Spoznaj spretnosti zaglej nove priložnosti.
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti
–
je spletni pripomoček, s katerim je
možno brezplačno oceniti lastne spretnosti.
Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen
je individualnemu ocenjevanju. Za reševanje si je
potrebno vzeti dovolj časa v mirnem prostoru. Le
tako bodo rezultati lahko zanesljivi in realni.

Kakšne naloge lahko pričakujete v
SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz
vsakdanjega življenja in delovnega okolja
ter zajemajo:
z matematične in besedilne naloge,
z naloge, ki se nanašajo na zmožnost
uporabe tehnologij pri reševanju
problemov in opravljanju zahtevnih
nalog,
z vprašanja o poklicnih interesih in
namerah ter osebni blaginji in zdravju,

?
z vašo oceno o rabi spretnosti pri delu in
vsakdanjem življenju,
z vašo oceno osebnostnih lastnosti,
ki vplivajo na uspešnost pri učenju,
izobraževanju ter delu.
z Naloge in njihova zahtevnost se
sproti samodejno prilagajajo glede na
posameznikovo uspešnost reševanja
nalog. Tako testiranje kot tudi rezultati so
tajni in anonimni.

Kako poteka ocenjevanje?
SVOS je dostopen prek spleta. Reševanje poteka na pooblaščeni
organizaciji za SVOS v lokalnem okolju, tako imenovani »lokalni
točki« ali v mirnem in udobnem okolju vašega doma. Poiščite
svojo najbližjo lokalno točko na zemljevidu na svos.acs.si.

Kaj vam bodo rezultati povedali?
Po koncu reševanja dobite opisna
poročila o vaših spretnostih.
z Izvedeli boste, v čem ste dobri
in katere spretnosti lahko še
izboljšate.
z Opisna poročila vam bodo
pomagala pri odločitvah
za nadaljnje učenje in
izobraževanje.
z Izvedeli boste, koliko se vaši
interesi ujemajo s trenutno ali
želeno zaposlitvijo.

z Izvedeli boste, kakšna je
vaša stopnja pripravljenosti
za iskanje novih
zaposlitvenih priložnosti in
razvoj kariere.
z Prejeli boste priporočila o
zdravem življenjskem slogu.
z Vaš rezultat boste lahko
primerjali z rezultati
drugih odraslih vaših let,
ki imajo podoben poklic in
izobrazbo.

Rešili ste SVOS in pridobili rezultate.
Kaj pa zdaj?
Odraslim rezultati ocenjevanja spretnosti na splošno
pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje in
izobraževanje, tudi za spremembo poklicne in zaposlitvene
poti. Če bi se želeli o svojih rezultatih posvetovati, o tem
seznanite strokovnega delavca, ki vam je posredoval žeton,
in se dogovorite za svetovalni pogovor.

Bi radi izvedeli več?
Pišite nam na:
info.svos@acs.si

Poiščite lokalne točke na
zemljevidu na spletni strani:
https://svos.acs.si

Odraslim v Sloveniji ocenjevanje spretnosti omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob podpori Evropskega socialnega sklada v okviru nacionalnega projekta
‘’Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022’’. Projekt izvaja Andragoški center Slovenije v sodelovanju s številnimi partnerji iz vse Slovenije.

