samo svetovalec.«(D)
6.2 Svetovalni proces
Znotraj sklopa Svetovalni proces smo glede na odgovore intervjuvank oblikovali
naslednje štiri skupne kategorije: organizacija svetovalnih razgovorov, potek
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individualnih svetovalnih razgovorov, od česa je po mnenju svetovalcev odvisen
kvalitetno izpeljan svetovalni proces in ciljne skupine kandidatov.
a) Kategorija Organizacija svetovalnih razgovorov
Tabela 6: Kodirna tabela skupne kategorije Organizacija svetovalnih razgovorov
Enote kodiranja

Kode

»Skupinsko svetovanje je 2 uri, ker gremo res čez
ves postopek, vsa dokazila pregledamo, Europass
življenjepis kako se napiše. Potem so pa
individualna svetovanja, odvisno od kandidata.
Sedaj, če je kandidat res zorganiziran pa sedaj
recimo za računovodja ni veliko vstopnih pogojev, je
lahko tudi samo eno individualno svetovanje, ki traja
eno uro. Včasih pa tudi do tri individualna
svetovanja, odvisno od posameznika. Koliko rabi
pomoči. So pa individualna svetovanja vedno eno
uro.« (A)
»Jaz jim dam in telefon in mail in jim rečem, če so
kakšni problemi, da lahko pokličejo.« (A)

začetno
skupinsko
svetovanje 2
uri, 1-3
individualna
svetovanja po 1
uro

»Individualno vse. Ene dve uri, odvisno, težko
povem. To je odvisno, eni pridejo pa imajo vse
pripravljeno, eni nič pa more trikrat priti.« (B)
»Jaz recimo naredim tako, če so skupine, naredim
prvi sklop za vse enotno, kaj rabijo - življenjepis
Europass, to uno tretje.« (B)
»Po telefonu, tudi preko mailov.« (B)
»Ta komunikacija poteka na način, da tisti, ki so
elektronsko bolj vešči, komunicirajo preko
elektronske pošte, večina še vedno preko telefonov,
vsaj enkrat do dvakrat se pa srečajo v pisarni. Res
odvisno predvsem od kandidata no.« (C)
»Lažje je takrat, ko se poslužujemo skupinskih
svetovanj, to je recimo za primere, če delamo z
zavodom za zaposlovanje, oni v bistvu kar vse
pošljejo na usposabljanje. Takrat dobimo skupino,
kjer naredimo ene 3 skupinska svetovanja in gremo
res čez vse te stvari, en dan te stvari, drugi dan na
enem muštru potem pokažemo, kaj kakšen dan
naredimo in potem po navadi še eden individualen
in potem konec.« (D)
»To je čisto odvisno. Od 5 min do pol ure recimo je
ta razpon na kandidata.« (D)
»Nekatera lahko tudi po telefonu ali po mailu. Če to
upoštevaš zraven, jih je potem še več, ampak
recimo 3.« (D)
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Kategorije

kontakti preko
telefona in
maila
1-3 individualna
svetovanja po 2
uri
začetno
skupinsko
svetovanje
kontakti preko
telefona in
maila
kontakti preko ORGANIZACIJA
SVETOVALNIH
maila in
RAZGOVOROV
telefona, 1-2
individualna
svetovanja
skupinska in
individualna
svetovanja

različno
trajanje
individualnih
svetovanj
kontakti preko
maila in
telefona,
povprečno 3

»Pa tiste dokumentacije, kar je prilog, prijavnice in
te stvari vse po mailu ali pa potem po telefonu ali pa
po pošti.« (E)
»Tako da ja, se pa verjetno malo večkrat vidimo.
Dvakrat - trikrat, včasih tudi štirikrat - petkrat.« (E)
»Napišem zapisnik o svetovanju, da so imeli
dvakrat ali trikrat sestanke, ampak jaz v glavnem
imam večkrat, ker ponavadi pridem pred začetkom
usposabljanja, pred uro malo povprašam, kako je,
kdo mi je že kaj prinesel, če imajo kakšne probleme
z dokumenti, potem jim svetujem, ampak v zapisnik
ne vpišem vsega tega.« (F)
»Niso vsa osebna, so tudi po mailu, so tudi po
telefonu in drugače. Tako da smo lahko stalno na
vezi ali tako ali drugače.«(F)
»Pomemben je oseben kontakt, bolj oseben pristop,
lahko da ga spodbujaš pa da mu daš vedeti, da je
nekaj vreden.« (A)
»Oseben kontakt je zelo pomemben. Lažje oni tudi
pristopajo, ane. Jaz recimo, grem v skupine, če je
usposabljanje ali pa tako. Pa tudi lažje z njimi
potem, se mi zdi, da je lažja komunikacija kot z
nekom, ki ga ne poznaš. Bolj ti tudi zaupajo
mogoče.« (B)
»Osebni kontakt je izredno pomemben. Za dober
zapisnik o svetovanju moraš kar imeti veliko
osebnega kontakta in kar dobro poznat kandidata
pa njegova znanja, no, če želiš napisat dober
zapisnik o svetovanju. Da je to sedaj nek kvaliteten
zapisnik s kar nekaj informacijami o poznavanju
kandidata, sicer je pa lahko to en zelo tak
suhoparen zapis.« (C)
»Tega sedaj v zdajšnem času precej manjka teh
osebnih stikov, ker se v desetih minutah lahko
ogromno zmeniva, kot če si pišeš. Ok, saj po
telefonu se tudi da, ampak jaz kar prisegam na ta
osebni stik, tako da ga vidim pa da pride. Res, vsaj
enkrat. To je največ. Vse skupaj gre lažje, če se
srečaš s človekom.« (D)
»Mislim, da je osebni kontakt kar pomemben, ker
vedno še kaj sprašujejo, imajo kakšna vprašanja.«
(E)
»Mislim, da je osebni kontakt najboljši. Mislim, da
tudi kandidate veliko lažje bolj pripraviš. Se zgodi,
da imajo kdaj kakšne pomisleke, krize in potem jih
malo spodbudiš.« (F)

individualna
svetovanja
kontakti preko
maila, telefona
in pošte
2-5
individualnih
svetovanj
2-3 individualna
svetovanja,
večkrat
skupinsko
srečanje pred
usposabljanjem
kontakti preko
maila in po
telefonu

pomen
osebnega
kontakta s
kandidati

Vse intervjuvanke izvajajo individualna svetovanja kandidatom. Večina intervjuvank
naredi 1- 3 individualna svetovanja (svetovalke A, B, C, D in F), svetovalka E pa tudi
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do 5 individualnih svetovanj. O trajanju posameznega individualnega srečanja so nam
podatek dale tri intervjuvanke in sicer pri svetovalki A le-to traja 1 uro, pri svetovalki B
približno 2 uri, svetovalka D pa ima razpon individualnih svetovanj med 5 in 30 min.
Skupinsko obliko svetovanja izvajajo štiri svetovalke (svetovalke A, B, D in F).
Svetovalki A in B uporabita skupinsko obliko za začetno informiranje o samem
postopku in potrebnih dokazilih. Svetovalka D izvaja skupinsko svetovanje s
skupinami, ki jih napoti zavod za zaposlovanje. »Takrat dobimo skupino, kjer naredimo
ene 3 skupinska svetovanja in gremo res čez vse te stvari.« (D). Svetovalka F pa
večkrat kandidate obišče na usposabljanjih in jih, kot pravi »povprašam, kako je, kdo
mi je že kaj prinesel, če imajo kakšne probleme z dokumenti, potem jim svetujem.« (F)
Vseh šest intervjuvank je izpostavilo, da jim je osebni kontakt s kandidati pomemben.
Po njihovem mnenju jih v osebnem stiku lahko spodbujaš (svetovalki A in F),
komunikacija je lažja (svetovalki B in E), bolj ti zaupajo (svetovalka B) in kot pove
svetovalka C - tako spoznaš kandidata, njegovo znanje, kar pa je po njenem mnenju
ključno, da svetovalec lahko napiše kvaliteten zapisnik. Svetovalka D pravi: »vse
skupaj gre lažje, če se srečaš s človekom«. Poleg osebnih srečanj pa so vse
svetovalke s kandidati v kontaktu tudi preko elektronske pošte in po telefonu,
svetovalka E pa tudi preko pošte, ko ji kandidati pošiljajo dokazila.
b) Kategorija Potek individualnih svetovalnih razgovorov
Tabela 7: Kodirna tabela skupne kategorije Potek individualnih svetovalnih
razgovorov
Enote kodiranja
»Tako da potem na samo individualno svetovanje
že pridejo z dokumenti. Potem najprej skupaj
pregledamo življenjepis. Po življenjepisu poiščeva
dokazila. Če kakšen manjka, mu svetujem kaj
lahko pridobi, da bo lahko dokazal npr. delovne
izkušnje ali pa izobraževanje in usposabljanje.
Veliko se ustavimo tudi pri kompetencah strokovne, komunikacijske, vodstvene.« (A)

»V bistvu jaz že sam pogovor individualen naredim,
da jih najprej vprašam, zakaj so se odločili za to
izobraževanje sploh, kje se vidijo naprej. Tako da
se veliko tudi o tem pogovarjamo, no.« (A)
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Kode
pregled
življenjepisa,
iskanje
dokazil,
svetovanje za
pridobitev
dokazil o
delovnih
izkušnjah ali
izobraževanjih,
ugotavljanje
kompetenc
ugotavljanje
želja in potreb
kandidata

