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Uvod 
 

Projekt NEW VET – Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za 

izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU), ki ga sofinancira Evropska 

unija v okviru programa Erasmus+ ΚΑ3 Podpora za reformo politike. 

Projekt NEW VET podpira vzpostavitev evropskega sistema sodelovanja za pilotno 

skupino izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz Italije, Francije, Nemčije, 

Slovenije in Grčije, ki si prizadevajo za učinkovitejši razvoj in učinkovito izvajanje sistemov 

učenja z delom na nacionalni ravni. 

Projekt NEW VET bo partnerjem ponudnikov PIU zagotovil: 

▪ pet transnacionalnih točk za krepitev zmogljivosti (vsaka partnerska država), 

▪ izmenjavo najboljših izkušenj, 

▪ spodbujanje vzajemnega učenja med organizacijami PIU, 

▪ nabor pridobljenih izkušenj NEW VET na področju učenja z delom. 

Ta nabor pridobljenih izkušenj NEW VET povzema glavna spoznanja, ki so jih projektni 

partnerji pridobili med programom krepitve zmogljivosti, in je namenjen prenosu teh 

spoznanj v ustrezne nacionalne okvire učenja z delom, da bi čim bolj povečali možnosti 

sodelovanja med ponudniki PIU. 

Partnerji in predstavniki mreže ponudnikov PIU so organizirali pet transnacionalnih točk 

usposabljanja za izmenjavo najboljših praks in spodbujanje vzajemnega učenja med 

organizacijami PIU. Krepitev zmogljivosti na ravni ponudnikov PIU je namenjena 

predvsem pripravi temeljev za nadaljnje dejavnosti sodelovanja, ki partnerje podpirajo 

pri sodelovanju na nacionalni in evropski ravni.  

Zaradi epidemije COVID-19 so bile druga, tretja, četrta in peta točka usposabljanja 

organizirane v obliki spletnih usposabljanj.  

1. IAL Marche (IT)   Rim, Italija   21–24. januar 2020 

2. Greta du Velay (Francija) na spletu  3., 11. in 15. december 2020 

3. IHKPG (Nemčija)  na spletu  28. januar, 4. in 9. februar 2021 

4. ŠCNG (Slovenija)  na spletu  22. april 2021 

5. ReadLab (Grčija)  na spletu  6. julij 2021  

 

Pridobljene izkušnje pri tem projektu predstavljajo spoznanja, pridobljena na točkah 

usposabljanja. Poleg izmenjave izkušenj, najboljših praks in izzivov PIU so udeleženci 

cenili tudi sodelovalno in produktivno vzdušje med usposabljanjem. Zato se pridobljene 

izkušnje tolmačijo tudi kot koristi za sodelujoče organizacije v smislu druženja na 

mednarodni ravni in prispevanja k njihovi internacionalizaciji. Ta spoznanja bodo 
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aktivno upoštevana za boljše možnosti sodelovanja med ponudniki PIU in drugimi 

deležniki. 

 

 

 

Na podlagi trenutnega stanja in nacionalnega okvira PIU vsake sodelujoče organizacije  

je bilo v okviru dejavnosti za krepitev zmogljivosti obravnavanih pet glavnih tem:  

 

1) IAL Marche (Italija): Kako pristopiti k orodjem financiranja EU za sisteme PIU in jih 

izkoristiti – tako na nacionalni kot na evropski ravni  

2) Greta du Velay (Francija): Kako uporabiti merila in orodja kakovosti EU (okvir za 

kakovostno in učinkovito vajeništvo, ECVET) pri nacionalnih izkušnjah na področju 

učenja z delom za učence PIU 

3) IHKPG (Nemčija): Kako bolje izvajati visokokakovostni sistem učenja z delom z 

več akterji na nacionalni/regionalni ravni? 

4) ŠCNG (Slovenija): Kako posodobiti PIU s podporo prehodov v zeleno in digitalno 

gospodarstvo – Inovacije v PIU za oblikovanje zelene in digitalne Evrope 

5) ReadLab (Grčija): Novo obdobje mikrokvalifikacij v PIU? Znanja in spretnosti, 

ogrodje kvalifikacij in pristopi EU 

 

V naslednjih poglavjih bo na kratko predstavljena vsaka točka usposabljanja s 

povzetkom glavnih spoznanj udeležencev.  
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1. Prva točka usposabljanja NEW VET: kratek pregled in 

nabor pridobljenih izkušenj 
 

1.1 Kratek pregled prve točke usposabljanja NEW VET  

 
»Prvo transnacionalno usposabljanje za krepitev zmogljivosti NEW VET je potekalo med 

21. in 24. januarjem 2020 na sedežu IAL NAZIONALE v Rimu. Partnerji projekta NEW VET 

lahko spremljali prvo transnacionalno usposabljanje, v katerem so si izmenjali najboljše 

prakse in izkušnje na področjih PIU in učenja z delom v svojih državah. Poleg tega je bilo 

usposabljanje namenjeno spodbujanju in širjenju vzajemnega učenja med ponudniki 

PIU v okviru projekta ter nadaljnjemu razmišljanju, kako ubrati učinkovite pristope in 

izkoristiti orodja financiranja EU za sisteme PIU tako na nacionalni kot na evropski ravni.  

Prvi dan usposabljanja sta ga. Hrelja iz T33 in g. Chelli iz FASI.BIS odprla razpravo o 

politikah Evropske unije za prihodnje programsko obdobje (2021–2027). Oba 

predavatelja sta partnerjem NEW VET podrobno predstavila in z njimi razpravljala o 

najnovejšem razvoju politik EU v zvezi s proračunskimi prednostnimi nalogami EU, zlasti o 

ESS in Obzorju 2020.  

 
 

 

Drugi dan usposabljanja so bile v ospredju italijanske izkušnje s programom Erasmus+ in 

rezultati, ki jih je Italija dosegla na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 

zadnjih petih letih. V ta namen je g. Arenare predstavil koristna spoznanja pri strateških 

partnerstvih, medtem ko je g. Borlone predstavila projekte mobilnosti na področju 

izobraževanja. Razpravo je nadaljevala ga. Fonzo, ki je odprla razpravo z naslovom 

'EQAVET: From EU framework to the Italian Implementation' (EQAVET: Od evropskega 

okvira do izvedbe v Italiji). Drugi dan točke usposabljanja se je zaključil s predstavitvami 

o najboljših praks partnerjev NEW VET na področju PIU in učenja z delom. Vsi partnerji so 

Fotografija 1: Prva točka usposabljanja, Rim, januar 2020 
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delili nekaj najboljših praks iz svojih držav in si izmenjali zamisli o tem, kako bi se te prakse 

lahko povezale tudi s cilji projekta NEW VET.  

Tretji in zadnji dan usposabljanja je bil namenjen delavnici o pisanju predlogov 

projektov EU. Interaktivno delavnico je vodila strokovna moderatorka, ga. Puel, ki je 

partnerjem projekta NEW VET razložila, kako se v predlogih projektov približati dejanskim 

potrebam in doseči oprijemljive rezultate. Delavnica je prejela pozitivne povratne 

informacije vseh partnerjev NEW VET, vključevala pa je tudi timsko delo in sodelovanje.« 

(Prevod izseka poročila D9_1 1st evaluation report avtorice Kristie Christodoulaki.) 

Uporabne povezave: 

Reinforcing EU Social Funds to help recover from the crisis (May 2020) (Krepitev 

evropskih socialnih skladov za pomoč pri okrevanju po krizi; maj 2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/reinforcingeu_socialfunds_en_28may.pdf 

(pridobljeno 14. 7. 2020) 

Horizon Europe: developing EU innovation and research (Obzorje Evropa: razvoj inovacij 

in raziskav v EU): 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/horizon-europe/ (pridobljeno 14. 7. 2020) 

Infonote Erasmus 2021-2027 (Program Erasmus za obdobje 2021–2027) (februar 2019): 

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/02/Infonote_new-Erasmus-proposal-

2018.pdf (pridobljeno 14. 7. 2020) 

EU long-term budget 2021-2027: Commission Proposal May 2020 (Dolgoročni proračun 

EU za obdobje 2021–2027, predlog Komisije; maj 2020): 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en 

(pridobljeno 14. 7. 2020) 

 

1.2 Nabor pridobljenih izkušenj v okviru prve točke usposabljanja NEW VET  

 
S pomočjo spletnega vprašalnika je že prvo ocenjevalno poročilo projekta pokazalo, 

da so bili cilji usposabljanja večinoma doseženi (le dva udeleženca sta navedla, da so 

bili delno doseženi). Sedem od desetih jih je menilo, da so bile teme zanje pomembne 

ali zelo pomembne. Drugo vprašanje je sledilo temu prvemu vtisu in udeležence 

povprašalo, v kakšnem smislu je bilo usposabljanje zanje relevantno.  

A) Evropski sistemi financiranja, politik in programov v preteklosti in po letu 2021 – 1. in 2. 

dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Seznanitev z novim programom EU in obdobjem financiranja 2021–2027:  

- Opredelitev novih tem, h katerim lahko sodelujoča organizacija prispeva v bližnji 

prihodnosti; na primer podrobna predstavitev programa Obzorje 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/reinforcingeu_socialfunds_en_28may.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/horizon-europe/
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/02/Infonote_new-Erasmus-proposal-2018.pdf
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/02/Infonote_new-Erasmus-proposal-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
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Razumevanje osrednjih ciljev programov financiranja EU: 

- Spodbujanje inovacij. 

- Širjenje informacij in uporaba rezultatov projektov za izboljšanje sistemov PIU po 

vsej Evropi. 

 

 

 

Razumevanje operativnih vidikov programov financiranja EU -> preprostejše in manj 

birokratsko upravljanje: 

- Na primer, poenostavljene možnosti obračuna projektnih stroškov, kar pomeni 

izračun stroškov operativnega programa na podlagi drugih stroškov (pavšalno 

financiranje) ali izida in rezultatov (standardna lestvica stroškov na enoto, 

pavšalni zneski). 

- Možnost vključevanja neevropskih organizacij v partnerske projekte. 

 

Priložnost za primerjavo lastnega stanja PIU s stanjem v drugih državah: 

- Prvi primer: jasno razumevanje stališč in pogledov italijanskih delodajalcev, 

delavcev in trga dela glede učenja z delom in poklicnega usposabljanja. 

- Drugi primer: številni udeleženci so določenega partnerja opozorili na izzive, s 

katerimi se sooča tudi Grčija (na primer: več učencev daje prednost višjemu 

izobraževanju, slaba usklajenost med znanji in spretnostmi ter trgom dela). 

