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V državah članicah EU imamo različne sisteme poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja (PIU); vendar pa je za vse države osrednjega 
pomena, da poklicno izobraževanje in usposabljanje postane pri-
vlačnejše za učence in podjetja. Partnerji projekta NEW VET smo 
prepričani, da se s spodbujanjem učenja z delom (npr. vajeništvom 
in drugimi oblikami učenja na delovnem mestu) izboljšata kako-
vost poklicnega usposabljanja mladih ter privlačnost poklicnega in  
izobraževalnega usposabljanja.

 #NEWVETproject
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O S T B R A N D E N B U R G

PROJEKTNI PARTNERJI

CILJI 
Projekt NEW VET »Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za  
izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)«, ki ga sofinancira pro-
gram Evropske unije Erasmus+ (KA3), spodbuja partnerstvo in sodelovanje med 
izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tako da postanejo učinkoviti 
akterji pri podpori reformam PIU na nacionalni in evropski ravni. Projekt NEW 
VET bo izboljšal kakovost nacionalnih sistemov PIU s spodbujanjem učinkovitega 
izvajanja priporočil in orodij EU. Projekt bo prav tako ozaveščal o učenju z delom, 
da poklicno izobraževanje in usposabljanje postane prva izbira na poklicni poti.

DEJAVNOSTI
•	 Program nadnacionalnega razvoja zmoglji-

vosti pri ustvarjanju evropske skupnosti, v kate-
ri partnerji delijo svoje izkušnje z uveljavljenimi 
modeli sodelovanja na področju poklicnega iz-
obraževanja in usposabljanja. Program za razvoj 
zmogljivosti bo postavil temelje za nove nadalj-
nje dejavnosti sodelovanja, ki se bodo izvajale v 
nacionalnih omrežjih, in vzpostavil morebitna 
čezmejna partnerstva na evropski ravni.

•	 Krepitev izkušenj sodelovanja na več ravneh 
z razvojem strategij internacionalizacije, ki spod-
bujajo mobilnosti  vodij, zaposlenih in učencev 
PIU. Ta dejavnost bo spodbujala tudi nove izku-
šnje sodelovanja z različnimi akterji, ki delujejo 
na področju učenja z delom na nacionalnih in 
evropski ravni.

•	 Izvajanje skupnih programov usposabljanja 
z vključitvijo pilotskih skupin učiteljev, mentorjev 
in/ali vodij poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja (PIU), da se spodbudi njihov poklicni ra-
zvoj z izboljšanjem njihovega poznavanja orodij 
in politik EU na področju PIU.

•	 Prispevek k Evropskemu tednu poklicnih 
spretnosti z organizacijo dogodkov in dejavno-
sti na nacionalni ravni za povečanje privlačnosti 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

PArTNErJI

VODILNI PARTNER

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve 
vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.