Kategorije

»Ja največ časa posvetim Europassu, pregledu
potrdil, če so potrdila prava.« (A)
»Jaz jih sprašujem, kaj je delal pa majčkeno po
katalogu. Odvisno, ane, zdaj spet, za kaj se gre,
odvisno tudi od človeka, kaj hoče, kako začne on z
vprašanji, ane, moraš malo pretipat, ane. Da ti vidiš
kaj zdaj. Aha, bo šla na usposabljanje, rabi
usposabljanje, potem rabi to naprej, ane. Pove,
imam možnost se zaposlit v kuhinji, ane, pol ga pač
vodiš naprej.« (B)
»Sploh delovne izkušnje, kakšna znanja ima,
neformalna, pa v bistvu NPK je lih priznavanje oz.
neformalno pridobljenih znanj, ane. Tako da v
glavnem je tema na ta način, ane. Kaj so delal,
koliko časa pa spet listine.« (B)
»Ja, listine pregledovat.
No, to zbiranje dokumentov je največ časa.«(B)
»Tudi jih usmerjam v kakšna nadaljnja
izobraževanja ali pa jaz jim potem rečem, ane, da
mogoče to ni za njih delo, ane, tudi to, ane,
mogoče, da grejo za bolničarja ali pa kaj drugega.«
(B)
»Ja, glede na želje pa glede na njihove izkušnje,
predznanja pridobljena. Je tudi kar nekaj tega
svetovanja, kaj pravzaprav pomeni to, katere
možnosti so. Nekateri si to zelo splošno
predstavljajo. Sploh po kakšnih objavah, ko objaviš
v medijih, da je to sedaj nek razpis, ki ima določene
pogoje, tam se pojavi kup takih idej, ki ne vejo
točno, kaj je. Samo vejo, da nekaj potrebujejo, kaj
naj sedaj naredijo, pa ne vejo. Tam je pa potrebno
potem usmerjati. Včasih razmišljaš s kakšnim
kandidatom po telefonu, uro, da mu razložiš in
potem šele po uri prideš, ne vem, kaj je sedaj
najprimernejša njegova usmeritev.« (C)
»Ja, po mojem, da ravno pri tem svetovanju ljudem
pri pripravi dokazil. Kar nekaj časa tudi, se mi zdi,
res pripravi svetovalnega zapisnika, ampak
predvsem pa svetovanju in usmerjanju glede
priprave dokazil.« (C)
»Ko on pride, se predstaviva, najprej jaz sebe, pa
še on pove nekaj informacij o sebi, zakaj se je to
odločil. Potem greva pa kar konkretno na katalog,
na standard, na vstopne pogoje, na to, katere
dokumente mora prinesti. To bi bila nekako tema
prvega srečanja. Da ga usmerim, kje to dobi,
kakšni dokumenti to morajo biti, kakšna referenčna
pisma, pa take stvari, da ima datum, žig in take
stvari. Včasih pozabljajo, da morajo v originalu
prinesti. Naslednje, drugo srečanje, je potem
pregled te dokumentacije. Overjanje, istovetnost
originalov, pregled, če je Europass, mi ponavadi
65

največ časa
vzame pregled
potrdil
usmerjanje
glede na želje
in potrebe
kandidata

ugotavljanje
neformalnih
znanj in
delovnih
izkušenj
največ časa
vzame zbiranje
dokazil
usmerjanje v
nadaljnja
izobraževanja
ali druga NPK
področja
usmerjanje
glede na želje,
izkušnje in
predznanja
kandidata,
predstavitev
sistema NPK
in možnosti, ki
jih ponuja,
usmerjanje v
primeren NPK
glede na
potrebe
kandidata
največ časa
vzame
priprava
dokazil
osebna
predstavitev
svetovalca in
kandidata,
predstavitev
kataloga,
standarda,
vstopnih
pogojev in
potrebnih
dokumentov,

POTEK
INDIVIDUALNIH
SVETOVALNIH
RAZGOVOROV

prinesejo pregledat, če je v redu. Tako da sedaj pri
nekaterih je to to, pri nekaterih morajo pa še tretjič
priti ali pa kar po telefonu, mailu.« (D)
»Največ časa je mogoče to prvo svetovanje, kjer
morate nekako predstaviti celoten ta sistem NPK,
od katalogov, standardov, da greva čez vstopne
pogoje, potem kako bo on to dokazoval z dokazili,
kako naj Eurpass napiše, da mu razložim da kar bo
v Europassu navedel, da mora biti to tudi zraven
zloženo s papirji, da bo to zdržalo. Te stvari, po
mojem, da so pomembne.« (D)
»S temi, ki pa pridejo sami, je pa potrebno izluščiti,
ali on sploh potrebuje usposabljanje. Jih usmerit
glede na želje in na izkušnje.«(D)

»Razložiš mu pač, kakšni so vstopni pogoji, kakšen
je postopek za pridobitev certifikata, kako poteka
izpit oz. potrjevanje, če gre na podlagi
dokumentacije oz. portfolija, Tako da s tem se
seznanijo. Pripravi se zapisnik, potem pa postopek
teče dalje. Sedaj, ali on mogoče že vse skupaj kar
rabi, če je že toliko pripravil, prinese s seboj, je
potem to hitreje sestavljen portfolijo.« (E)

»Tako da tudi ta, se pravi komunikacija, je včasih
kar precej dolga z njimi. Velikokrat eno in isto stvar
povedat, razložit probat tako, da sprejme, da ve, da
to pa to pa to mora, kaj več mu pa ni treba. Tako
da trudimo se, da vsaj tiste najbolj nujne stvari
skupaj sestavimo.« (E)
»Najprej jim razložim, sploh kaj pomeni nacionalna
poklicna kvalifikacija, pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije, da to ne pomeni pridobitev
izobrazbe ampak samo usposobljenost za
določeno delo, ki ga bojo opravljali. To je ena stvar.
In potem sam postopek, kako poteka priprava na
to. In potem jim pač razložim, da je potrebno to pa
to pa to pa to prinest, da se izdela portofolija in
potem, kako se to v času samega usposabljanja
potem mmmm še to bolj podrobno razložim. Da pa
je pač tisto, kar morajo prinest dokumentov, tisto je
potrebno zato, ker morajo imet, ker brez tega izpit
ne morajo opravit oz. preverjanje. Tako da tudi
precej pomagam pri pisanju življenjepisov, ker je to
tudi pogoj, da ima vsak Europass v tej mapi in
potem imajo kar nekaj problemov s tem.« (F)
»Recimo pride za varnostnika, potem pa vidim pri
vseh dokumentih, ki jih ima, da izpolnjuje pogoje za
menedžerja, da bi lahko delal za menedžerja pa ga
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življenjepisa
Europass
največ časa
posveti
prvemu
svetovanju

usmerjanje
glede na želje
in izkušnje
kandidata,
usmerjanje v
usposabljanje
seznanitev
kandidata z
vstopnimi
pogoji,
postopkom
certificiranja,
potekom izpita
oz.
potrjevanja,
priprava
zapisnika,
sestava
portfolija
največ časa
vzame
dogovarjanje s
kandidati

Predstavitev,
kaj je NPK in
možnosti
pridobitve
NPK, potek
postopka in
priprave na
postopek,
potrebna
dokazila,
pomoč pri
pisanju
življenjepisa
Europass

usmerjanje v
druga
področja glede

potem vprašam, če bi mogoče delal za
menedžerja.« (F)
»V bistvu to, da se dogovarjam s kandidati, da mi
prinesejo dokumente, ki so potrebni za izdelavo
portoflije.«(F)

na izkušnje
kandidata
največ časa
vzame
dogovarjanje s
kandidati

Svetovalke C, D, E in F na individualnih razgovorih kandidatom predstavijo sam
postopek NPK (možnosti, ki jih ponuja, vstopne pogoje, katalog znanj, standarde,
potrebna dokazila, potek izpita). Svetovalki A in B tega nista omenjali, saj te informacije
kandidatom podata na skupinskem svetovanju, kot je razbrati iz odgovorov v
interpretaciji o organizaciji svetovalnih razgovorov. Intervjuvanke odgovarjajo, da so ti
razgovori namenjeni ugotavljanju neformalnih znanj in delovnih izkušenj kandidata
(svetovalka B), sestavi portfolija (svetovalka E), pomoči kandidatom pri pisanju
življenjepisa Europass (svetovalki F in A), iskanju dokazil po življenjepisu, svetovanju
za pridobitev teh dokazil in ugotavljanju kompetenc (svetovalka A). Razen svetovalke
E so vse ostale povedale, da na individualnih svetovalnih razgovorih namenijo čas
ugotavljanju kandidatovih želja, potreb in/ali izkušenj in jih na tej podlagi usmerjajo v
usposabljanja ali druga področja NPK-ja. Trem svetovalkam (A, B in C) največ časa
vzame zbiranje oz. pregledovanje potrdil oz. dokazil, dvema svetovalkama (E in F)
največ časa vzame dogovarjanje s kandidati, svetovalka D pa pravi, da največ časa
posveti prvemu svetovanju. Na tem mestu bi želeli le opozoriti, da je svetovalka C pri
teh odgovorih govorila v imenu terenskih svetovalcev, saj oni izvajajo individualna
svetovanja kandidatom. Odgovore je podala na podlagi večkratnih pogovorov s samimi
terenskimi svetovalci, torej na podlagi njihovih izkušenj, ki so jih delili z njo.
c) Kategorija Od česa je po mnenju svetovalcev odvisen kvalitetno izpeljan
svetovalni proces?
Tabela 8: Kodirna tabela skupne kategorije Od česa je po mnenju svetovalcev
odvisen kvalitetno izpeljan svetovalni proces?
Enote kodiranja
»Se mi zdi, da je svetovalec, da je fino, če ima že
nekaj izkušenj svetovanja za sabo.« (A)
»Pa fino se mi zdi, če saj majčkeno enega
osnovnega znanja ali pa izrazoslovja s tega
področja tudi svetovalec pridobi, no. Meni se je že
zgodilo recimo, da so mi kaj razlagali ti svetovanci
pa sem se potem na kakšnega od predavateljev
obrnila pa vprašala kaj kaj pomeni.« (A)
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Kode
izkušnje iz
svetovanja

poznavanje
področja

Kategorije

»Pokrivam področje pomočnika kuharja, kar je po
moji izobrazbi. To mi pomaga. Socialni oskrbovalec
tudi delam že toliko časa, da tudi glede na katalog
pa vem že presojat.« (B)