 

PIU kot novo področje: 

- Seznanjanje s temo in priložnostmi, ki jih lahko PIU ponudi mladim, pa tudi z izzivi, s 

katerimi se soočajo države EU, in potrebo po reformah politik. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Avtentična izmenjava izkušenj s kolegi: 

- Prednosti izmenjave dognanj in izkušenj s kolegi iz različnih držav.  

- Ustvarjanje novih zamisli in priložnosti za sodelovanje. 

- Razumevanje potreb ponudnikov PIU, njihovega načina dela, in kako lahko 

sodelujoča organizacija svoje delo temu prilagodi (tj. tehnična organizacija, ki 

deluje s ponudniki PIU in hkrati tudi zanje).  

 

Podpora že opravljenemu delu v organizacijah udeležencev 

Vsebine za krepitev sodelovanja v mreži PIU 

Splošne koristi programa Erasmus+: 

- Povezovanje udeležencev in vzajemna izmenjava izkušenj. 

- Spoznavanje novih organizacij, dejavnih na področju PIU, za krepitev lastne 

mreže ponudnikov PIU. 

- Boljša ozaveščenost o PIU in obveščenost osebja ponudnikov PIU.  

- Krepitev mrež ali ponudnikov PIU iz iste države, na primer z manjšimi partnerstvi. 
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Več sodelovanja med organizacijami PIU: 

- Grške organizacije PIU bi lahko na primer ustvarile več priložnosti za medsebojno 

sodelovanje in učenje z letnimi srečanji (konferencami), oblikovale bi lahko 

skupni nabor dejavnosti in si jih med seboj izmenjevale (z elektronsko platformo 

ali osebnimi stiki).  

 

Prenos informacij z evropske na lokalno raven: 

- Grško poklicno izobraževanje in usposabljanje se lahko na primer seznani s 

prednostnimi nalogami in usmeritvami EU ter deluje bolj v skladu z njimi. 

Vsebine za povečanje priljubljenosti PIU 

Začetek procesa samorefleksije na regionalni/državni ravni: 

- Na primer, zakaj se grški dijaki raje odločijo za študij na univerzi kot za PIU? Možni 

razlogi: večji ugled v družbi, možnosti za nadaljevanje izobraževanja (magisterij, 

doktorat) boljše plačilo ob zaposlitvi, bolj izobraženi predavatelji, več možnosti v 

času študija (npr. programi Erasmus, konference, poletne šole itd.)?  

 

Izhodišče za stvari, ki jih je treba spremeniti, kot na primer skupna prizadevanja v mreži 

ponudnikov PIU: 

- Dijakom PIU je treba ponuditi dodano vrednost in spodbudo za izbiro PIU 

namesto univerze. 

- Obveščanje mladih o možnostih in prednostih PIU in visokošolskega 

izobraževanja že v zgodnjih obdobjih šolanja.  

- Vključevanje družin, saj je npr. grška družba osnovana na družini in so starši tisti, ki 

otroke usmerjajo v bodoče poklicne poti. Zato bi bilo treba družine zelo aktivno 

vključiti v proces, npr. z več srečanji o poklicnih možnostih ali celo s priročniki, 

letaki in drugim kratkim pisnim gradivom, ki ga starši lahko preberejo, ter z 

roditeljskimi sestanki.  

 

Odgovornost ponudnikov PIU, da svoje učne načrte in dejavnosti bolj približajo mladim: 

- Učitelji in mentorji v podjetjih se lahko udeležijo seminarjev in delavnic o tem, 

kako svoje delo približati mladim.  

- Spodbujanje mladih, da sodelujejo v programih izmenjave ter se v učilnico vrnejo 

s svežimi idejami in znanjem (npr. vključevanje mobilnosti učiteljev in mentorjev v 

podjetjih s pomočjo programa Erasmus+). 

- PIU lahko pripomore k vključevanju mladih v sistem usposabljanja (npr. tistih, ki se 

ne izobražujejo ali usposabljajo ter niso zaposleni). 

 

Močnejša povezava in sodelovanje med ponudniki PIU in visokošolskimi zavodi (VŠZ): 

- Na primer, študentom in učiteljem PIU bi lahko ponujali predavanja, izdajali 

certifikate, PIU pa bi lahko dodalo in dopolnilo praktični vidik, ki ga na univerzah, 

npr. v Grčiji, zelo primanjkuje. 

 

Spodbujanje zasebnega sektorja, ki določa povpraševanje: 
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- Na primer, sodelovanje z organizacijami PIU: podjetja bi lahko ponudila 

usposabljanja učiteljem in prakso študentom. Prav tako bi lahko ponudnike PIU in 

visokošolske zavode obveščala o svojih kratkoročnih in dolgoročnih potrebah po 

znanjih in osebju. 
 

B) EQAVET – zagotavljanje kakovosti v okviru PIU – 2. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Ozaveščanje o postopkih zagotavljanja kakovosti na splošno: 

- Zagotavljanje kakovosti je koristna transverzalna tema, če jo razumemo v smislu 

ciljev in standardov.  

 

Vloga in pomen EQAVET za sisteme PIU v različnih državah EU: 

- EQAVET je bil na primer za enega od udeležencev nov, saj ni namenjen 

francoskemu sistemu, kjer morajo upoštevati že obstoječe sisteme zagotavljanja 

kakovosti. Sistem EQAVET je primarno namenjen makro ravni in državam, v 

katerih se je PIU razvilo šele pred kratkim. 

 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Različni pogledi na pomembnost sistema EQAVET pri vsakdanjem delu (negativnega 

do pozitivnega pogleda): 

- EQAVET je neuporaben: ena od sodelujočih organizacij je povedala, da že imajo 

sistem zagotavljanja kakovosti (celo več kot enega), zaradi česar jim EQAVET ne 

koristi, in ne vidijo možnosti integracije ali uporabe pri vsakdanjem delu. 

- EQAVET je delno uporaben: en partner pozna nacionalno kontaktno točko 

EQAVET, vendar meni, da ne spodbuja pristopa od spodaj navzgor. 

- EQAVET je uporaben: EQAVET je bil zelo pomemben za delo enega od 

udeležencev. Kazalniki, ki jih je določila Evropska komisija, so se mu zdeli zelo 

koristni, zato jih namerava prirediti in prilagoditi svojim projektom. 

 

Vsebine za krepitev sodelovanja v mreži PIU 

Sistem zagotavljanja kakovosti EQAVET je ključnega pomena za dvig kakovosti sistema 

PIU in posledično za to, da PIU postane prva izbira. 

Izmenjava izkušenj s področja zagotavljanja kakovosti med izvajalci PIU na različnih 

ravneh bi se lahko okrepila. 

Vsebine za povečanje priljubljenosti PIU 

 

Znova se pojavljajo različni pogledi, kakšen vpliv ima lahko EQAVET na povečanje 

privlačnosti PIU:  

- Na primer, sistem EQAVET je ključnega pomena za zadovoljitev potreb 

deležnikov in posledično tudi za povečanje njihovega zanimanja za PIU. Poleg 
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tega ga je z določanjem standardov mogoče uporabiti za izboljšanje 

izobraževalnih procesov za učence, učitelje in mentorje. 

- Na primer, sistema EQAVET ni mogoče uporabiti za povečanje priljubljenosti PIU. 

Učenci, učitelji itd. bolje poznajo obstoječe sheme kakovosti na nacionalni ravni. 

Ta sistem jih ne zadeva, niti jih ne zanima. 

 

 

C) Načrtovanje in vodenje projektov – 3. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Vidiki metodologije usposabljanja: 

- Priprava načrta za razvoj projektov, ki bodo primerni, realni in skladni s potrebami 

podjetij. 

 

Spodbujanje izmenjave med udeleženci:  

- Samorefleksija o različnih vidikih in povečanje znanja o potrebah in težavah 

osebja, učiteljev in učencev v različnih državah EU. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Zdi se, da so udeleženci uživali v metodah, kot sta zbiranje in izmenjava idej 

(brainstorming).  

Podpora udeležencem: 

- Za ustvarjanje novih idej za uporabo na različnih področjih, kot sta mobilnost 

projekta Erasmus+ (KA1) in strateška partnerstva (KA2).  

- Za analizo potreb in kako jih doseči z zbiranjem in izmenjavo idej. 

 

Konkretne zamisli za ponovno uporabo te metode: 

- V različnih okoliščinah: npr. pri pripravi projekta (evropskega ali neevropskega), 

pri podpori drugih organizacij ali posameznikov pri pripravi projektov. Metoda je 

širša od konteksta EU. 

- Kot novi član osebja bo eden od udeležencev zelo kmalu začel načrtovati in 

oblikovati nekatere projekte brez zunanje pomoči. 

Vsebine za krepitev sodelovanja v mreži PIU 

Udeleženci so poudarili sodelovalni pristop pri načrtovanju in vodenju projektov ter 

njegovo vrednost pri doprinosu novih vidikov v izmenjavo s študenti, učitelji, mentorji itd. 

Prav tako so cenili priložnost pridobivanja informacij od drugih udeležencev in 

vzpostavljanja novih sodelovanj za prihodnje projekte. 

To metodo bi lahko uporabili pri izvajanju projektov v sodelovanju na lokalni ali 

regionalni ravni. 
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Udeleženci so izmenjali zgodbe o različnih izzivih in posebnostih ponudnikov PIU in PIU na 

splošno. S temi zgodbami so ponudniki PIU dobili priložnost za medsebojno razpravo in 

iskanje rešitev za izzive. 

Vsebine za povečanje priljubljenosti PIU 

Izmenjava informacij o dejavnostih in dogodkih, ki bi jih lahko izvajali za povečanje 

privlačnosti PIU. 

Privlačne možnosti financiranja na področju PIU in učenja z delom 

(evropska raven: ERASMUS+, Obzorje 2020 itd.) 

 

Kaj so se udeleženci naučili od drugih partnerjev in kako jim to znanje koristi? 

Udeleženci so imeli naslednje koristi:  

- Aktivno mreženje s strokovnjaki PIU iz držav EU.  

- Krepitev zmogljivosti učenja z delom in nova projektna partnerstva. 

- Spoznavanje ljudi, ki resnično želijo prispevati k področju PIU. 

- Spoznanje, da so nekatere države na področju PIU bolj napredne in izkušene, 

druge manj.  

- Izmenjava najboljših praks pa tudi izzivov drugih sodelujočih organizacij na ravni 

EU.  

