
DAN ZA SKRITO ZNANJE

Učimo se pri delu v službi in doma, ko 
se ukvarjamo s konjički, delamo kot 
prostovoljci, beremo knjige, gledamo 
televizijske oddaje, gledamo in 
poslušamo ali iščemo rešitve v  
zanimivih posnetkih na YouTubu in 
podobno.

To znanje in nove spretnosti ostanejo 
pogosto skriti, zato pridite k nam, da 
boste skupaj z izkušenimi svetovalci v 
izobraževanju odraslih odkrili, kaj se 
skriva v vas!

Koristi odkritega skritega znanja so:

• pot do novega poklica ali 
zaposlitve,

• napredovanje na delovnem 
mestu ali zamenjava delovnega 
mesta,

• večja samozavest, osebna rast in 
karierni razvoj,

• večja motivacija za  vključitev v 
neformalno in formalno 
izobraževanje ali usposabljanje,

• urejena zbirna mapa vseh vaših 
dokumentov,

• pripravljeno mnenje o vašem 
znanju (npr. jezikovnem ali 
računalniškem).

Vas zanima, katero znanje se skriva v vas?

»Všeč mi je, da obstajajo nekateri načini 
priznavanja znanja, ki sem ga dobila na 
neformalen način.

Tako sva s svetovalko ocenili moje 
računalniško znanje in preko postopka 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenih znanj sem pridobila potrdilo, 
da obvladam IKT tehnologijo do te mere, 
da mi lahko priznajo ta predmet v prvem 
letniku. To pa zame pomeni en izpit 
manj.«

Marija M.

Prisluhnite odraslim, 
ki so to možnost 
že izkoristili



Postopek odkrivanja skritega znanja 
sestavljajo trije koraki:

1. Najprej se pogovorimo in skupaj 

odkrivamo, kaj je vaše skrito znanje in 
zakaj ga želite odkriti.

2. Nato vam pomagamo zbrati ali 

oblikovati dokazila, s katerimi to skrito 
znanje dokažete.

3. Če želite, na koncu odkrito znanje 

ovrednotimo in pripravimo mnenje, s 
katerim se lahko predstavite drugim.

Rezultati postopka so lahko oblikovana 
zbirna mapa dokazil (portfolijo ali e- 
portfolijo), pripravljeno mnenje o vašem 
znanju na posameznem področju ter 
pripravljen življenjepis.

Pridite in se prepričajte, da je lahko 
odkrivanje vašega znanja zanimivo in 
koristno.

DAN ZA SKRITO ZNANJE
Kako poteka odkrivanje skritega znanja?

»V program urejanja zbirne mape oz. e-
portfolija sem se vključila najprej iz 
samega „firbca“. Po prvem svetovalnem 
srečanju pa sem spoznala, da dejansko 
obstaja možnost, da me delodajalci 
spoznajo na drugačen način.

Nikoli nisem pisala v prošnje in 
življenjepis svojih hobijev in dejavnosti, 
ki jih počnem v prostem času. S 
pomočjo svetovalke pa sem dobila nov 
zagon, nova upanja, da se ne zadovoljim 
z delom, ki ga trenutno opravljam samo 
zato, ker delo pač potrebujem za 
preživetje.

E-portfolijo mi zaradi mojih izkušenj daje 
možnost, da zaupam vase in pokažem 
to, kar v resnici sem in to, kar zmorem v 
praksi.«
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