»Tukaj pri tem svetovalnem je izredno pomembno,
kakšen je svetovalec, no. Nekateri pač čutijo to kot
osebno nalogo in se izredno osebno angažirajo,
druga pa pač ne, ane. Pač izpeljejo formalni
postopek. Ne vem, svetovanje je tako ali tako tak
proces, ki je v resnici zelo tudi subjektivno pogojen,
koliko se nekdo angažira v tem procesu, ane. In je
zaznat delček tega osebnega angažmaja svetovalca
v mapah, ki jih dobim, ane. To čisto upravičeno
rečem. To jaz večkrat povem nadrejenim, tudi
svetovalcem, da ni mapa odvisna samo od
kandidata. Izgled mape je velikokrat tudi od
svetovalca odvisen. Sedaj pač, kako usmerja, koliko
informacij daje, koliko se angažira, koliko razlaga
nekomu, kaj vse naj še pridobi. To je zelo odvisno
od svetovalca, no.« (C)
»Ne vem, meni se to zdi osnovni pogoj, da delaš v
dejavnosti, da znaš nekomu dobro svetovat in ga
dobro usmerjat, kaj so dokazila, ki naj jih pridobi za
določen NPK.«(C)
»Se mi zdi, da smo pri nas tako naravnani, da tisto
področje, ki ga nekdo dela, da se je usposobil in čim
več naštudiral iz tega področja. Naštudiral, kakšne
zahteve so znotraj kataloga za sam NPK.« (D)
»Vedeti, kakšne so zahteve komisije, ker se tako
NPK-ji med seboj razlikujejo, tudi komisije včasih, no
se mi zdi, nekje so bolj zahtevne, nekje so manj, kar
ni prav. Vedeti njihov sistem dela, potem je meni že
jasno, kakšna imajo oni ta merila.« (D)
»Tukaj se mi zdi, da so pa ful pomembne izkušnje.
Mislim, da kdor to na novo začenja delat, se po
mojem srečuje, mislim, mu je težko. Jaz delam to že
skoraj 20 let in sem videla že teh papirjev ogromno
količino in mi je lažje.« (D)
»Izkušnje. Z vsakim novim NPK-jem, ki ga
začenjamo, je čisto vse na novo. Kar pomeni, da na
novo spoznavamo vse tiste pogoje. Ja saj ti imaš v
katalogu, tak pa tak je vstopni pogoj, tak pa taka
znanja morajo imeti, to pa to mora ven priti, ampak
vedno moraš pa s komisijo še marsikaj predelat, da
veš kaj ona pričakuje, kaj ti njej pripraviti in tako,
ane. Na kakšen način se lotit sploh portfolije, kako z
izpiti in kako z vsem ostalim.« (E)
»Zdaj, če mu poveš točno kvalitetno, kaj rabiš, zakaj
rabiš, potem ni problem. Prva informacija mora biti
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tista jasna, zakaj rabiš, cilj tega je in ko mu to poveš
in razume zakaj gre, potem ni problema.«(F)
»Da pozna strokovno področje, to je nujno potrebno.
Zato ker lažje, potem svetuješ kandidatu, kaj rabi,
zakaj rabi, zakaj to, zakaj ne drugače in tako naprej.
Tako. To mislim, da je zelo pomembno. Jaz zdaj
recimo v nekem gradbeništvu, ne vem, kako bi tam
lahko dobro funkcionirala kot svetovalka. Mogoče ja,
da mi prinese te in te dokumente, ki so nujno
potrebni za to, kaj več kot to pa ne bi vedela
povedat.« (F)
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Po mnenju intervjuvank je kvalitetno izpeljan svetovalni proces odvisen od različnih
dejavnikov. Da mora svetovalec za NPK poznati področje, za katerega svetuje, tudi po
strokovni plati, menijo štiri svetovalke (A, B, C in F). Svetovalka C pravi: »Ne vem,
meni se to zdi osnovni pogoj, da delaš v dejavnosti, da znaš nekomu dobro svetovat
in ga dobro usmerjat, kaj so dokazila, ki naj jih pridobi za določen NPK.« Poudari, da
naj svetovalec dela v dejavnosti, za katero svetuje, ne le, da naj pozna področje, na
katerem svetuje. Da je pomembno, da svetovalec pozna zahteve oz. pogoje kataloga
za tisto NPK, za katero svetuje, so odgovorile svetovalke B, D in E. Svetovalki D in E
sta izpostavili še, da je pomembno poznavanje zahtev oz. sistema dela komisije. Poleg
naštetih je po mnenju svetovalk kvalitetno izpeljan svetovalni proces odvisen še od
izkušenj iz svetovanja (A), od izkušenj iz dela na določenem NPK (D), od jasno in
kvalitetno podane informacije kandidatu in od tega, da jo on razume (F), ter od osebne
angažiranosti svetovalca (C).
d) Kategorija Ciljne skupine kandidatov
Tabela 9: Kodirna tabela skupne kategorije Ciljne skupine kandidatov
Enote kodiranja
»Že znotraj samega NPK-ja so zelo različni. Tudi
socialni oskrbovalec na domu so res od teh, ki imajo
samo osnovno šolo, pridejo pa tudi taki z
univerzitetno izobrazbo, ki ne dobijo zaposlitve.« (A)
»Predvsem je hitrejše opravljeno svetovanje pri tistih
z višjo izobrazbo, ker že sami vse dobro pripravijo.
Pri tistih z nižjo izobrazbo gremo bolj skupaj še čez,
Europass pa večkrat.« (A)
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»Tako da sploh starejši, taki, ki se že dalj časa niso
učili, tudi sami rečejo, da imajo probleme pri učenju,
da jih mogoče še tukaj malo spodbujaš pa jim čisto
tako rečeš, probajte še to, pa si kaj narišite, pa da
jim v bistvu še kakšen način učenja predstaviš, ki ga
mogoče sploh ne poznajo.« (A)
»Iz zavoda za zaposlovanje, no, ko jih pošljejo, tam
se kdaj zgodi, da koga vidiš, da nima ravno volje,
ampak je šel zato, ker so mu to pač edino ponudili,
ane. Malo več angažmaja je potrebnega, kot sem
prej rekla, da jim malo dvigneš tisto zavedanje, da
so nekaj vredni, no. Večinoma so pa zelo
optimistični, ja, in kar točno odločeni že, kaj želijo.«
(A)
»Pri kakšnih brezposelnih starejših je kar problem,
da se sploh odpre, da kaj pove. Nekako imajo tak
občutek manjvrednosti, se men zdi. In potem je
svetovalec tisti, kar je super, da ga malo vzdigne,
ane.« (A)
»Odvisno, a je sedaj zaposlen ali je brezposeln, ane,
mu tudi glede na to daješ informacije. Če je
zaposlen pa dela v domu starejših ali pa v kuhinji,
ve, da mora pridobit, bo že točno vedel, hočem ta pa
ta NPK, ane. Pač mora to pridobit, mu pač poveš,
kaj rabi, glede samega postopka, ane, kaj mora
zbrat, kaj mora kakšne izkušnje še dokazat, ane.
Zdaj, če je pa brezposeln, pa mal tipajo, ane. Pa itak
moraš bolj poznati širše področje, kje se lahko
zaposli, kaj mora spet imet, če je to delo lahko ne
vem, kje lahko ovrednoti te izkušnje, ane, kam lah
gre delat, ane.« (B)
»So zelo različni kandidati. Od tega, da imajo samo
končano osnovno šolo pa do tega, da imajo sedmo
stopnjo, ane. (B)
»Sigurno, ker tut imaš posledično z drugo populacijo
dela. Ja, so res ti vstopni pogoji zelo različni. Pa tudi
od same izobrazbe kandidata, ane. A veste, to je
čisto drugo. In druga komunikacija in časovno … to
sem jaz, ck ck ck, tam, kjer je sedma stopnja
(smeh). To bom jaz jutri naredila 15 minut, pol urice.
NPK, NRP, Europass poznate vsi skoraj, ok, v redu.
Kdo ne pozna, ta spletna stran, preberite si navodila,
piše, je čisto drugo delo. Tam pa jaz sedim pa
kažem, no, katera so znanja, no napišite. Kaj ste
delala tukaj? Strežnica. No, kaj ste konkretno delala.
Aha, preoblačenje postelj. No, napišite tukaj.
Konkretno, moraš v bistvu s prstom zraven kazat pri
nekaterih.« (B)
»Mladi do 40 let, to je daleč največja populacija.
Potem, drugače, če govoriva po izobrazbeni
strukturi, so te naši kandidati izredno različni. Od
osnovnošolskih do doktorjev znanosti.« (C)
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izobrazba ne
»Sigurno je lažje komunicirati s tistimi, ki imajo višjo
vpliva na
izobrazbo in tudi več izkušenj. Ampak jaz pač tako,
kvaliteto
ko gledam mape, ni zdaj kvaliteta mape odvisna od
mape
tega, kakšno ima izobrazbo kandidat, no.« (C)
»Tisti, ki imajo samo osnovno šolo, pri tistih je res
težko. Se mi zdi, da tisti imajo težave že pri
kandidati z OŠ
izpolnjevanju teh formularjev, teh obrazcev in se to
izobrazbo
tudi zazna. Potem pa res te težave so pri pripravi
dokazil, veliko težje jim razložiš, kakšne zadeve
rabijo. Ampak takih kandidatov je v resnici majhen
delež, to sploh ne moremo govorit v celih
procentih.« (C)
»Res je odvisno od tega, kako je kandidat
pripravljen, koliko ima osebnega interesa. Po eni
razlike v
strani pa tudi, koliko se zaveda tega, kaj NPK
poteku
dejansko pomeni. Nekateri pač res mislijo, da je to
svetovanja
neko potrdilo, ki ga morajo pridobiti in vložijo tisti
glede na
minimum. To je tipično, tako kot v šoli, se mi zdi.
osebni interes
Nekateri najmanj, po liniji najmanjšega odpora, tisto
kandidata
kar je najbolj nujno, drugi se pa pač osebno
angažirajo in zelo veliko sami naredijo. Pri teh je
veliko manj dela svetovalca. Pri tistih, ki so zelo
pasivni, pa veliko več tega dela, veliko več
spodbujanja, dajanja informacij, ponovnega
spodbujanja, dopolnjevanja stvari.«(C)
»Najtežje je s tistimi, ki še sami v bistvu ne vejo, kaj
bi. Pri teh je pa dobro, da ima svetovalec neko
kandidati, ki
strokovno znanje, neko širino, sploh s področja
ne vedo, kaj
izobraževanja, iz sistema celega. Ker sedaj vemo,
želijo
da NPK poteka na vseh teh zahtevnostnih ravneh,
da ga znaš ti potem usmeriti, pogledati, kakšno
predizobrazbo ima on, ali sploh izpolnjuje pogoje, da
se lahko vpiše. Da če mi tukaj nimamo, da ga znaš
usmeriti kam drugam, na kakšno drugo šolo, center,
karkoli.« (D)
»Pred leti je prihajalo veliko ljudi s 5 stopnjo, sedaj
različni
pa je ogromno z univerzitetno izobrazbo. Trenutno je
kandidati
res kriza. Da veš, če ti nekdo pride s 7 stopnjo, ga
glede na
nekam usmeriti. Lahko ponudiš veliko več kot
stopnjo
tistemu, ki ima samo osnovno šolo.« (D)
izobrazbe