- Učenje na podlagi bogatih izkušenj drugih sodelujočih organizacij in držav na 

področju PIU, kar lahko pomaga poglobiti in razširiti medsebojno sodelovanje. 

Spoznavanje njihovih okoliščin in načina dela. 

 

1.3 Povzetek in priporočila prve točke usposabljanja 
 

S primerjavo razmer PIU v lastni državi z drugimi sistemi PIU so partnerji pridobili drugačen 

pogled na razvoj PIU v svoji državi – vključno z izzivi in različnimi političnimi sistemi, ki PIU 

omogočajo. Mreže PIU na nacionalni in čezmejni ravni so se izkazale za preverjeni način 

krepitve PIU v smislu pristopa od spodaj navzgor. Evropski programi so med drugim 

dobra priložnost za izmenjavo najboljših praks med akterji, vključenimi v PIU, zato jih je 

treba okrepiti, tako med partnerji NEW VET kot znotraj partnerskih mrež. Točka 

usposabljanja je razkrila tudi izhodišča za spodbujanje sprememb, na primer v obliki 

skupnih prizadevanj v mreži PIU, kot so boljše obveščanje mladih o možnostih PIU, 

vključevanje družin, uporaba načel EQAVET ter krepitev kompetenc učiteljev in 

mentorjev za zagotavljanje kakovostnih PIU. Zadnji dan usposabljanja o načrtovanju in 

vodenju projektov je udeležencem podal smernice za načrtovanje in strukturiranje 

projektov. Udeleženci so poudarili sodelovalni pristop pri načrtovanju in vodenju 

projektov ter njegovo vrednost pri doprinosu novih vidikov v izmenjavo s študenti, 

učitelji, mentorji itd. 

Za usposabljanje učiteljev in mentorjev PIU lahko glede na pridobljena spoznanja 

izpostavimo naslednje najpomembnejše teme: 
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1) Potencial programov EU in kako lahko konkretno podpirajo vsakodnevno delo 

učiteljev. 

2) Predstavitev programov Erasmus+; predvsem programa mobilnosti, da bi se 

učitelji odločili za sodelovanje v izmenjavah. 

3) Primerjava različnih sistemov PIU, da bi lahko učitelji in mentorji bolje uvrstili in 

ocenili svoj sistem (analiza SWOT) -> začetek procesa samorefleksije. 

4) Kako narediti lastne učne načrte in dejavnosti v okviru PIU bolj privlačne za 

mlade. 

5) Kako spodbujati sodelovanje z drugimi izobraževalnimi sektorji, kot so visokošolski 

zavodi (VŠZ), in zasebnim sektorjem (podjetja). 

6) Razumevanje zagotavljanja kakovosti (EQAVET) kot transverzalne teme v smislu 

ciljev in standardov, ter kako jih prilagoditi lastnemu delu. 

7) Seznanjanje o možnostih transnacionalne mobilnosti v svoji regiji. 

Druga točka usposabljanja NEW VET: kratek pregled in nabor 

pridobljenih izkušenj 
 

2.1 Kratek pregled druge točke usposabljanja NEW VET  
 

Ker okoliščine niso dopuščale drugačne izvedbe, je bila druga točka usposabljanja 

organizirana v spletni obliki, in sicer 3., 11. in 15. decembra 2020. Projektni partner Greta 

du Velay je pripravil zanimivo kombinacijo skupnih srečanj in delavnic s pomočjo 

spletne delovne platforme Moodle.   

Prvi dan je bil posvečen evropskem sistemu kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju (ECVET). Francoska strokovnjakinja za ECVET, ga. Banse, je uvodoma 

predstavila koncept sistema. Nato sta francoska in nemška organizacija predstavili 

svoje praktične izkušnje z uporabo sistema ECVET na področju mobilnosti. Na koncu so 

imeli vsi partnerji priložnost preveriti in izmenjati mnenja o svojih pogojih za izvajanje 

ECVET. 

Drugi dan je vsem udeležencem ponudil nekaj zanimivih priložnosti za spoznavanje 

ogrodja evropskega kvalifikacij EOK in platforme Europass. Vsi partnerji so morali 

razmisliti in predstaviti svoja nacionalna ogrodja kvalifikacij v povezavi z EOK. Različni 

slovenski, nemški in francoski strokovnjaki so predstavili EOK, izzive za ECVET v času krize, 

in kako uporabljajo različna orodja EU pri učenju z delom. Po kosilu so partnerji dobili 

pregled posodobitev platforme Europass in njenih funkcij. Nato so bili povabljeni, da si 

ustvarijo uporabniški račun in nekatere dokumente Europass (npr. življenjepis, spremno 

pismo), da bi se seznanili z delovanjem platforme. 

Tretji dan usposabljanja je potekal v duhu povsem praktičnega pristopa. Najprej so 

partnerji predstavili rezultate dodeljenih spletnih nalog, ki so zajemale oceno stanja 

izvajanja okvira EU za kakovostno in učinkovito vajeništvo ter življenjepise Europass. 

Zjutraj je gostitelj usposabljanja pripravil tudi delavnico, na kateri so lahko partnerji 

preizkusili svoje kompetence pri oblikovanju konkretnih enot učnih izidov. Popoldne je 
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bilo namenjeno ocenjevanju pogojev posameznih partnerjev za izvajanje ECVET ter 

strategiji internacionalizacije posameznih partnerjev. 

Uporabne povezave: 

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi 

Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju (ECVET): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-d6554a5b7e4c/language-en (v angleščini, 

pridobljeno 22. 2. 2021) 

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko 

učenje in razveljavitvi Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 

o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-

01aa75ed71a1, (v angleščini, pridobljeno 22. 2. 2021) 

Necessary conditions for ECVET implementation (CEDEFOP 2012) (Potrebni pogoji za 

izvajanje ECVET (CEDEFOP 2012)): https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-

and-resources/publications/4113, (pridobljeno 22. 2. 2021) 

Defining, writing and applying learning outcomes - A European handbook (CEDEFOP 

2012) (Opredelitev, zapisovanje in uporaba učnih izidov – evropski priročnik (CEDEFOP 

2012)): https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/4156, (pridobljeno 22. 2. 2021) 

Članek: Identify Units of Learning Outcomes (Opredelitev enot učnih izidov): 

https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/identify-units-learning-outcomes, 

(pridobljeno 22. 2. 2021) 

2.2 Nabor pridobljenih izkušenj v okviru druge točke usposabljanja NEW 

VET  
 

Druga točka usposabljanja PIU je izstopala zaradi novega načina podajanja informacij. 

Kljub spletni obliki usposabljanja je več kot tri četrtine udeležencev menilo, da je bila 

vsebina zanje pomembna. Prav tako je enajst od dvanajstih udeležencev povedalo, 

da sta bila sodelovanje in interakcija spodbudna (z njima so bili zadovoljni ali 

popolnoma zadovoljni). Glede vsebine je bilo usposabljanje ocenjeno pozitivno, 

omenjene pa so bile nekatere pomanjkljivosti v zvezi z organizacijo (na katero je vplival 

način delovanja organizacij med epidemijo). Udeleženci so cenili 'zavzeto udeležbo 

vseh organizacij' in priložnost za spoznavanje 'trenutnega stanja EOK, ECVET in učenja z 

delom v različnih državah' (povzeto po rezultatih ocenjevanja točke usposabljanja). 

Naslednji razdelek poglablja pridobljene izkušnje in omogoča njihovo uporabo pri 

nadaljnjih projektnih dejavnostih. 

A) Seznanitev s sistemom ECVET (cilji ECVET, kako izvajati ECVET, izmenjava praktičnih 

izkušenj nemške in francoske organizacije PIU) – 1. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-d6554a5b7e4c/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-d6554a5b7e4c/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4113
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4113
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4156
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4156
https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/identify-units-learning-outcomes
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Za nekatere udeležence je bil ECVET novost, zato so pridobili nova znanja o sistemu 

ECVET in njegovi strukturi (in mobilnosti). 

Prednosti sistemov s kreditnimi točkami: 

- Posameznikom pomagajo pri učnem napredku z omogočanjem prožnih učnih 

poti in prenosa med različnimi ravnmi in vrstami izobraževanja in usposabljanja 

ter segajo prek državnih meja. 

- Učencem omogočajo zbiranje in prenos različnih učnih izidov, pridobljenih v 

različnih učnih okoljih, vključno s spletnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.  

- Omogočajo lažje oblikovanje, izvajanje in ocenjevanje polnih kvalifikacij ali 

sestavnih komponent kvalifikacij. 

- Kakovostni vidiki: ECVET podpira zagotavljanje kakovosti rednih dejavnosti v 

podjetju; vajenec prinaša nove ideje in drugačne poglede na dejavnosti 

podjetja; nenazadnje pa vprašanja vajencev podpirajo samorefleksijo podjetij in 

mentorjev, kar sproži pozitiven cikel sprememb. 
 

Grškemu partnerju je bilo zlasti zanimivo, zakaj je ECVET uspešen v nekaterih državah 

članicah in zakaj ga druge tako težko sprejmejo.  

Študija primera (CorEdu) je omogočila boljše razumevanje, kako se lahko ECVET izvaja 

v praksi z različnimi, a dopolnjujočimi se dejavnostmi, ki jih morajo izvajati organizacija 

pošiljateljica, organizacija gostiteljica in certifikacijski organ v času mobilnosti z uporabo 

različnih faz pred mobilnostjo, med njo in po njej. 

Potrebni pogoji za izvajanje ECVET: 

- Zunanji pogoji (nacionalna poklicna kvalifikacija).  

- Notranji pogoji, ki jih potrebujejo akterji za uporabo: občutek skupnega lastništva 

in potreba po pristopu, ki temelji na kakovosti. 

 

 

 

Izzivi ECVET in njegovega izvajanja: 

- Zahteva veliko energije in časa.  

- Potreben je večperspektivni pristop, da bi lahko ustrezno upoštevali individualne 

potrebe vajencev. 

 

Predstavnik francoske nacionalne skupine ECVET je spodbudil razmislek o priložnostih za 

vključitev ECVET v lokalne sisteme učenja z delom. 

Kje najti podporo na nacionalni ravni. 

Ravni EOK in umestitev lastnih programov v ta okvir. 

Postopek ocenjevanja. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Kako integrirati ECVET v organizacije: 
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- Kot del poslanstva partnerjev; ozaveščanje o tej temi. 

