
»Svetovanje mi je pomagalo pri 
izbiri poklicne poti. Želel sem 
pridobiti V. stopnjo izobrazbe.  
V svetovanju sem pridobil vse 
potrebne informacije. Svetova-
lec mi je pri tem zelo pomagal. 
Danes sem zaposlen v 
avtomehanični delavnici.« 

Timotej Horvat 

SVETUJEMO
ZA ZNANJE

Središča ISIO in SSU delujejo v okviru javne mreže za izvajanje svetovalne 
dejavnosti v izobraževanju odraslih. Nosilci dejavnosti so javne organizacije za 
izobraževanje odraslih. Delovanje javne mreže financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Strokovno in razvojno podporo svetovalni 
dejavnosti v IO nudi Andragoški center Slovenije (www.acs.si). 

Obiščite: https://svetovanje.acs.si. 
Tam lahko najdete tudi kontakte 
izvajalcev svetovanja za znanje.

  

Vas zanima še več? 

"Glede na to, da delam s strankami, sem se 
želela preizkusiti z vrednotenjem 
komunikacije. Ker nisem imela predstave, 
kako to poteka, moram povedati, da me je 
vrednotenje navdušilo in pokazalo moje 
dobre in slabe lastnosti. Ocenjevali sta me 
nepristranski osebi, ki sta mi pokazali 
ogledalo, da imam ogromno pozitivnih 
stvari, za kar sem dobila voljo in zanos pri 
svojem delu.»  

Nataša Lešnik

»SSU sem obiskala, da bi čimprej končala 
osnovno šolo, da bi se lahko vpisala v srednjo 
šolo. Svetovalka je bila vedno na naši strani, 
pomagala nam je pri učenju. Dala mi je 
nasvete, kako se učiti. Središče za 
samostojno učenje bi priporočila tistim, ki se 
ne morejo sami učiti.« 

Rina Nezaj

 
  

Vsako leto v zadnjem tednu septembra izvajalci svetovanja za 
znanje za vas pripravijo DNEVE SVETOVANJA ZA ZNANJE. Na 
različnih dogodkih lahko v živo izveste vse o izobraževanju, 
vrednotenju že pridobljenega znanja, organiziranem samostojnem 
učenju in razvoju kariere.



za skupineza posameznike 

vam vaše že pridobljeno znanje 
koristi pri izobraževanju, učenju in delu,

prepoznate in naredite vidno znanje, 
ki ga že imate (s tečajev, delovnih 
in drugih izkušenj),

pridobite dokazila za že pridobljeno 
znanje (mnenja, potrdila, certifikati).

 

SVETOVALCI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH VAM BOMO POVEDALI, KAKO:

začeti ali nadaljevati izobraževanje,

se vključiti v različne tečaje 
in oblike učenja,

si organizirati učenje in se naučiti učiti,

napredovati na delovnem mestu, 
najti ali zamenjati zaposlitev.

PRI NAS DOBITE ODGOVORE 
NA VSA SVOJA VPRAŠANJA 
O IZOBRAŽEVANJU, UČENJU 
IN RAZVOJU KARIERE. 

SREDIŠČA ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
– SREDIŠČA ISIO:

https://svetovanje.acs.si/izvajalci/

SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE – SSU:

https://portalssu.acs.si/sredisca

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

kaj, kako in koliko se učiti 
in kdo vam lahko pri tem pomaga,
 
samostojno učenje prilagodite 
svojim potrebam in možnostim.

 

 

 

35 organizacij 100 svetovalcev

osebno po telefonu na daljavo
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