razlike v
»Ful je to odvisno od njegovih osebnostnih lastnosti.
poteku
Kakšni so, ki pridejo ful pripravljeni, je doma že vse
svetovanja
pripravil, naštudiral, včasih prinese že kar mapo,
glede na
osnutek za pregledat, mu je res vse jasno. Stvar je
osebnostne
tam zelo hitra. So pa potem kakšni, ki tako ne gre,
lastnosti
moraš pa res ful časa porabit, da mu vse to sploh
kandidata
razložiš, da sploh razume, kaj je to portfolija, kaj
mora on sploh narediti, kako to zgleda« (D)
razlike v
»Glede na stopnjo izobrazbe in glede na področje je
poteku
odvisno, kako je pripravljeno. Znotraj področja, te
svetovanja
socialni oskrbovalci se mi zdijo najbolj zahtevni, no
glede na
ne vem zakaj, ampak te so glede tega svetovanja so
stopnjo
najbolj zahtevni, vsaj po moji izkušnjah sodeč. Sedaj
izobrazbe
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računovodje hitreje to naredijo. Ne vem, a ker so v
teh številkah, kaj pa jaz vem. (D)
»Ti gradbeništvo so težavni, ker to so ljudje, ki
prihajajo iz bivše Juge, ki jim je jezik težek, ki jim je
težko sploh karkoli dat od sebe, z njimi je v bistvu
tudi težko, ker moraš tudi prijavnico pomagat
izpolnjevat pa te stvari, ker je komaj pismen. On tudi
porabi veliko časa, da mu sploh dopoveš, kako in
kaj. Ja, po področjih, bi rekla, da so si podobni.« (D)
»Ne vem, tu so kar tako zelo podobna klientela, ane.
Midve imava take NPK-je, kjer so ljudje na terenu,
ane. Ne vem, mogoče je kje drugače, če imajo
nevemkakšne višje izobrazbe, da so že toliko
samostojni, mislim samostojni odgovorni,
samoiniciativni, tukaj pa recimo to zaradi kakšnih
razpisov rabijo, se jim ne zdi, jaz pa to res rabim,
ane, kaj bom jaz to delal.« (E)
»Običajno tisti, ki pride, vsaj na najinem področju, že
ve, zakaj pride. Da pač potrebuje ta in ta certifikat
pridobiti. Ali že delajo kaj na tem področju oz. imajo
že zmenjeno za kakšno službo in zato potem tudi
pridejo to naredit, da imajo pošlihtano, ane. Sedaj
eni so mogoče malo bolj seznanjeni s strani svojih
kolegov, znancev, ki so mogoče to že naredili, enim
je pa to čisto nekaj na novo. Tako da tukaj je sedaj
spet različno. Nekomu čisto od začetka razložiti,
nekoga, ki že malo ve, imaš mogoče malo manj
tukaj. Odvisno tudi, kako se organizira. En vsako
posebej prinese, eden pošlje recimo po pošti vse
skupaj, en vse skupaj zbere in prinese. Tako da, ja.
Različno.« (E)
»So bolj zagreti tisti, ki so samoplačniki, ki se sami
prijavijo in sami plačajo. Tisti bolj resno delajo in se
tudi bolj zavzamejo za vse kot tisti, ki jih mogoče
zavod pošlje. S tem da zadnje čase zavod pošilja
tudi take kandidate, ki so kar zagreti. Se je pa že
zgodilo v prejšnjem obdobju, da so bili čisto taki, ko
bi naredili nekaj samo zato, da je nekaj naredil.
Zadnje čase so malo boljši no, saj pravim, ampak še
vedno pa je razlika med tistim, ki se sam odloči, da
bo naredil in mora tudi sam plačat.«
»Kandidati pridejo vedno z namenom, da si pridobijo
usposobljenost točno konkretno. Sedaj, ko je toliko
brezposelnih, pride nekdo z visoko izobrazbo za
varnostnika delat, se je že zgodilo.« (F)
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Razen svetovalke E, ki pravi, da so si kandidati, ki jim svetuje, po značilnostih podobni
(delajo na terenu in potrebujejo NPK zaradi kakšnih razpisov), so vse ostale
intervjuvanke odgovarjale, da imajo različne kandidate. Svetovalki B in D sta mnenja,
da so si kandidati podobni znotraj področja NPK.
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Pri vseh petih (A, B, C, D in F) so si kandidati različni po stopnji izobrazbe. Da imajo
različne kandidate glede na zaposlitveni status (zaposleni, brezposelni), lahko
razberemo iz odgovorov svetovalk A, B in F. Da imajo kandidate iz različnih starostnih
skupin, pa iz odgovorov svetovalk A in C. Vse intervjuvanke so si enotne, da se potek
svetovanja razlikuje glede na posameznega kandidata oz. glede na posamezno ciljno
skupino kandidatov. Razlike se pri posameznikih pojavljajo glede na njihov interes
(»So bolj zagreti tisti, ki so samoplačniki, ki se sami prijavijo in sami plačajo. Tisti bolj
resno delajo in se tudi bolj zavzamejo za vse kot tisti, ki jih mogoče zavod pošlje.« (F)
in »Res je odvisno od tega kako je kandidat pripravljen, koliko ima osebnega interesa.«
(C)) Svetovalka C izpostavi, kako pomembna je vloga svetovalca pri bolj pasivnih
kandidatih: »Pri tistih, ki so zelo pasivni, pa veliko več tega dela, veliko več
spodbujanja, dajanja informacij, ponovnega spodbujanja, dopolnjevanja stvari«. Potek
svetovanja je po mnenju svetovalke D odvisen tudi od osebnostnih lastnosti kandidata
(D) in od organiziranosti ter seznanjenosti kandidata, kot odgovarja svetovalka E.
Vezano na posamezne ciljne skupine svetovalki A in B povesta, da se pri njiju potek
svetovanja razlikuje glede na stopnjo izobrazbe kandidatov. »Predvsem je hitrejše
opravljeno svetovanje pri tistih z višjo izobrazbo, ker že sami vse dobro pripravijo. Pri
tistih z nižjo izobrazbo gremo bolj skupaj še čez, Europass pa večkrat« (A); »Pa tudi
od same izobrazbe kandidata, ane. A veste, to je čisto drugo. In druga komunikacija in
časovno … to sem jaz, ck ck ck, tam, kjer je sedma stopnja (smeh).« (B). Tudi
svetovalka C pove, da je težje delati s kandidati, ki imajo samo osnovnošolsko
izobrazbo. Razlike v poteku svetovanja se kažejo tudi glede na zaposlitveni status
kandidatov. »Odvisno, a je sedaj zaposlen ali je brezposeln, ane, mu tudi glede na to
daješ informacije […] Zdaj, če je pa brezposeln, pa mal tipajo, ane.« (B). Pri
brezposelnih kandidatih, kot pravita svetovalki A in B, je potrebnega več angažmaja
svetovalca, več spodbude pa tudi poznavanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela.
Svetovalka D dela tudi s tujci in pravi, da je to ciljna skupina, s katero je težko delati,
saj ljudje ne poznajo jezika, nekateri so še brez interesa in mora svetovalec veliko
narediti skupaj z njimi. Kot najtežjo skupino za delo z njimi pa svetovalka D izpostavi
kandidate, ki ne vedo, kaj želijo. »Najtežje je s tistimi, ki še sami v bistvu ne vejo, kaj
bi. Pri teh je pa dobro, da ima svetovalec neko strokovno znanje, neko širino, sploh s
področja izobraževanja, iz sistema celega. Ker sedaj vemo, da NPK poteka na vseh
teh zahtevnostnih ravneh, da ga znaš ti potem usmeriti, pogledati kakšno
predizobrazbo ima on, ali sploh izpolnjuje pogoje, da se lahko vpiše. Da če mi tukaj
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nimamo, da ga znaš usmeriti kam drugam, na kakšno drugo šolo, center, karkoli.« (D)
Svetovalka A izpostavi še specifiko pri delu s starejšimi kandidati. »Tako da sploh
starejši, taki, ki se že dalj časa niso učili, tudi sami rečejo, da imajo probleme pri učenju,
da jih mogoče še tukaj malo spodbujaš, pa jim čisto tako rečeš, probajte še to, pa si
kaj narišite, pa da jim v bistvu še kakšen način učenja predstaviš, ki ga mogoče sploh
ne poznajo.« (A).
6.3 Usposobljenost svetovalcev
Znotraj sklopa Usposobljenost svetovalcev smo glede na odgovore intervjuvank
oblikovali naslednje tri skupne kategorije: obvezno usposabljanje, usposobljenost za
delo z različnimi ciljnimi skupinami in nadaljnje usposabljanje.
a) Kategorija Obvezno usposabljanje
Tabela 10: Kodirna tabela skupne kategorije Obvezno usposabljanje
Enote kodiranja
Kode
Kategorije
»Saj oni že povejo ta sam pravilnik o NPK tam na
izobraževanju pa predstavijo, kako približno naj bi
zgledalo pa potem sam narediš eno mapo, ampak ni
manjkajo
pa tega, tisti odnos recimo, komunikacija, kakšna
vsebine o
mora biti. Tega pa na tistem izobraževanju ni. Ker
recimo sedaj, ko so nas izobraževali za ta center za komunikaciji
svetovanje za zaposlene, smo imeli tudi en del
izobraževanja samo komunikacija. Kako pripravit
človeka, da se ti odpre, da ti pove stvari. Tako no, to
je bilo mogoče tisto, kar je manjkalo pri tem
usposabljanju.« (A)
nisem dobila
»(nasmeh) Je že toliko nazaj, da se ne spomnim.
vseh
Am ja, ne vem, če bi lahko rekla, da sem dobila vsa
potrebnih
potrebna znanja za začetek, izkušnje so naredile
znanj za
svoje.« (B)
začetek
manjka
»Ne vem, tako, nekaj povprečnega, no. Se mi zdi,
OBVEZNO
znanj,
da nam še vedno manjka določenih znanj,
usmerjenih v USPOSABLJANJE
predvsem tako res usmerjenih za našo panogo.
konkretno
Sedaj izobraževanja so pa bolj tako splošna, no. «
panogo
(C)
se ne
»Uf, to je že nekaj let nazaj (nasmeh). Mene so
spomnim
potem tudi prosili, da sem predavala kot primer
dobre prakse za te nove svetovalce na CPI« (D)
»Jaz sem bila že kar nekaj časa nazaj, tako da sem
že kar malo dalj od tega. Meni je bilo drugače takrat zadovoljna,
čisto všeč. Jaz sem šla na to izobraževanje v bistvu imela že
izkušnje iz
že po tem, ko sem že začela s temi NPK-ji, tako da
dela, kar je
malo podlage sem že imela. Je veliko lažje, kot če
pomagalo
tako na suho prideš, da nič prej ne veš o tem. Tudi
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veš, kaj vprašat, potem mogoče kaj slišiš, ker se kaj
naučimo drugače, kot pa potem tam povejo.« (E)
»U, to je bilo pa že toliko časa nazaj, v redu.« (F)