- Krepitev in povzetek koncepta učnih izidov ter njegove uporabe pri načrtovanju, 

izvajanju in vrednotenju vrst PIU. 

- Poziv k ukrepanju: širjenje načel ECVET v organizaciji in njegova uporaba pri 

pripravništvu v tujini za izboljšanje kakovosti, kar koristi tako učencem kot 

podjetjem. 

 

Obveščanje lastne organizacije o najnovejših orodjih in sistemih EU za spodbujanje 

kakovosti čezmejne mobilnosti. 

Opominjanje, da ima delo z ECVET človeško razsežnost v smislu dela z mladimi in 

podpore razvoju njihovih znanj in spretnosti.  

Partnerji, ki se ukvarjajo z izmenjavami Erasmus, se soočajo s podobnimi vprašanji, tudi v 

smislu izzivov in priložnosti, ki jih prinaša izvajanje ECVET. 

Vsebina za prenos sistema ECVET in drugih ustreznih orodij EU 

Načini širjenja informacij o sistemu in orodjih ECVET: 

- Usposabljanja za učitelje, mentorje in mentorje v podjetjih.  

- Priprava gradiv, povezanih s sistemom ECVET, ki se posredujejo ciljnim skupinam 

za ustvarjanje skupnosti znanja, ki bo lahko usmerjala učence in vajence k 

izboljšanju znanj in spretnosti.   

- Trženje orodij ECVET kot orodij, ki jih je lažje prilagoditi, saj ne zahtevajo radikalnih 

sprememb ali prekinitve statusa quo pri ponudnikih PIU (dobra točka za trženje 

ECVET). 

 

ECVET je sestavljen iz več delov, zato je prenos celotnega sistema težaven. Nekatere 

dele je lažje prenesti, na primer točke ECVET ali memoranduma o soglasju o priznavanju 

in ocenjevanje udeleženih strani. 

Lokalno orodje za prenos med različnimi nacionalnimi ogrodji kvalifikacij. 

Vsebina je bila zelo praktična in je vsebovala številne predloge za oblikovanje in 

izvajanje dejavnosti transnacionalne mobilnosti z uporabo sistema ECVET in drugih 

ustreznih evropskih orodij. 

 

Vsebina za boljšo prilagoditev obstoječih nacionalnih sistemov učenja z delom 

standardom EU  

Zgoraj omenjene nove kompetence, ki so jih pridobili izvajalci PIU, lahko prispevajo k 

izboljšanju regionalnih/nacionalnih okvirov učenja z delom.  

Prispevek k doseganju standardov kakovosti in učinkovitosti EU. 

Prilagoditev okvirov učenja z delom je odvisna predvsem od vsake države članice. V 

vsaki državi članici se je učenje z delom tudi razvijalo zelo različno. Izobraževanje je 

politika, ki je v pristojnosti nacionalnih vlad, zato je odvisno od politične volje, 

poslovnega okolja in priložnosti države (nanaša se tudi na že omenjene notranje in 

zunanje pogoje za ECVET). 
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Za prenos teh orodij na lokalno raven in obstoječe nacionalne okvire učenja z delom 

sta zelo pomembna vključenost ustreznih deležnikov ter njihova pripravljenost za 

prilagajanje in uporabo teh orodij. 

 

B) ECVET in Europass (poznavanje in razumevanje ogrodja kvalifikacij partnerjev; 

izmenjava izkušenj o izvajanju orodij EU pri učenju z delom; seznanitev z novo platformo 

Europass) – 2. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2017 o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko 

učenje  

- Države članice so razvile ali razvijajo nacionalna ogrodja kvalifikacij, ki temeljijo 

na učnih izidih, in jih povezujejo z evropskim ogrodjem kvalifikacij s postopkom 

'umeščanja'.  

- EOK kot skupno referenčno ogrodje osmih ravni kvalifikacij, izraženih kot učni izidi 

z rastočimi ravnmi usposobljenosti. Te služijo kot pretvornik med različnimi sistemi 

kvalifikacij in njihovimi ravnmi.  

- Opisniki ravni EOK in učnih izidov prispevajo k boljši preglednosti in primerljivosti 

kvalifikacij različnih nacionalnih sistemov.  

 

Mobilnost Europass: informacije, ki jih posreduje strokovnjak: 

- Razvoj in nova, posodobljena različica portala Europass ter njegov potencial: 

omogoča iskanje zaposlitve, urejanje različnih različic in dodajanja izkušenj skozi 

vse življenje. 

- Izboljšane kompetence pri izpolnjevanju. 

 

ECVET, evropsko ogrodje kvalifikacij in predstavitve različnih nacionalnih ogrodij 

kvalifikacij. 

Ocenjevanje učnih rezultatov, pridobljenih z mobilnostjo, lahko vključuje tako (a) 

pridobljeno strokovno znanje, spretnosti in veščine kot (b) kulturne vidike. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

EQAVET in ECVET sta pomembna instrumenta, ki bi lahko vplivala na kakovost PIU v vseh 

njegovih fazah. Upoštevati ju je na primer treba tako pri načrtovanju kot tudi pri 

izvajanju vrst usposabljanja. Omogočata izboljšanje kakovosti in boljše vključevanje 

različnih akterjev v izvajanje učenja z delom.  

S pridobivanjem takšnih znanj in njihove uporabe pri vsakodnevnem delu bi lahko 

italijanski partnerji prispevali k izboljšanju učinkovitosti italijanskega sistema PIU. Enemu 

od italijanskih predstavnikov je usposabljanje  pomagalo pri brskanju po italijanski zbirki 

kvalifikacij (Atlante). 

Večina partnerjev je poznala Europass, vendar so izboljšali svoje znanje o različnih 

storitvah, ki jih ponuja. 
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Prispevek k boljšemu usposabljanju učencev o tem, kako sestaviti življenjepis Europass 

(tako da so domov odnesli tudi strateške informacije). Nova platforma Europass se bo 

uporabljala kot učna ura (življenjepis, spremno pismo) za učence.  

Zanimiva ideja: digitalne predloge za memorandum o soglasju, učne sporazume in 

osebne zapise, ki so uporabniku prijazne in primerne za uporabo. 

Doslednost pri opisovanju učnih izidov, in da bi moral biti ta opis v skladu s terminologijo 

ESCO. 

Vsebina za prenos sistema ECVET in drugih ustreznih orodij EU 

Načini uporabe orodij EU na ravni dela: 

- Izboljšanje kakovosti lastnih storitev PIU.  

- Vpliv na učence v smislu, da se jim pokaže jasen cilj, ki ga morajo doseči, in učni 

izidi, ki jih morajo doseči. To učencem omogoča, da načrtujejo, kako bodo 

pridobljena znanja in spretnosti uporabili za napredovanje poklicne poti ali 

iskanje zaposlitve, hkrati pa koristi tudi njihovi motivaciji in navdihu. 

 

Ugled Europassa 

- Najpogostejša oblika življenjepisa, ne le za mednarodne prakse in izkušnje 

učenja z delom, temveč tudi za prijavo na prosta delovna mesta pri kateri koli 

agenciji/instituciji EU. 

- Partner bo o novi platformi Europass obvestil učence, ki se odločajo za 

mobilnost. 

 

Deljenje tem s te točke usposabljanja s potencialnimi deležniki prek mreže NEW VET. 

Vsebina za boljšo prilagoditev obstoječih nacionalnih sistemov učenja z delom 

standardom EU  

Sistema ECVET, EQAVET in druga ustrezna orodja EU bi lahko prispevali k večjim 

spremembam italijanske ureditve zagotavljanja kakovosti PIU, vključno z zahtevami za 

samoocenjevanje ponudnikov.  

Dobra praksa EU na področju zagotavljanja kakovosti bi lahko vodila k spremembam, ki 

bi odražale načela EQAVET. 

Standardi kakovosti EU zahtevajo poznavanje in uporabo formata Europass. 

 

C) Okvir za kakovostno in učinkovito vajeništvo, mobilnost in strategija 

internacionalizacije (opredelitev enot učnih izidov/priprava ocenjevanja; merjenje 

oddaljenosti od ECVET; priprava strategije internacionalizacije) – 3. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Primerjava stopnje uporabe priporočila EU o učinkovitem vajeništvu med partnerskimi 

državami. 
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Izmenjava praks o okviru učenja z delom. 

 

 

O učnih izidih: 

- Lahko se zapišejo na več različnih načinov, kot je bilo preverjeno med praktično 

vajo.  

- Koncept ne bo vedno prinesel dodane vrednosti v skladu s pričakovanji.  

- Opredelitev učnih izidov lahko neposredno vpliva na značaj in kakovost učnega 

procesa, kot ga doživlja posamezni učenec. 

- Hitra širitev ogrodij kvalifikacij, ki temeljijo na učnih izidih, v Evropi priča o 

njihovem pomenu pri pregledu in prenovi nacionalnih kvalifikacij.  

 

O ESCO (večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in 

poklicev):  

- V klasifikaciji so opisani, opredeljeni in razvrščeni strokovni poklici in spretnosti, ki 

so pomembni za trg dela ter izobraževanje in usposabljanje v EU.   

- Različne spletne platforme se sklicujejo na ESCO pri storitvah, kot so usklajevanje 

iskalcev zaposlitve z delovnimi mesti na podlagi njihovih znanj in spretnosti, 

predlaganje usposabljanj ljudem, ki se želijo prekvalificirati ali izpopolniti, itd. 

 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Koristno za oddelek za načrtovanje v organizaciji: lahko bi razširili svoje znanje in se pri 

načrtovanju IVET in CVET zgledovali po evropski razsežnosti. 

Uporabno za načrtovanje mobilnosti: iskanje visoke kakovosti pomeni poglobljeno 

poznavanje poklicnega profila in ciljne države EU. 

Praktični pristop v okviru točke usposabljanja: Uporaba terminologije ESCO za mobilnosti 

v okviru PIU. 

Vsebina za prenos sistema ECVET in drugih ustreznih orodij EU 

Oblikovanje vrst učenja z delom z vključevanjem podjetij v proces.  

Širjenje kulture učnih izidov kot opeke za gradnjo poklicnega portfelja in postopek za 

njihovo potrjevanje. Tovrstni procesi sledijo priporočilom EU za uspešen proces 

vseživljenjskega učenja. 

Vključevanje deležnikov prek mreže vseh partnerjev. 