zadovoljna

Štiri intervjuvanke (B, D, E in F) so na vprašanje Kako ste zadovoljni z obveznim
usposabljanjem za svetovalce, ki ga izvaja Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje? odgovorile, da so to usposabljanje opravile že pred leti, kar je verjetno
razlog, da smo dobili kratke odgovore. Predvidevamo, da se samih vsebin iz
usposabljanja ali ne spomnijo ali pa ne želijo komentirati. Svetovalka F je sicer na
kratko odgovorila, da je bilo usposabljanje »v redu« (F), svetovalka B pa na
usposabljanju ni dobila potrebnih znanj za delo v praksi. Kakšna znanja bi še
potrebovala, nam ni povedala, dejala je le, da so izkušnje naredile svoje. Svetovalka
E je bila z obveznim usposabljanjem zadovoljna, je pa dodala naslednje: »Jaz sem šla
na to izobraževanje v bistvu že po tem, ko sem že začela s temi NPK-ji, tako da malo
podlage sem že imela. Je veliko lažje, kot če tako na suho prideš, da nič prej ne veš o
tem. Tudi veš, kaj vprašat, potem mogoče kaj slišiš, ker se kaj naučimo drugače, kot
pa potem tam povejo.« (E). Dve svetovalki (A in C) sta izpostavili pomanjkljivosti
obveznega usposabljanja. Po mnenju svetovalke A bi bilo potrebno vključiti vsebine o
komunikaciji, svetovalka C pa pravi, da je usposabljanje bolj splošno in da bi
potrebovali več znanj, usmerjenih konkretno na panogo, kjer dela svetovalec. V
njenem odgovoru je razbrati, da bi potrebovali več znanj o tem, katera dokazila so
primerna oz. verodostojna za posamezno področje NPK-ja in več znanj iz usmerjanja
kandidata. »Bolj splošna znanja mi potrebujemo. Strokovna znanja se mi zdi, da jih
imajo kar zadosti pa tudi teh izobraževanj kar nekaj je. Pa strokovnih znanj sedaj ne
rabiš tako zelo nekaj visok nivo. Bolj ta splošna znanja, pa bolj to razčlenjevanje tega,
kaj vse so še možne zadeve, dokumenti, ki bi ustrezali noter, kako bolj pravilno
usmerjat kandidate, da še kakšne stvari pripravijo. No, v tem smislu.« (C).
b) Kategorija Usposobljenost za delo z različnimi ciljnimi skupinami
Tabela 11: Kodirna tabela skupne kategorije Usposobljenost za delo z različnimi
ciljnimi skupinami
Enote kodiranja
»Ja, to pa mislim, da kar no. Smo tudi, sploh
sedaj no, tekom tega usposabljanja, ki smo ga
imeli za svetovalce za zaposlene, smo imeli še
komunikacijo pa komunikacijo z različnimi ciljnimi
skupinami. Pa tudi tako, tekom svojega dela, kar
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Kode

Kategorije

tukaj delam, sem prišla do zelo različnih
udeležencev, ker sem nekaj časa tudi vodila
računalniške tečaje, tako da sem in upokojence
in mlajše, srednješolce. Tukaj imamo tudi ta
izpitni center za slovenščino, tako da prihajam
tudi v stik s tujci, ker tudi tam pomagam kdaj.
Tako, da ja. Ampak ja, na podlagi izkušenj no v
bistvu bolj.« (A)
»Ja, čez leta sem se naučila … je toliko različnih
ljudi. Je delo z ljudmi tukaj, moraš imeti
potrpljenje ane.« (B)
»Ja. Kot študentka sem delala svetovanje na
terenu pa tudi tukaj imamo klice, ko prihaja do
tega, da pač razložijo vse te stvari. Od kakšnih
dedovanj, težav s sosedi. Je pa, se mi zdi vedno
manj časa, da bi se posvečal tem stvarem, ker je
dela ogromno, ogromno je nekih nalog.« (C)
»Naučiš se. Te nihče kaj dosti ne praša (smeh).
V tisti NPK, ki greš, tisti katalog moraš naštudirat,
tista znanja, postopek je povsod enak, se pravi
od svetovanja do teh terminov, kdaj, kaj pa koliko
časa pred komisijo, pa do kdaj moraš imeti vse
pripravljeno in tako naprej. Kako se pogovarjat s
kandidatom, se pa naučiš.«(E)
»Mislim, dodatno usposabljal me ni noben za
delo z različnimi ciljnimi skupinami. Kolikor imaš
svoje izkušnje, svojo izobrazbo, svoje
osebnostne lastnosti, znaš biti empatičen,
poslušat in se znajdeš.« (D)
»Za druge ciljne skupine težko rečem zdaj, ker
jaz sem le zelo močno vpeta v to ciljno skupino.«
(F)

z izkušnjami,
na
usposabljanju
za svetovalce

z izkušnjami

USPOSOBLJENOST
ZA DELO Z
RAZLIČNIMI
CILJNIMI
SKUPINAMI

z
izkušnjami,
predhodna
izobrazba,
osebnostne
lastnosti
sem močno
vpeta v to
ciljno skupino

Razen svetovalke F, ki pravi, da je močno vpeta v ciljno skupino, s katero dela in da
zato težko sodi, ali je usposobljena za delo z različnimi ciljnimi skupinami, so vse ostale
svetovalke (A, B, C, D in E) odgovorile, da so usposobljene. Vse pravijo, da so se tega
naučile z izkušnjami, preko dela z različnimi ljudmi. Svetovalka E se je v svojem
odgovoru osredotočila na komunikacijo s posameznikom. Dejala je: »Kako se
pogovarjat s kandidatom, se pa naučiš.« Verjetno je pri vprašanju o usposobljenosti
za delo z različnimi ciljnimi skupinami pomislila na razlike med kandidati in ne med
različnimi ciljnimi skupinami, saj svetuje, kot je razbrati iz prejšnjih interpretacij njenih
odgovorov, kandidatom, ki so si po značilnostih podobni, torej je tako kot svetovalka F
tudi ona vpeta bolj v eno ciljno skupino. Svetovalka A je dodatno znanje o komunikaciji
z različnimi ciljnimi skupinami pridobila še na usposabljanju za svetovalce za
zaposlene, ki se ga je udeležila. Svetovalka D pa je izpostavila, da ji pri tem pomaga
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njena predhodna izobrazba (to je univ. dipl. pedagog, andragog, sociolog), osebnostne
lastnosti, zmožnost empatije in poslušanja.
c) Kategorija Nadaljnje usposabljanje
Tabela 12: Kodirna tabela skupne kategorije Nadaljnje usposabljanje
Enote kodiranja
Kode
Kategorije
se nadaljnje
»Sedaj sem recimo na ACS naredila dve
izobražuje s
izobraževanji. Eden je bil za svetovanje, eden pa
področja
za vrednotenje znanj. Tako da pa vse, kar je
svetovanja na
takega, kar je v povezavi s svetovanjem, se
organiziranih
probam udeležiti. Tudi s strani vodstva
izobraževanjih
organizacije imam podporo, tako da se lahko
udeležim vsakega izobraževanja.« (A)
»Jaz se pa skozi kot svetovalec izobražujem,
drugače, za svetovanje v izobraževanju odraslih.
Na andragoškem centru, tko da edino kakšno
supervizijo pa pogrešam. Sploh zaradi teh
se
problematičnih kandidatov. Zato, ker izveš v
izobražujem
bistvu stvari, ki so mogoče včasih nerazumljive,
za svetovanje
ane, da … supervizija, ane, mislim prav na
NADALJNJE
v
svetovalno delo recimo, hmm. Tukaj pri socialnih
izobraževanju USPOSABLJANJE
oskrbovalcih imaš različne ljudi, ane, ki so
odraslih,
ponavadi, no, ampak spet se na njih navezujem.
pogrešam
Pri njih izveš marsikaj, kakšne izkušnje ima in s
supervizijo
starejšimi in s kakšnimi, to je tisto, kar prenašaš
in premlevaš potem, kaj je rekel. Včasih imaš pa
tudi agresivne stranke lahko. Tudi to se naredi.
To pa včasih potem sploh jaz, ker nisem ven iz te
branže, težko prenašaš, ane. Jaz to pogrešam.«
(B)
»Posveti so za člane svetovalce in pa za
izvajalce, ane, ampak to moram reči, da je tako
bolj. Naredijo tisti povzetek, ki je tudi na netu.«
(B)
»Kar dela RIC, ta letna usposabljanja, vsako leto.
Tam saj pridejo kakšni predlogi, tako da nas
posveti
seznanijo s temi novostmi s področja zakonodaje,
svetovalcev
tudi s kašnimi pomanjkljivostmi dela svetovalcev,
za NPK
članov komisij.« (D)
»Seveda, saj hodim skozi na te posvete, to se
vedno udeležujem, kot izvajalec kot svetovalec,
tako da je to kar nekaj. Tudi kadar so
posvetovanja, kadar so kakšni novi katalogi, izid
katalogov ali programov, tako da smo na
tekočem.«(F)
v zadnjem
»No jaz ne, jaz se v tem obdobju nisem, da bi
obdobju se
rekla nekaj posebej izobraževala. Mi imamo eno
nisem
izobraževanje letno, ki je bolj splošno
izobraževala s
izobraževanje za področje svetovalca, ane,
področja
drugače pa ne. Se mi pa zdi, da bi bilo super, če
svetovanja,
bi se izvajalo še kakšno dodatno izobraževanje s
pogrešam
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še kakšnimi dodatnimi vsebinami, tudi splošna
izobraževanja.« (C)
»Če mi pride pod roko kašna knjiga.« (D)
»Mislim, da so dobrodošli te posveti svetovalcev.
Vedno kaj novega slišiš, vedno kaj novega
pogruntaš, kako bi drugače kaj naredil, to da si
narobe kaj naredil (smeh), da si nekje zgubljal
čas, kjer ga ne bi bilo treba ali pa obratno. Tako
da ja, ni slabo, no. Pa tako je, no, dalj ko delaš,
bolj ti je rutina, pa te mogoče na kakšno stvar
ponovno opozori, ane, ker si mogoče že malo
pozabil pa ti je tam zadaj že malo ušlo pa potem
se spomniš. Ampak vedno, ko imamo recimo te
posvete, je to zelo tako na splošno. Ni pa nikoli
recimo, da bi rekli tako, tako, tako potrdilo recimo
gre skozi, ane, da bi imeli vsi enotna navodila. V
določenih primerih je mislim, da ima kar komisija
že predpisano oz. sami med sabo vejo, katero
potrdilo gre skozi, katero pa ne in mi načeloma
ne vemo in sprašujemo za vsakič sproti, če je kaj
takega.« (E)

dodatna
izobraževanja
priložnostno

posveti
svetovalcev
za NPK so
preveč
splošni

Svetovalke B, D, E in F so kot način nadaljnjega usposabljanja na področju svetovanja
navedle, da se udeležujejo posvetov za svetovalce, ki jih organizira RIC. Tam se
seznanijo npr. z novostmi s področja zakonodaje, tudi s kakšnimi pomanjkljivostmi dela
svetovalcev, članov komisij, novimi katalogi, izidi katalogov ali programov. Po mnenju
svetovalke E je pomanjkljivost teh posvetov v tem, da so preveč splošni, želela bi si,
da bi dobili konkretna in enotna navodila v zvezi s tem, katera potrdila so primerna za
zbirno mapo, ker sedaj te informacije sproti išče pri članih komisije. Svetovalka D se
poleg tega še priložnostno izobražuje iz kakšnih knjig. Svetovalka B se za svetovanje
v izobraževanju odraslih izobražuje na organiziranih izobraževanjih na ACS, prav tako
pa se organiziranih izobraževanj s področja svetovanja na ACS udeležuje svetovalka
A. Obe (A in B) namreč poleg svetovanja v NPK znotraj svojih delovnih nalog opravljata
še druge oblike svetovanja (obe sta zaposleni na delovnem mestu organizatorja
izobraževanja). Samo svetovalka C je odgovorila, da se v zadnjem času ni
izobraževala s področja svetovanja. Dejala je: »Se mi pa zdi, da bi bilo super, če bi se
izvajalo še kakšno dodatno izobraževanje s še kakšnimi dodatnimi vsebinami, tudi
splošna izobraževanja.« (C). Svetovalka B pa pogreša supervizijo za svetovalno delo.
»Sploh zaradi teh problematičnih kandidatov. Zato, ker izveš v bistvu stvari, ki so
mogoče včasih nerazumljive, ane, da … supervizija, ane, mislim prav na svetovalno
delo recimo.« (B)
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7. Utemeljena teorija
Predmet pričujoče naloge je bil pridobiti vpogled v organizacijo in potek svetovanja
znotraj postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Med
drugimi je bil namen naše raziskave evidentirati konkretne naloge, ki jih intervjuvanke
opravljajo kot svetovalke za NPK. Ugotovili smo, da vse opravljajo tako administrativna
dela kot delo s kandidati. Delo s kandidati obsega informiranje in svetovanje. Fazi
informiranja in svetovanja sta lahko ločeni, lahko pa sta združeni v eno in se tako
posamezen strokovni delavec pojavi tako v vlogi informatorja kot v vlogi svetovalca.
Načeloma sta v postopku preverjanja in potrjevanja NPK informiranje in svetovanje
prisotna v vseh fazah in se med seboj prepletata (Jelenc 2000a, str. 20-21; Vilič
Klenovšek 2013b, str. 131-132; Žnidarič 2012, str. 10-14). V našem primeru se
pojavljata obe možnosti. Svetovalki A in B večinoma ločita fazo informiranja in fazo
svetovanja. Osnovne informacije potencialnim kandidatom predstavita na skupinskem
srečanju, individualni razgovori pa so namenjeni svetovanju. To sicer ne izključuje
možnosti, da določenemu kandidatu tudi na individualnih razgovorih ponovno
predstavita osnovne informacije, če jih le-ta potrebuje. Svetovalke C, D, E in F pa imajo
fazo informiranja in svetovanja združeno, torej na individualnih razgovorih kandidatom
predstavijo tudi osnovne informacije o samem postopku NPK.
Vezano na delo s kandidati nas je zanimalo tudi, kako intervjuvanke organizirajo
proces svetovanja. Po Vilič Klenovšek (2013b, str. 136) informiranje in svetovanje v
postopku potrjevanja NPK lahko potekata individualno ali skupinsko. Skupinsko obliko
se navadno uporablja za začetno informiranje, saj na ta način lahko svetovalec poda
osnovne informacije o možnostih, prednostih, koristih, o poteku postopka in vlogi
kandidata več osebam hkrati. Tega načina se, kot smo predstavili zgoraj, poslužujeta
svetovalki A in B. Nadalje pravi avtorica, da se za to obliko lahko svetovalec odloči tudi
takrat, kadar so si kandidati podobni po značilnostih in motivaciji, po namenu
vrednotenja in po času, ko želijo vstopiti v proces (prav tam). Na tak način skupinsko
obliko uporablja svetovalka D s skupinami, ki jih napoti zavod za zaposlovanje.
Svetovalka F pa večkrat kandidate obišče na usposabljanjih in jih, kot pravi
»povprašam, kako je, kdo mi je že kaj prinesel, če imajo kakšne probleme z dokumenti,
potem jim svetujem.« (F). Gre torej za kandidate, katerih znanja in izkušnje se
vrednotijo v podobnih položajih (v tem primeru so vsi udeleženi v istem usposabljanju)
in kadar svetovalec presodi, da bo menjava izkušenj med kandidati pomagala
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posameznikom v nadaljnjih fazah procesa preverjanja in potrjevanja, lahko skupinsko
obliko porabi kot dopolnitev individualnemu delu s kandidati (prav tam).
Skupinske oblike se torej poslužujejo štiri (A, B, D in F) od šestih svetovalk.
Individualno obliko informiranja in svetovanja pa uporabljajo vse svetovalke. Izstopa
svetovalka C. Kot pravi, opravlja informiranje ali usmerjanje kandidatov le po telefonu
ali elektronski pošti, saj delo s kandidati, torej individualno svetovanje in informiranje,
izvajajo terenski svetovalci. Na podlagi odgovorov lahko potrdimo tezo avtorice, da se
individualna oblika uporablja pogosteje kot skupinska. Po njenih besedah je proces
priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja namreč zelo individualen in izhaja
iz konkretnih potreb, ciljev in značilnosti posameznika (prav tam).
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako potekajo individualni svetovalni razgovori.
Večina svetovalk povprečno opravi 1-3 individualna srečanja s posameznim
kandidatom. Razen svetovalke E so vse ostale povedale, da namenijo čas tudi
ugotavljanju kandidatovih želja, potreb in/ali izkušenj in jih na tej podlagi usmerjajo v
usposabljanja ali druga področja NPK. Nadaljnji razgovori so namenjeni ugotavljanju
neformalnih znanj in delovnih izkušenj kandidata (svetovalka B), sestavi portfolija
(svetovalka E), pomoči kandidatom pri pisanju življenjepisa Europass (svetovalki F in
A), iskanju dokazil po življenjepisu, svetovanju za pridobitev teh dokazil in ugotavljanju
kompetenc (svetovalka A). Podobno predstavi potek svetovalnih razgovorov Jelenc
(2000b, str. 22-26). Pravi, da je uvodni razgovor pomemben za pridobitev vseh
potrebnih informacij, pa tudi za motiviranje posameznika, da se vključi v sam proces
potrjevanja, nadaljnji razgovori pa so namenjeni predvsem ugotavljanju, kakšna
dokazila lahko posameznik pridobi, ali so ta dokazila sprejemljiva in kaj vse morajo
vsebovati. Če svetovalec sklepa, da dokazila niso zadovoljiva in da kandidatu manjkajo
določena znanja, mu predlaga dopolnilno izobraževanje (prav tam). Glede na njihove
odgovore svetovalke kandidatom nudijo poglavitne informacije, ki podpirajo in
usmerjajo izpeljavo posameznih faz procesa, kandidati pa jih seznanjajo s tem, kaj
želijo narediti, kaj še načrtujejo, kakšne so njihove želje in potrebe. Gre za medsebojno
informiranje, ki po besedah Vilič Klenovšek (2013b, str. 131-137) pomembno prispeva
h kakovostni, učinkoviti in racionalni izpeljavi procesa preverjanja in potrjevanja (prav
tam).
Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da se proces svetovanja razlikuje glede na
posameznega kandidata oz. glede na ciljno skupino kandidatov. Od značilnosti ciljne
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skupine in od značilnosti posameznega kandidata je namreč odvisno, kolikšna
angažiranost svetovalca je potrebna v procesu svetovanja (prav tam, str. 137).
Intervjuvanke so odgovarjale, da se razlike pri posameznikih pojavljajo glede na njihov
interes, glede na stopnjo njihove organiziranosti in seznanjenosti s samim potekom
postopka ter glede na osebnostne lastnosti kandidata. Intervjuvanke so izpostavile tudi
nekaj ciljnih skupin, pri katerih zaznajo razlike v poteku svetovanja. Glede na stopnjo
izobrazbe kandidatov svetovalki A in B povesta, da tisti z nižjo izobrazbo potrebujejo
več pomoči svetovalca in da je pri tistih z višjo izobrazbo svetovanje hitreje opravljeno.
Nizkoizobraženi ali posamezniki brez izobrazbe imajo pogosto lahko težave že z
razumevanjem sporočenega in izražanjem pridobljenega znanja, spretnosti in
kompetenc. Z nizko izobraženostjo se pogosto povezujejo tudi težave s funkcionalno
pismenostjo. To je lahko velika ovira pri ustreznem izražanju že pridobljenega znanja,
spretnosti in kompetenc. Taki posamezniki potrebujejo več podpore in spodbud
strokovnega delavca (Vilič Klenovšek 2013b, str. 137; Mlinar 2013b, str. 160). Nadalje
se razlike v poteku svetovanja kažejo tudi glede na zaposlitveni status kandidatov. Po
besedah intervjuvank A in B je pri brezposelnih potrebnega več angažmaja svetovalca,
več spodbude pa tudi poznavanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela (svetovalki A in
B). Po Jelenc (2000a, str. 21) brezposelnim posameznikom manjka samozavesti,
imajo slabo samopodobo, občutijo sram in krivdo, strah jih je prihodnosti in so izgubili
zaupanje v ljudi. Težko jih je prepričati, da jim bo potrjevanje pomagalo pri vračanju v
okolje in na delo, saj ne verjamejo, da so njihove pretekle delovne izkušnje dragocene,
čutijo se nesposobne za kakršnokoli učenje in nasploh odklanjajo spremembe v
svojem življenju. Svetovalec mora zato vložiti veliko truda tako v utrjevanje njihove
samozavesti kot tudi v razlago samega postopka potrjevanja (prav tam).
Poleg dela s kandidati pa vse intervjuvane svetovalke opravljajo tudi administrativna
dela. Ker so dejale, da delajo vse v postopku, predvidevamo, da opravljajo vsaj tista
administrativna dela po 3. členu Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (2015), ki jih je dolžan opraviti izvajalec
kot institucija in se vežejo na vodenje postopka za pridobitev NPK (prav tam, 3.člen).
Svetovalka E skrbi še za stike s predavatelji usposabljanj, svetovalka A pa je med
intervjujem povedala, da je njena naloga tudi dogovarjanje z organizacijami, kjer njihovi
kandidati opravljajo praktični del usposabljanja. Skrb za stike z drugimi organizacijami
in strokovnjaki je po Nanut Planinšek (2013, str. 148) tudi ena od administrativnih nalog
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svetovalca v NPK. Avtorica kot naloge svetovalca našteje še sodelovanje pri razvoju
in načrtovanju orodja in metod, ki se uporabljajo pri izpeljavi vrednotenja, ter
evalviranje dosežkov in učinkov. Teh dveh nalog ni izpostavila nobena od intervjuvanih
svetovalk, čeprav bi po našem mnenju pomembno prispevali k skrbi za kakovostno
izpeljavo celotnega postopka preverjanja in potrjevanja NPK.
V teoretičnem delu pričujočega dela smo predstavili naloge, ki naj bi jih opravljal
svetovalec v NPK in ugotovili, da je njegova vloga večdimenzionalna. Analiza
intervjujev je pokazala, da tudi večina intervjuvank meni, da ima svetovalec za NPK
več vlog. Predvidevamo, da so na vprašanje o tem, kakšna je po njihovem mnenju
vloga svetovalca v NPK, odgovarjale glede na svoje izkušnje oz. glede na naloge, ki
jih opravljajo. Pripisale so mu naslednje vloge: informator, mentor, animator, aktivator,
svetovalec, spodbujevalec oz. motivator in organizator. Menijo, da je tudi v vlogi
izvajalca administrativnih del, da je njegova vloga kot svetovalca v tem, da vodi
kandidata skozi celoten proces, mu pri tem pomaga, ga usmerja in spodbuja.