Vsebina za boljšo prilagoditev obstoječih nacionalnih sistemov učenja z delom 

standardom EU  

Koncept enot učnih rezultatov je treba prenesti v lokalni okvir učenja z delom za 

zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega vajeništva, vendar pa je treba učitelje in 

mentorje PIU usposobiti za to temo, preden jo lahko ustrezno izvajajo. 
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Kaj so se udeleženci naučili od drugih partnerjev in kako jim to znanje koristi? 

Udeleženci so imeli naslednje koristi: 

Boljše poznavanje: 

- nacionalnega ogrodja kvalifikacij partnerjev NEW VET;  

- stopnje razvoja in uporabe načel ECVET pri dejavnostih učenja z delom v 

državah partnericah. 

 

Ocenjevanje učnih izidov. 

Izmenjava praktičnih izkušenj na področju ECVET. Različni pristopi k uporabi učnih 

izidov (oblikovanje, priprava mobilnosti za PIU, izzivi).  

Projektni partner Lycée C. et A. Dupuy – Greta du Velay: utemeljitev in struktura oz. 

predloge, ki jih uporabljajo za ocenjevanje učnih izidov (ocenjevalna lestvica). 

Partner IHK-Projektgesellschaft mbH: razumevanje prednosti in omejitev predlog, ki se 

uporabljajo za transnacionalno mobilnost, ter njihova uporaba. 

Prikaz in primerjava zamisli o strategijah internacionalizacije organizacij. 

Predstavitve nacionalnih ogrodij kvalifikacij vsakega partnerja so omogočile 

poglobitev razumevanja, kako posamezne države članice prenosa EOK v svoje NOK. 

 

2.3 Povzetek in priporočila druge točke usposabljanja 
 

Z izkušnjami nekaterih študij primerov med drugo točko usposabljanja so udeleženci 

obnovili svoje znanje ali spoznali nova dejstva o evropskem kreditnem sistemu v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki ima več prednosti, saj omogoča 

na primer preglednost napredka učencev in s tem primerljivost med različnimi 

nacionalnimi ravnmi in vrstami izobraževanja. Obravnava sistema ECVET je omogočila 

povzetek koncepta in njegovih sestavnih delov ter služila hkrati kot poziv, da mu je 

treba dati večjo prednost pri vsakdanjem delu z učenci, na primer pri načrtovanju PIU 

ali transnacionalne mobilnosti. Po drugi strani pa je usposabljanje razkrilo omejitve 

ECVET in učenja z delom, saj sta odvisna od politične volje, poslovnega okolja in 

priložnosti posamezne države. V zvezi z novo platformo Europass so udeleženci obnovili 

svoje znanje o njej in dobili motivacijo za vključitev platforme v poučevanje. Udeleženci 

so izpostavili tudi potrebo po kulturi, povezani z evropskimi pristopi, kot so ECVET, 

priporočila EU o PIU ter ESCO, ki so nujni za uspešen proces vseživljenjskega učenja. 
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Za usposabljanje učiteljev in mentorjev PIU lahko glede na pridobljena spoznanja 

izpostavimo naslednje najpomembnejše teme: 

Osnovna tema: Kakovost PIU in učenja z delom: Evropska orodja, ki olajšajo 

preglednost, primerljivost in prehajanje med izobraževalnimi sistemi ter omogočajo 

modularni pristop k PIU. 

1) ECVET in njegove prednosti, potrebni pogoji, izzivi in praktična uporaba, 

vključno s pristopom učnih izidov.  

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 

vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju (ECVET) določa cilje izboljšanja na 

področjih priznavanja, zbiranja in prenosa učnih izidov, podpiranja 

mobilnost in vseživljenjsko učenje ter v PIU vzpostavitve evropskega 

sistema kreditnih točk. V desetih letih izvajanja je ECVET z uporabo in 

dokumentiranjem enot učnih izidov v veliki meri prispeval k razvoju 

kakovostnejših izkušenj na področju mobilnosti. Vendar se koncept točk 

ECVET na splošno ni uporabljal in ECVET ni pripeljal do razvoja evropskega 

sistema kreditnih točk v PIU. Zato bi moralo to priporočilo Sveta vključevati 

ključna načela ECVET (npr. enote učnih izidov), povezana s prožnostjo. 

Orodja ECVET (npr. učni sporazum in memorandum o soglasju), ki 

podpirajo mobilnost udeležencev poklicnega izobraževanja, je treba 

nadalje razvijati v okviru drugih instrumentov EU, kot so tisti, ki jih podpira 

program Erasmus+. Za poklicne kvalifikacije na postsekundarni in terciarni 

ravni se lahko uporablja evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk, 

ki se že uporablja. (Vir: PRIPOROČILO SVETA o poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost, 2020/C 417/01). 

Pomembna opomba: načini širjenja informacij o sistemu in orodjih ECVET so 

usposabljanja za učitelje, mentorje in mentorje v podjetjih; priprava gradiv, 

povezanih s sistemom ECVET, in posredovanje gradiv ciljnim skupinam za 

ustvarjanje skupnosti znanja, ki bo lahko usmerjala učence in vajence k 

izboljšanju njihovih znanj in spretnosti, ter poudarjanje njegove enostavne 

prilagodljivosti (kar ne zahteva korenite spremembe ali prekinitve statusa quo pri 

ponudnikih PIU). 

2) EOK: prenos v NOK in vrednost za visokokakovostno učenje z delom.  

3) Platforma Europass in njene prednosti za učenje z delom in mobilnost. 

4) Zagotavljanje kakovosti z EQAVET. 
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Tretja točka usposabljanja NEW VET: kratek pregled in nabor 

pridobljenih izkušenj 
 

3.1 Kratek pregled tretje točke usposabljanja NEW VET  

 
Ker je COVID-19 vplival tudi na tretjo točko usposabljanja, se je dogodek odvil v obliki 

spletnega seminarja. Potekal je tri dni: 28. januarja ter 4. in 9. februarja 2021, gostilo pa 

ga je podjetje IHK-Projektgesellschaft mbH. Ker se je sistem Moodle že izkazal za dobro 

podporo pri usposabljanju, je bil uporabljen tudi za tretjo točko usposabljanja. 

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju različnih akterjev na področju učenja z delom, 

njihovih imen in odnosov v različnih državah EU. Udeleženci se lahko seznanili z možnimi 

vrstami sodelovanja (raziskanih v Španiji in Avstriji) ter s potrebnimi spremembami za 

olajšanje sodelovalnih prizadevanj svojih držav. 

Drugi dan je bil namenjen dobrim praksam učinkovitih sistemov učenja z delom in učnih 

izidov. Predstavitev dobrih praks je bila namenjena temu, da udeleženci razumejo 

pomen sodelovanja šol in podjetij. Poleg tega je bil namen omogočiti boljše 

razumevanje priložnosti, ki jih lahko ponudi sodelovalno usposabljanje, in preveriti 

njihovo izvedljivost v lastnih nacionalnih sistemih. 

Zadnji dan usposabljanja je bil usmerjen v praktično delo. Udeleženci so bili povabljeni, 

da raziščejo možne pilotne dejavnosti sodelovalnega učenja z delom, ki se bodo 

izvajale v okviru projekta NEW VET. Pričakovani učni izidi so bili opredeljeni kot izkušnje 

sodelovanja šol in podjetij PIU, zlasti vpliva epidemije COVID-19, in uporabe zamisli 

partnerjev o dejavnostih sodelovanja z drugimi ponudniki in podjetji PIU za lastne pilotne 

dejavnosti. 

Uporabne povezave: 

Rezultati aktivnosti v okviru projekta 'Deep in WBL', ki so se osredotočile na primerjavo 

različnih pristopov partnerskih držav in izmenjavo dobrih praks 2021: 

http://www.deepindualvet.eu/ (v angleščini) 

Svetovanje o združenem poklicnem usposabljanju (PIU), Verbundberatung Berlin: 

http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-

eng-v0.1.pdf?m=1550488506& (v angleščini) 

Rezultati dejavnosti v okviru projekta WBL Accelarator: 

https://www.wblaccelerator.eu/en/planning-wbl/ (v angleščini) 

Brezplačna spletna aplikacija za izdelavo elektronskega portfelja z vsemi funkcijami: 

https://mahara.org/ 

Zbirka podatkov o možnih dejavnostih sodelovanja, ki jih zbirajo vsi partnerji: 

https://bit.ly/3tSBFhM (v angleščini) 

 

 

http://www.deepindualvet.eu/
http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-eng-v0.1.pdf?m=1550488506&
http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-eng-v0.1.pdf?m=1550488506&
https://www.wblaccelerator.eu/en/planning-wbl/
https://mahara.org/
https://bit.ly/3tSBFhM
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3.2 Nabor pridobljenih izkušenj v okviru tretje točke usposabljanja NEW VET  

 
A) Seznanitev s sistemom učenja z delom (z različnimi akterji pri učenju z delom; možnimi 

vrstami sodelovanja, raziskanih v Španiji in Avstriji, in potrebnimi spremembami za 

olajšanje sodelovalnih prizadevanj lastnih držav) – 1. dan 

 

Nova dejstva za udeležence 

Napredna raven učenja z delom v Avstriji. 

Poznavanje organizacije sistema učenja z delom v Franciji, Sloveniji in Grčiji. 

Razvoj sodelovanja na področju učenja z delom med različnimi akterji v Avstriji in Španiji 

kot primera učinkov politik EU.  

Kako so metodologije učenja z delom ključne za zaposlovanje mladih in za podjetja. 

Opomnik, da so sistemi učenja z delom zapleteni v vseh državah. 

Izboljšanje lastnih predstavitvenih spretnosti pri poskusu združevanja nacionalnih 

akterjev učenja z delom v kratek povzetek (ena stran dokumenta). 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Nova dejstva o sistemih PIU in učenja z delom v nekaterih državah članicah EU. Ob 

primerjavi s sistemi posameznih držav so bile razvidne velike razlike (npr. v Grčiji). 

Koristne in posodobljene informacije o različnih razmerah v državah, zlasti o specifični 

organizaciji sistemov učenja z delom za ponudnika mobilnosti. 

Motivacija za spodbujanje sodelovanja med organizacijami PIU in podjetji po vseh 

možnih kanalih. 

Udeleženci so lahko videli, da obstajajo zelo različni sistemi in metode. 

Težave pri prenosu teh vsebin v vsakodnevne delovne dejavnosti. 

Vsebina za vzpostavitev uspešnih lokalnih okvirov sodelovanja med organizacijami PIU 

za izvajanje sistemov učenja z delom  

Spreminjanje mišljenja staršev in mladih je zelo težavno in zahteva trdo delo. 