Zanimalo nas je tudi, ali so intervjuvane svetovalke na obveznem usposabljanju za
svetovalce v NPK pridobile potrebna znanja za delo v praksi. Le dve svetovalki sta
dejali, da sta na usposabljanju pogrešali določene vsebine. Po mnenju svetovalke A bi
bilo potrebno vključiti vsebine o komunikaciji, svetovalka C pa pravi, da je
usposabljanje bolj splošno in da bi potrebovali več znanj, usmerjenih konkretno na
panogo, kjer dela svetovalec. V njenem odgovoru je razbrati, da bi potrebovali več
znanj o tem, katera dokazila so primerna oz. verodostojna konkretno za posamezno
področje NPK in več znanj iz usmerjanja kandidata. Glede na cilje programa
obveznega usposabljanja, ki so seznanitev udeležencev s potmi pridobivanja NPK
(poudarek na certifikatnem sistemu), spoznavanje pomena svetovanja v postopku
preverjanja in potrjevanja, pravne podlage ter postopka preverjanja in potrjevanja NPK,
usposabljanje za pripravo osebne zbirne mape kandidata in za uporabo registracijsko
informacijskega sistema (NPK 2014) lahko sklepamo, da udeleženci pridobijo potrebna
strokovna znanja, kot jih poimenuje Žnidarič (2012, str. 13), manj pa je poudarka na
tistih znanjih, ki jih avtorica Nanut Planinšek (2013, str. 154-155) imenuje temeljne
strokovne kompetence. Te so vezane na zmožnost prepoznati in analizirati tiste
potrebe kandidatov, ki so povezane z njihovimi izobraževalnimi in zaposlitvenimi cilji,
zmožnost komunikacije z različnimi subjekti v okolju, zmožnost izpeljave kakovostnega
svetovalnega razgovora, identificiranja različnih skupin ter informiranja in splošnega
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svetovanja različnim ciljnim skupinam (prav tam). Razen svetovalke F so nam vse
ostale intervjuvanke namreč na vprašanje o usposobljenosti za delo z različnimi ciljnimi
skupinami odgovorile, da so se tega naučile z izkušnjami, preko dela z različnimi
ljudmi.
Nadalje se s področja svetovanja na organiziranih usposabljanjih izobražujeta le dve
svetovalki (A in B), ki sta tudi sicer zaposleni kot svetovalki na drugih področjih. Večina
(svetovalke B, D, E in F) se udeležuje posvetov za svetovalce, člane komisij in
izvajalce, ki jih organizira RIC, svetovalka D si priložnostno prebere kakšno knjigo s
področja svetovanja, svetovalka C pa se v zadnjem obdobju ni izobraževala s tega
področja. Po besedah avtoric publikacije Zagotavljanje kakovosti priznavanja
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja se od sodelujočih v postopku
preverjanja in potrjevanja, torej tudi od svetovalcev, pričakuje, da svoje znanje stalno
posodabljajo in nadgrajujejo (Žnidarič 2012, str. 13). Glede na odgovore lahko trdimo,
da se večina intervjuvank seznanja z novostmi s področja NPK-ja na organiziranih
posvetih, prav s področja svetovanja pa se nadalje ne izobražujejo.
8. Zaključek
V empiričnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na profil svetovalca v NPK,
ki je eden izmed štirih specifičnih strokovnih profilov svetovalca na področju svetovalne
dejavnosti v izobraževanju odraslih. Zaradi razlik v vsebini svetovalne dejavnosti so se
v Sloveniji namreč kot samostojne svetovalne dejavnosti razvile štiri oblike, med njimi
tudi svetovanje v sistemu NPK. To obliko svetovanja izvajajo za to zadolženi in
usposobljeni strokovni delavci, ki so navadno zaposleni v organizacijah, ki preverjajo
posamezno NPK.
Na osnovi analize teorije smo ugotovili, da svetovalec za NPK v Sloveniji ni samostojen
poklic, temveč je del delovnih nalog različnih profilov. Za svetovalce ni določena niti
stopnja niti vrsta izobrazbe (Kunčič idr. 2008, str. 43; NPK 2014). Vse svetovalke, ki
smo jih intervjuvali v naši raziskavi, imajo enako stopnjo izobrazbe, razlikujejo pa se
po vrsti izobrazbe (svetovalki E in F sta univ. dipl. organizatorki dela, svetovalka A je
univ. dipl. organizator dela in informatik, svetovalka B univ. dipl. inženir živilske
tehnologije, svetovalka C univ. dipl. inženir agronomije in svetovalka D univ. dipl.
pedagog, andragog, sociolog). Zaposlene so v različnih izvajalskih institucijah. Pri
tistih, kjer delo svetovalca opravljajo še drugi zaposleni (torej pri svetovalkah B, D in
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E), lahko najdemo podobnost v razporeditvi dela, in sicer so svetovalci razdeljeni glede
na posamezna področja NPK. Vse intervjuvanke delo svetovalca v NPK opravljajo
znotraj svojih delovnih nalog. Iz odgovora svetovalke A lahko razberemo, da ne vidi
potrebe po tem, da bi bil svetovalec za NPK samostojen poklic. Dejala je: »Sedaj
svetovalec nima delo skozi celo leto. Pri nas je dvakrat letno tako, da so te NPK izpiti,
ker tako pač traja tudi sam potek usposabljanja. Gledam edino tako, da je najprej en
NPK in ko s tem zaključim, potem naslednji, da ni preveč naenkrat, da se res lahko
posvetim. Tako se organiziram, da se res lahko temu posvetim« (A). Tudi po mnenju
ostalih intervjuvank je potrebna le dobra organizacija in planiranje dela glede na
razpisane termine posameznih NPK-jev, saj se le-ti izvajajo nekajkrat letno in ne
vsakodnevno.
Svetovalke so povedale, da je sam postopek preverjanja in potrjevanja zelo jasno
opredeljen, da težko pride do kakšnih ovir pri delu. Na tem mestu bi izpostavili le, da
nekaterim intervjuvankam oviro pri delu prestavlja presojanje, če določeni dokumenti
oz. potrdila, ki jih je potrebno vstaviti v zbirno mapo kandidata, zadostujejo vsem
pogojem. V takem primeru se večina vprašanih svetovalk (svetovalke A, D, E in F)
obrne na člane komisije, tako sodelovanje pa pomeni korist za kandidata. Ti odgovori
namreč kažejo nasprotno, kar so pokazali podatki Evalvacije certifikatnega sistema:
vpliv sistema na razvoj izobraževanja odraslih in individualno zaposljivost (2010), kjer
so člani komisij izpostavili problem nesodelovanja med svetovalci in člani komisij, kar
gre najbolj v škodo kandidatom, saj sodelovanje omogoča tudi odpravo napak in
pomanjkljivosti v osebni zbirni mapi (Dobnikar idr. 2010, str. 106).
Preko interpretacije intervjujev smo ugotovili, da vse svetovalke opravljajo tako delo s
kandidati kot tudi administrativna dela. Pomembno se nam zdi poudariti, da kar pet od
šestih svetovalk namenja čas tudi ugotavljanju želja, potreb in izkušenj kandidatov in
jih na tej podlagi usmerjajo v usposabljanja ali druga področja NPK. Svetovalni proces
je tako usmerjen na posameznika, svetovalec pa pomaga kandidatu izbrati možnosti,
ki bi ustrezale tako njegovemu znanju in sposobnostim kot tudi njegovim interesom in
vrednotam (Jelenc Krašovec 2011a, str. 21-23, Vilič Klenovšek 2002a, str. 26-27).
Raziskava je pokazala, da intervjuvanke podobno organizirajo svetovalni proces, vse
se poslužujejo individualne oblike svetovanja, štiri pa le-to kombinirajo še s skupinsko
obliko. Iz odgovorov svetovalk je moč razbrati, da se svetovalni razgovori razlikujejo
glede na posameznika, saj v postopke preverjanja in potrjevanja NPK vstopajo
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kandidati z različnimi osebnostnimi lastnostmi in z različno stopnjo interesa. Prav tako
se je izkazalo, da stopnja izobrazbe in zaposlitveni status posameznika vplivata na to,
kolikšna stopnja angažiranosti svetovalca je potrebna za izpeljavo svetovalnega
procesa. Predmet nadaljnjih raziskav bi lahko bila primerjava svetovalnega procesa
glede na področja NPK, ki jih ponuja posamezna izvajalska institucija. Preko intervjujev
smo namreč prišli do ugotovitve, da se področja NPK-jev močno razlikujejo glede
vstopnih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati, da se lahko vključi v postopek
preverjanja in potrjevanja. Prav tako je za nekatera področja NPK z zakoni predpisano,
da mora posameznik pridobiti NPK, če želi opravljati določen poklic, v nekaterih
strokah pa je NPK delavca pogoj, da se podjetja lahko prijavljajo na razpise. Vse te
razlike po našem mnenju močno vplivajo na interes kandidata in kot so povedale naše
intervjuvanke, je od interesa posameznika v veliki meri odvisno, kako bo svetovalni
proces potekal in koliko se bo moral svetovalec pri tem angažirati.
Intervjuvanke smo vprašali tudi, od česa je po njihovem mnenju odvisen kvalitetno
izpeljan svetovalni razgovor, in z odgovori nekaterih posredno pridobili tudi njihovo
mnenje o vprašanju, ki smo ga na podlagi analize teorije izpostavili v raziskovalnem
problemu: »Ali naj bo svetovalec za NPK strokovnjak področja, za katero svetuje?« Da
mora svetovalec za NPK poznati področje, za katero svetuje, tudi po strokovni plati,
namreč menijo štiri svetovalke (A, B, C in F) od šestih. Tu vidimo možnost za nadaljnje
raziskave o tem, v kolikšni meri svetovalcem primanjkuje strokovnih znanj s področja
NPK, za katerega svetujejo in kako to vpliva na kvaliteto izpeljave svetovalnega
procesa.
Ugotovili smo, da so na obveznem usposabljanju za svetovalce v NPK intervjuvanke
pogrešale vsebine o komunikaciji in vsebine s področja usmerjanja kandidata.
Poudarjale so tudi, da bi potrebovale več znanj, usmerjenih na konkretno področje
NPK, saj se, kot smo omenili že prej, področja NPK močno razlikujejo, prav tako kot
se razlikujejo poklici, ki jih pokrivajo. Dela z različnimi ciljnimi skupinami so se po
njihovim besedah naučile z izkušnjami, preko dela z različnimi ljudmi. Te ugotovitve bi
lahko uporabili kot izhodišče za razmislek o nadaljnjih izobraževanjih za svetovalce v
NPK, saj se, kot lahko trdimo na podlagi njihovih odgovorov, večina intervjuvank
seznanja z novostmi s področja NPK na organiziranih posvetih, prav s področja
svetovanja pa se nadalje ne izobražujejo. Hkrati smo na podlagi analize teorije
ugotovili, da niti ni na voljo kakih nadaljnjih organiziranih izobraževanj za svetovalce v
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NPK. Predlagamo, da bi se organizirala nadaljnja usposabljanja glede na področja
NPK oz. bi svetovalcem v NPK omogočili izobraževanja iz splošnih znanj s področja
svetovanja in dela z različnimi ciljnimi skupinami.
Namen pričujočega dela je bil pridobiti vpogled v proces svetovanja v postopku
preverjanja in potrjevanja NPK in svetovalcem omogočiti, da predstavijo svoje delo,
izkušnje in ideje ter na ta način prispevajo k nadaljnjemu razvijanju samega sistema.
Magistrsko delo je tudi spodbuda svetovalcem, naj sodelujejo pri razvoju in načrtovanju
orodja in metod, ki se uporabljajo pri izpeljavi vrednotenja, ter spodbuda k evalviranju
dosežkov in učinkov, kar sta po našem mnenju dve nalogi, ki bi pomembno prispevali
k skrbi za kakovostno izpeljavo celotnega postopka preverjanja in potrjevanja NPK.
Hkrati pa je namen magistrskega dela tudi spodbuda k nadaljnjemu raziskovanju
področja svetovanja v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.
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PRILOGA: POLSTRUKTURIRAN INTERVJU S SVETOVALCI V POSTOPKU
PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Sociodemografske značilnosti intervjuvanca
1. Spol:
2. Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe):
3. Poklic:
4. Delo, ki ga opravlja:
5. Koliko časa delate kot svetovalec za NPK?
6. Ali ima izkušnje s svetovanjem že od prej npr. z drugega delovnega mesta?