Predstavitve projektnih partnerjev o povezavah in odnosih med deležniki učenja z 

delom ter o tem, kako delujejo (ali ne delujejo), bi lahko bile zelo koristne za primere 

drugih držav (na primer Grčije), ki v teh sinergijah še vedno zaostajajo. 

Širjenje kulture učenja z delom znotraj in zunaj organizacije, vključevanje družbenih 

akterjev, šol in podjetij v sodelovanje ključno za krepitev učenja z delom. 

Ko so vzpostavljeni okviri, je dobro delovanje sodelovanja med PIU in podjetji odvisno 

od osebnih sposobnosti: ali podjetje dovolj ceni mentorja oz. učitelja, kakšno strokovno 

znanje lahko ta prinese podjetju ipd. Običajno so učitelji/mentorji PIU visoko 

usposobljeni strokovnjaki na svojem področju in podjetja potrebujejo njihova znanja in 
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spretnosti, zato je kakovost sodelovanja bolj odvisna od osebnih dejavnikov in njihove 

osebne vključenosti. 

 

vključevanje oseb, ki nimajo izkušenj s sodelovanjem EU  

Zbrane zamisli: 

- Ustvarite kratek povzetek (ena stran dokumenta) odnosov med različnimi akterji 

učenja z delom na nacionalni ravni partnerja, ki ga je mogoče enostavno 

prevesti in prenesti na lokalno občinstvo.  Sveže pridruženim organizacijam lahko 

to pomaga pri boljšem razumevanju delovanja sistema na ravni različnih držav 

EU. 

- Poudarite pomembnost vključevanja podjetij. 

- Kljub različnim oblikam in ravnem sodelovanja morajo biti vsa osredotočena na 

učence. 

- V izkušnje mobilnosti v partnerskih državah vključite nekatere vodstvene delavce 

ali oblikovalce politik in ravnateljev. 

- Spodbujanje priključitve novih akterjev v sodelovanje EU z lajšanjem upravnih in 

spremljevalnih postopkov.  

- Zagotovite prostor za neformalne izmenjave z organizacijami PIU, ki so že 

vključene v evropsko sodelovanje, da bi razvili ozaveščenost in jih spodbudili, da 

se vključijo v sodelovanje EU.  

- Več možnosti za formalno usposabljanje. 

 

B) Dobre prakse o učinkovitih sistemih učenja z delom (sodelovanje ustanov PIU in 

podjetij za usposabljanje; priložnosti, ki jih lahko nudi sodelovalno usposabljanje, in 

izvedljivost v posameznih nacionalnih sistemih) – 2. dan 

Nova dejstva za udeležence 

Za nekatere udeležence je kontekst njihovega dela zelo odmaknjen od takšnih 

modelov. Med podjetji, sistemi preverjanja znanja, učitelji in mentorji usposabljanja zija 

ogromen kulturni prepad. 

Dejavnosti nemške ustanove PIU so navdihujoče in bi se lahko prenesle tudi v vzajemno 

dejavnost med ravnatelji izobraževalnih ustanov PIU iz drugih držav.  

Zanimiva je bila vloga zunanje organizacije, ki omogoča model skupnega/ 

sodelovalnega usposabljanja med podjetji. 

Usposabljanje ne poteka samo v korist podjetja, temveč mora biti osredotočeno na 

učenca. Usposabljati ga je treba v dolgoročni perspektivi in ne le upoštevati 

kratkoročnih potreb podjetja, ki bi organiziralo celotno usposabljanje. 

Obstaja več tveganj, ki se jim je treba izogniti, zlasti temu, da je čas v podjetju resnično 

namenjen usposabljanju in ne le prilagajanju delovnem mestu. 

Organizacija usposabljanja med več podjetji je lahko uspešna, če je organizirana s 

posredovanjem zunanjega neodvisnega organa, ki lahko oceni rezultate, in če 

neodvisni center za usposabljanje (po možnosti javni) poskrbi, da so učenci usposobljeni 

za delo v različnih podjetjih. 
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Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Ozaveščanje o veliki raznolikosti med nekaterimi državami. 

Možnosti sodelovalnega usposabljanja. 

Težave pri ocenjevanju izvedljivosti v drugačnih pravnih okvirih. 

Potreba po izvajanju usposabljanja, kjer je vključenih več akterjev. 

 

Vsebine za vzpostavitev uspešnih lokalnih okvirov sodelovanja med organizacijami PIU 

za izvajanje sistemov učenja z delom  

Ponudniki PIU bi lahko aktivneje izmenjevali dobre prakse (kot npr. na usposabljanju), ki 

bi jih lahko države uporabile, vendar z lokalnimi, regionalnimi ali nacionalnimi 

prilagoditvami. 

Mala in srednje velika podjetja v vseh gospodarskih panogah imajo konkretne in 

dolgoročne koristi od organizacije, ki ponuja podporo pri sodelovalnem usposabljanju. 

Na lokalni ravni bi lahko organizacije PIU spremljale podjetja v tem procesu. 

 

Vsebina za vključevanje oseb, ki nimajo izkušenj s sodelovanjem EU 

Zamisli: 

- Predlagajte lokalnim ustanovam PIU virtualne izmenjave, pri čemer ne 

nagovarjajte le učiteljev, temveč tudi mentorje in ravnatelje. 

 

C) Podrobnejši pregled možnih pilotnih sodelovalnih dejavnosti v okviru učenja z delom, 

ki se lahko izvajajo v okviru projekta NEW VET (sodelovanje izobraževalnih ustanov PIU in 

podjetij za usposabljanje, zlasti vpliv epidemije COVID-19; ideje partnerjev za 

sodelovanja z drugimi ponudniki PIU in podjetji za lastne pilotne dejavnosti) – 3. dan 

Nova dejstva za udeležence 

Najboljše prakse in zgodbe o uspehu iz drugih držav. 

Platforma Mahara bi lahko bila odlično orodje za vzpostavljanje in vodenje partnerstev 

med podjetji na področju PIU. 

Portfelj dejavnosti sodelovanja za vzpostavitev specifičnih partnerstev z drugimi akterji 

na področju učenja z delom je bil zelo koristen kot podlaga za razpravo o možnih 

sodelovanjih, tako na lokalni kot tudi na transnacionalni ravni. 

 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

Delo z vrstniki je zaznano kot zelo spodbudno. 
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Partnerji se soočajo z izzivom, kako uresničiti ideje o sodelovanju, zlasti kadar sistem PIU v 

državi ne vlaga v takšne prakse, ker se ne dojemajo kot prioriteta (npr. Grčija). 

Navdih za začetek novih sodelovalnih dejavnosti med partnerji ali za vzpostavitev novih 

projektov na nacionalni in evropski ravni. 

 

Vsebine za vzpostavitev uspešnih lokalnih okvirov sodelovanja med organizacijami PIU 

za izvajanje sistemov učenja z delom  

Izmenjava in primerjava zamisli z udeleženci iz drugih partnerskih organizacij je bila 

težka, a polna novih spodbud. 

Izkazalo se je, da je pomembno vključiti nacionalne mreže partnerjev v izkušnje EU, da 

bi bolje spoznali učenje z delom in njegovo uporabo v drugih državah. 

Sodelovanje na več ravneh, na lokalni ali regionalni in evropski ravni, ni preprosto; 

čeprav so si partnerji podobni, so si tudi različni in delujejo v različnih okoliščinah. 

Pomembno je, da se področja in cilji bolj konkretizirajo in da se dejavnosti prilagodijo 

lokalnim okoliščinam.  

Vsebina za vključevanje oseb, ki nimajo izkušenj s sodelovanjem EU 

Vključevanje akterjev v Grčiji je trenutno težko zaradi razmer, ki so posledica epidemije. 

Toda morda bi bilo takšno sodelovanje odgovor na vprašanje, kako si opomoči od 

trenutnih razmer. 

 

Kaj so se udeleženci naučili od drugih partnerjev in kako jim to znanje koristi? 

 

Udeležencem so koristile praktične vaje, ki kažejo, kako težko je v praksi uresničiti tisto, 

kar v teoriji že poznamo. 
 

Spoznali so koncepte in ideje iz drugih držav (zlasti Nemčije), ki jih v našem kontekstu 

ne poznamo (Italija in Grčija).  
 

Od nemških in francoskih partnerjev so izvedeli, kakšni so načrti njihovega sodelovanja 

in kako je učenje z delom organizirano v Franciji, Sloveniji in Grčiji. Te informacije jim 

bodo koristile pri načrtovanju mobilnosti za program Erasmus+ v teh državah. 
 

Veliko zamisli o nacionalnih sodelovalnih dejavnostih, ki bi jih lahko ponovili v lastnih 

državah, ter o sodelovalnih dejavnostih na ravni EU, zlasti izkušenj mobilnosti učiteljev in 

mentorjev. 
 

Nekaj težav se je pojavilo pri uporabljenem besedišču; ujemanju izraznih ustreznic po 

posameznih državah je bilo posvečeno kar nekaj časa. 
 

Učenje z delom je včasih razumljeno precej splošno. Za lažjo primerjavo in olajšano 

prihodnje skupno delo bi morali biti bolj specifični. Zdi se, da je pomembno jasno 

razlikovati učenje z delom pri začetni kvalifikaciji PIU od učenja z delom pri nadaljnjem 

usposabljanju, zlasti glede na sektor (saj se odnos podjetij razlikuje glede na sektor). 
 

Organizacije PIU se po svojih najboljših močeh spopadajo z omejitvami COVID-19 in pri 
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tem uporabljajo različna orodja. To je pozitiven izziv, saj sili mentorje, da poiščejo nove 

vidike svojih področij in nove načine podajanja znanja, kar podpira razvoj spretnosti. 

Toda to so le manjši, individualni poskusi. 
 

V določenih državah bi bilo mogoče sprejeti nekatere dobre prakse, vendar bi jih bilo 

treba prilagoditi na različnih ravneh. 

 

 

 

3.3 Povzetek in priporočila tretje točke usposabljanja 
  

Sistemi učenja z delom v državah partnerjev projektov imajo različne stopnje izvajanja in 

kompleksnosti. Zato je njihova primerjava med usposabljanjem izpostavila vidike, za 

katere si lahko prizadeva vsak partner/država: nadaljnje ozaveščanje o PIU in učenju z 

delom; spodbujanje ideje, da so metodologije učenja z delom ključne za zaposlovanje 

mladih in za podjetja, ki izvajajo usposabljanje; izmenjava dobrih praks in prilagajanje 

teh posameznim potrebam sektorjev ali ciljnih skupin; in sodelovanje z organiziranjem 

izkušenj mobilnosti. Izkazalo se je, da je širjenje kulture učenja z delom znotraj in zunaj 

organizacije, vključevanje družbenih akterjev, šol in podjetij v sodelovanje ključno za 

krepitev učenja z delom.  

 

Partnerji so se seznanili tudi z vlogo zunanje podpore, na primer, da je sodelovalno 

usposabljanje eden od načinov delitve odgovornosti za usposabljanje med različnimi 

subjekti, kot so podjetja ali ponudniki usposabljanja. To bi bilo mogoče urediti tudi pri 

učenju z delom, na primer z ustanovitvijo uradnega odgovornega organa za učenje z 

delom s svetovalnimi in (finančnimi) podpornimi funkcijami. Za poudarjanje in 

spodbujanje sodelovanja so partnerji pripravili nabor možnih sodelovalnih dejavnosti za 

specifična partnerstva med akterji učenja z delom na nacionalni in evropski ravni. 

 

Za usposabljanje učiteljev in mentorjev PIU lahko glede na pridobljena spoznanja 

izpostavimo naslednje najpomembnejše teme: 

1) Ozaveščenost o uporabi sistema učenja z delom v drugih državah. 

2) Oblike sodelovanja med osebjem ponudnikov PIU in podjetji. 

3) Kakšna je lahko uspešna kultura učenja z delom? Kako jo je mogoče popestriti? 

4) Učenje iz konkretnih najboljših praks učenja z delom, povezanih s specifičnim 

področjem dela učitelja/mentorja PIU, vključno z virtualnimi izmenjavami. 

5) Platforme za organizacijo partnerstev med PIU in podjetji, na primer Mahara. 

6) Kako vzpostaviti mrežo in nova sodelovanja z drugimi ponudniki PIU, bodisi 

zasebnimi ponudniki usposabljanja, drugimi šolami, podjetji itd.? 
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Četrta točka usposabljanja NEW VET: kratek pregled in nabor 

pridobljenih izkušenj 
 

4.1 Kratek pregled četrte točke usposabljanja NEW VET  
 

 

Šolski center Nova Gorica je 22. aprila 2021 v sklopu projekta NEW VET organiziral četrto 

točko usposabljanja na temo 'Inovacije v PIU za oblikovanje zelene in digitalne Evrope: 

sodelovalni in privlačni ekosistem, v katerem lahko vsakdo zraste v zadovoljnega 

človeka in uspešnega strokovnjaka.' 

Četrte točke so se udeležili govorniki iz Slovenije, Hrvaške, Nizozemske, Finske in Evropske 

komisije. Predstavili so različne teme, od vloge združenj ponudnikov PIU pri inovacijah v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter Osnabruško deklaracijo, platforme 

centrov poklicne odličnosti, javno-zasebna partnerstva, pobude Pakta za znanja in 

spretnosti in predstavitev najboljših praks: PoVE Water, DIHUB in Talentjourney. 

Takšni dogodki so resnično navdihujoči, pokazali pa so tudi, kako zelo pomembno je 

sodelovanja med različnimi akterji pri ustvarjanju ključnih rešitev. Udeleženci so prisluhnili 

različnim in zanimivim temam. Upamo, da lahko v prihodnje organiziramo še več točk 

usposabljanja in podobnih dogodkov. 

Uporabne povezave: 

- Centri poklicne odličnosti (CoVE) združujejo številne lokalne partnerje, kot so 

ponudniki PIU, delodajalci, raziskovalni centri, razvojne agencije in zavodi za 

zaposlovanje, da bi razvili 'ekosisteme znanja in spretnosti', ki prispevajo k 

regionalnemu, gospodarskemu in socialnemu razvoju, inovacijam in strategijam 

pametne specializacije: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501 (v 

angleščini) 

- Poklicno odličnost spodbujajo centri poklicne odličnosti Water (CoVE Water), ki 

delujejo na regionalni in/ali nacionalni ravni in poklicno izobraževanje tesno 

vključujejo v regionalne inovacijske ekosisteme na področju vode, pri čemer 

sodelujejo s podjetji s področja vodne tehnologije, industrijskimi in gospodarskimi 

zbornicami, terciarnim izobraževanjem, raziskovalnimi ustanovami, javnimi 

organi, podjetji itd. https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-

excellence/ (v angleščini) 

- Najboljša praksa: Aiming for the Cloud. Teaching high tech in VET. Digitalno 

inovacijsko stičišče za storitve v oblaku: https://dihubcloud.eu/ (v angleščini) 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-excellence/
https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-excellence/
https://dihubcloud.eu/
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- Talentjourney bo vzpostavil podlago za ustvarjanje popolnoma nove 

izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, 

povezovanja in skupnega ekosistema, kjer bo vsakdo lahko odkril svoje 

potenciale, jih razvil do odličnosti znanja in strokovnosti ter osebnega 

zadovoljstva. https://talentjourney.si/about/ (v angleščini) 

- Katalizator javno-zasebnih partnerstev na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja 

https://wearekatapult.eu/ (v angleščini) 

 

4.2 Nabor pridobljenih izkušenj v okviru četrte točke usposabljanja NEW 

VET  
 

Tema 'Inovacije v PIU za oblikovanje zelene in digitalne Evrope' je zelo pomembna za 

dandanašnji svet delovne sile in evropskih PIU. Posodobitev sistemov PIU je pomembna 

tudi zato, ker se svet dela, znanja in spretnosti spreminja. Trenutni razvoj, kot sta 

avtomatizacija ter digitalizacija proizvodnje in storitev, nenehno spreminja trge dela. 

Prehod v bolj digitalno in zeleno gospodarstvo bo zahteval prilagoditev PIU, da bi 

učenci lahko pridobili znanja in spretnosti, potrebne za ta prehod, hkrati pa se bo znova 

potrdila in okrepila osrednja vloga PIU v kontinuumu vseživljenjskega učenja.  

V četrti točki usposabljanja NEW VET smo izvedeli veliko o naslednjih temah: 

Centri poklicne odličnosti. 

Javno-zasebna partnerstva. 

Pakt za znanje in spretnosti. 

Vsa spoznanja so pomembne teme PRIPOROČILA SVETA o poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. 

(07/2020). Zamisel naše točke usposabljanja je bila, da politiko EU s področja PIU 

prilagodimo in prenesemo na našo nacionalno in lokalno raven. 

Nova dejstva za udeležence 

- Pobuda o centrih poklicne odličnosti spodbuja pristop od spodaj navzgor k 

poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne deležnike. Institucijam PIU 

omogoča hitro prilagajanje zagotavljanja znanj in spretnosti spreminjajočim se 

gospodarskim in socialnim potrebam. Cilj je spodbujati transnacionalne 

platforme za sodelovanje, ki bi jih izolirane države članice brez spodbud EU, 

tehnične podpore in možnosti vzajemnega učenja težko vzpostavile. Za 

predlagani pojem poklicne odličnosti je značilen celosten pristop, osredotočen 

na učečo se osebo. 

- Centri poklicne odličnosti, ki delujejo na dveh ravneh: 

Nacionalna raven: tesno povezovanje CPO-jev z lokalnimi inovacijskimi 

ekosistemi in njihovo povezovanje na evropski ravni. 

Mednarodna raven: vzpostavitev velikih stičišč s platformami centrov poklicne 

odličnosti za poklicno usposabljanje z združevanjem centrov, ki imajo skupni 

https://talentjourney.si/about/
https://wearekatapult.eu/
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interes v določenih sektorjih, panogah, ali pa z inovativnimi pristopi rešujejo 

določene družbene izzive. 

 

Adrijana Hodak, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Šolski center Nova Gorica 

(ŠCNG); Trikotnik znanja 

 

Nova dejstva za udeležence 

-  Veliko povpraševanje po javno-zasebnih partnerstvih. Evropska komisija podpira 

razvoj tovrstnih partnerstev v PIU v okviru pobude Erasmus CoVE. 

- Pakt za znanja in spretnosti, predstavljen 1. 7. 2020, je prvi vodilni ukrep 

evropskega programa znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno 

pravičnost in odpornost Glavni cilj pakta je mobilizirati in spodbuditi vse zadevne 

deležnike, da sprejmejo konkretne ukrepe za izpopolnjevanje in 

preusposabljanje delovne sile z združevanjem prizadevanj in vzpostavitvijo 

partnerstev, ki in podpirajo prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno 

tehnologijo ter nacionalne in regionalne strategije za rast. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

- Poklicna odličnost zagotavlja visokokakovostna znanja in spretnosti ter 

kompetence, ki vodijo v kakovostno zaposlitev in priložnosti za celotno poklicno 

pot, ki ustrezajo potrebam inovativnega, vključujočega in trajnostnega 

gospodarstva. 

- Predlogi za nove oblike projektov; Izhodišče za interno razpravo o možnih centrih 

poklicne odličnosti. 

- Nove zamisli o proučevanju novih načinov financiranja in novih vrst partnerstev. 

- Povečanje privlačnosti PIU s postopno vzpostavitvijo in razvojem evropskih 

platform centrov poklicne odličnosti. 

- Razumevanje in ozaveščanje o pobudah in politikah EU, kot so centri poklicne 

odličnosti, javno-zasebna partnerstva in pakt za znanja in spretnosti. 

- Motivirani smo za vključevanje svojih sodelavcev in vodstva v načrtovanje 

prihodnjih ukrepov usposabljanja, povezanih s politikami EU, ki so namenjeni 

odzivanju na te izzive in gradnji močnejše socialne Evrope, ki je pravična, 

vključujoča in polna priložnosti. 

Vsebine za vzpostavitev uspešnih lokalnih okvirov sodelovanja med organizacijami PIU  

- Javno-zasebna partnerstva (CoVE) kot 'ekosistem znanj in spretnosti' za 

inovacijski regionalni razvoj in pametno specializacijo. 
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- CoVE kot del trikotnikov znanja, v okviru katerih poteka tesno sodelovanje z 

drugimi sektorji izobraževanja in usposabljanja, znanstveno skupnostjo in 

poslovnimi subjekti. 

- CoVE, ki združuje institucije PIU, univerze, podjetja, zbornice, oblikovalce politik, 

sindikate in občine. 

- Evropski pakt za znanja in spretnosti za konkretne ukrepe za izpopolnjevanje in 

prekvalificiranje znanja in spretnosti ljudi v Evropi – za podporo poštenega in 

prožnega okrevanja ter uresničitev ambicij zelenega in digitalnega prehoda. 