VLOGA IN NALOGE SVETOVALCA V NPK
7. Ali sami opravljate vse naloge v postopku ali se delo razporedi še med druge
zaposlene? Če se, kakšne naloge opravlja sodelavec?
8. Ali svetovanje za NPK opravljate znotraj svojih delovnih nalog ali kot dodatno
dejavnost? Kako usklajujete delo svetovalca z drugimi delovnimi nalogami?
9. Katere konkretne naloge opravljate kot svetovalec v NPK?
10. Katere naloge vam vzamejo največ časa?
11. S kakšnimi ovirami se srečujete pri svojem delu?
12. Kako ukrepate oz. rešujete posamezne ovire/ težave? Na koga se obrnete,
če potrebujete pomoč?
13. Ali sodelujete oz. ste v kontaktu s katerim od svetovalcev za NPK?
14. Kakšna je po vašem mnenju vloga svetovalca v NPK?

SVETOVALNI PROCES
15. Kako organizirate proces svetovanja? Koliko srečanj povprečno opravite s
posameznim kandidatom? Ali so vsa srečanja osebna? Na kakšen način še
komunicirate s kandidati (preko telefona, e-pošte?) Kako pomemben se vam
zdi osebni kontakt s kandidatom?
16. Kako potekajo individualni svetovalni razgovori oz. kakšna je vsebina
svetovalnega pogovora?
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17. Kaj se vam zdi najpomembnejše v postopku svetovanja? Čemu posvetite
največ časa?
18. Kako pestra oz. razgibana je paleta kandidatov, ki se v vaši instituciji
vključujejo v postopek svetovanja za NPK glede na njihove značilnosti in
potrebe? Ali bi lahko rekli, da imate kandidate s podobnim profilom
značilnosti in potreb?
19. Koliko se potek svetovalnega postopka razlikuje glede na posameznega
kandidata?
20. Kakšno konkretno pomoč od vas pričakujejo oz. iščejo kandidati?
USPOSOBLJENOST
21. Kako ste zadovoljni z obveznim usposabljanjem za svetovalce, ki ga izvaja
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje? Ste na tem
usposabljanju pridobili potrebna znanja za delo v praksi? So kakšna znanja,
ki bi jih še potrebovali oz. bi jih želeli pridobiti?
22. Ste usposobljeni za delo z različnimi ciljnimi skupinami? Kako ste to znanje
pridobili?
23. Ali se nadalje usposabljate oz. izobražujete s področja svetovanja? Če ne,
zakaj ne? Če ja, na kakšne načine in kje?
Ura ob zaključku intervjuja:
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

Spodaj podpisana Talija Kaličanin izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom
Svetovanje v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij moje
avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka
za pedagogiko in andragogiko.

Ljubljana, 2017

Talija Kaličanin
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