Vsebina za vključevanje oseb, ki nimajo izkušenj s sodelovanjem EU 

- Vzpostavljanje inovativne oblike javno-zasebnih partnerstev s svetom dela, 

podpira pa ga stalni strokovni razvoj izobraževalnega osebja in osebja za 

usposabljanje, inovativnih pedagoških pristopov, mobilnosti učečih se oseb in 

osebja ter strategij za internacionalizacijo PIU.  

- Javno-zasebna partnerstva kot inovativni pristopi PIU prek transnacionalnih 

sodelovalnih platform (financiranje EU). 

- Odprtokodna učna skupnost KATAPULT (več kot 350 javno-zasebnih partnerstev 

na področju PIU na Nizozemskem). 

- Predstavitev skupnosti KATAPULT prikazuje dejavnosti, ki se izvajajo za krepitev 

mreženja: vzajemno učenje, orodja, srečanja, publikacije o mreženju, obiski na 

terenu, dogodki za mreženje, učne izlete, ekspedicije, nagrada Pro-motor. 

- Evropski pakt za znanja in spretnosti, skupni model sodelovanja za razvoj znanj in 

spretnosti v Evropi. Pakt za znanja in spretnosti je prvi od vodilnih ukrepov v okviru 

programa znanj in spretnosti za Evropo in je trdno zasidran v evropskem stebru 

socialnih pravic. Paktu za znanja in spretnosti se lahko pridružijo posamezna 

podjetja, regionalna ali lokalna partnerstva, industrijski ekosistemi ali 

medsektorska partnerstva. 

- Razumevanje in poznavanje pobud in politik EU veliko pripomoreta k temu, na 

kaj se osredotočiti ter kakšne projekte in dejavnosti predlagati. Poleg tega so 

nam gostujoči govorniki v razpravi pomagali ugotoviti, kje najti partnerje za 

prihodnje sodelovanje. 

 

Kaj so se udeleženci naučili od drugih partnerjev in kako jim to znanje koristi? 

 

 

• Javno-zasebna partnerstva (CoVE) lahko spodbujajo lokalne/regionalne 

ekosisteme znanja in spretnosti.  

• Izmenjava izkušenj najboljših praks iz programov CoVE 'TalentJourney', 'PoVE 

Water' in 'DIHUE'. 

• Spoznavanje/nove dejavnosti mreženja z izkušenimi partnerskimi institucijami 

CoVE za prihodnja sodelovanja. Tako je bilo to zelo koristno tudi za razširitev 

naše poklicne mreže.  

• Ponudniki PIU potrebujejo trajnostne mreže za spodbujanje evropskega sistema 

učenja z delom. Javno-zasebna partnerstva in CoVE so lahko zelo dobra 

priložnost za mreženje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 

• Udeleženci so dobili vtis, kako se najnovejša priporočila EU za PIU že izvajajo v 

dobrih praksah.  

• Nove zamisli o proučevanju novih načinov financiranja in novih vrst partnerstev. 

• Povečanje privlačnosti PIU s postopno vzpostavitvijo in razvojem evropskih 

platform centrov poklicne odličnosti. 

• Razumevanje in ozaveščanje o pobudah in politikah EU, kot so centri poklicne 
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odličnosti, javno-zasebna partnerstva in pakt za znanja in spretnosti. 

• Evropski pakt za znanja in spretnosti za konkretne ukrepe za izpopolnjevanje in 

prekvalificiranje znanja in spretnosti ljudi v Evropi – za podporo poštenega in 

prožnega okrevanja ter uresničitev ambicij zelenega in digitalnega prehoda. 

• V določenih državah bi bilo mogoče sprejeti nekatere dobre prakse, vendar bi 

jih bilo treba prilagoditi na različnih ravneh. 

 

4.3 Povzetek in priporočila četrte točke usposabljanja 
 

Četrta točka usposabljanja je obravnavala izzive uvajanja inovacij v PIU za prispevanje 

k izgradnji zelene in digitalne Evrope. Iz številnih dobrih primerov smo se naučili, kako se 

Evropska komisija odziva na globalne izzive industrije in družbe.  

»Ker se okvir politike za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ter 

posebne prednostne naloge za PIU iztečejo leta 2020, je zdaj priložnost za opredelitev 

nove politike Unije na področju PIU, v kateri bi bili zastavljeni višji cilji in ki bi se odzivala 

na opisane izzive.  

Splošni cilj bi moral biti posodobitev politike EU na področju PIU, da bi izpolnila znatne 

potrebe po izpopolnjevanju in prekvalifikaciji, ki so nastale zaradi skupnega cilja, da bi 

bili kos izzivom 21. stoletja, predvsem pa, da bi pripomogli k okrevanju po pandemiji 

COVID-19 in prispevali k izgradnji bolj trajnostne, pravičnejše in odpornejše Evropske 

unije.«  

Vir: PRIPOROČILO SVETA o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno 

konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. 

Četrte točke usposabljanja so se 

udeležili govorniki iz Slovenije, 

Hrvaške, Nizozemske, Finske in 

Evropske komisije.  

Obravnavali smo različne teme, od 

vloge združenj ponudnikov PIU pri 

inovacijah v poklicnem izobraževanju 

in usposabljanju ter Osnabruško 

deklaracijo, platforme centrov poklicne odličnosti, javno-zasebna partnerstva, pobude 

Pakta za znanja in spretnosti in predstavitev najboljših praks: PoVE Water, DIHUB in 

Talentjourney. 

To usposabljanje je jasno pokazalo, kako pomembno je sodelovanje med vsemi 

pomembnimi akterji na področju PIU na regionalni, nacionalni in evropski ravni. 

Sodelovanje med deležniki iz gospodarstva, vlade in družbe je osnova za uspešno PIU. 

Partnerstva morajo prispevati k vključevanju poslovnih in socialnih partnerjev v 

oblikovanje in izvajanje PIU ter zagotoviti močan element učenja z delom v PIU. 

Četrta točka usposabljanja je naslovila osrednjo temo projekta NEW VET 'Mreža za 

spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja'. Cilj projekta je spodbuditi ustvarjanje nadnacionalnih in nacionalnih 
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mrež ter partnerstev med izvajalci PIU, da bi vzpostavili čezmejno sodelovanje, ki temelji 

na kakovosti in privlačnosti PIU. 

 

Za usposabljanje učiteljev in mentorjev PIU lahko glede na pridobljena spoznanja 

izpostavimo naslednje najpomembnejše teme: 

1. Ozaveščanje javno-zasebnih partnerstvih (CoVE) in pobudi Pakt za znanja in 

spretnosti. 

2. Oblike sodelovanja med osebjem ponudnikov PIU in podjetji. 

3. Kako lahko uspešno deluje partnerstvo med PIU in podjetji? 

4. Učenje iz konkretnih najboljših praks CoVE, povezanih s specifičnim 

področjem dela učitelja/mentorja PIU, vključno z virtualnimi izmenjavami. 

5. Platforme za organizacijo partnerstev med PIU in podjetji, na primer CoVE. 

6. Programi/pobude EU za partnerstva/mreže med PIU in podjetji ter kako 

vzpostaviti nova sodelovanja z drugimi ponudniki PIU/deležniki. 
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Peta točka usposabljanja NEW VET: kratek pregled in nabor 

pridobljenih izkušenj 
 

5.1 Kratek pregled pete točke usposabljanja NEW VET  
 

 

 

ReadLab iz Grčije je 6. julija 2021 organiziral peto točko usposabljanja NEW VET. Zaradi 

ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je dogodek potekal prek spletne platforme 

Zoom. (20 udeležencev) Naslov točke usposabljanja: 'Novo obdobje mikrokvalifikacij v 

PIU? Znanja in spretnosti, ogrodje kvalifikacij in pristopi EU'. 

Na tem usposabljanju so se zbrali strokovnjaki EU, profesorji in strokovnjaki s področja PIU 

in mikrokvalifikacij. 

Po uvodnem nagovoru direktorice in soustanoviteljice ReadLaba Vassiliki Chatzipetrou 

se je dogodek začel s predstavitvijo Williama O'Keeffa (svetovalca za politiko na 

Generalnem direktoratu Evropske Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in 

vključevanje), ki je projektne partnerje seznanil s pristopom EU do mikrokvalifikacij. 

Nato je prof. Achilles Kameas (z univerze Hellenic Open University in evropske mreže ALL 

DIGITAL) razpravljal o priložnostih na področju digitalnih kompetenc. 

Prvi del usposabljanja je zaključila ga. Anastasia Pouliou (strokovnjakinja za kvalifikacije 

in učne rezultate na Oddelku za sisteme in institucije PIU, Cedefop), ki je s svojo 

predstavitvijo spodbudila k razmišljanju in predstavila mikrokvalifikacije za izobraževanje 

in usposabljanje na trgu dela. 

Drugi del usposabljanja se je začel z g. Anatoliijem Garmashom (višjim strokovnjakom za 

razvoj človeškega kapitala v Evropski fundaciji za usposabljanje v sistemih kvalifikacij), ki 

je udeležencem omogočil globlje in temeljitejše razumevanje mikrokvalifikacij. 

G. Andre Schlipp (generalni direktor Inštituta za akreditacijo, certificiranje in 

zagotavljanje kakovosti [ACQUIN]) je pripravil predstavitev, ki je bila osredotočena na 

mikrokvalifikacije in zagotavljanje kakovosti. 
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Usposabljanje se je zaključilo s predstavitvijo gospe Giuseppine Tucci (generalne 

sekretarke Platforme za vseživljenjsko učenje), ki je ponudila vpogled vseživljenjskega 

učenja tako v okviru mikrokvalifikacij kot tudi v okviru splošne razprave o dogodku. 

Uporabne povezave: 

• CEDEFOP – Micro-credentials for labour market education and training 

(Mikrokvalifikacije za izobraževanje in usposabljanje za trg dela) 

Zaradi omejenih dokazov o vrednosti mikrokvalifikacij na trgu dela je CEDEFOP v 

okviru svojega programa o prihodnosti PIU začel izvajati novo študijo o vlogi 

mikrokvalifikacij pri spodbujanju učenja za zaposlitev.  

• CEDEFOP – Microcredentials: are they here to stay? (Ali so mikrokvalifikacije 

trajna rešitev?) 

CEDEFOP je začel izvajati novo študijo o vlogi mikrokvalifikacij pri izpopolnjevanju 

in prekvalificiranju v hitro spreminjajočem se delovnem okolju. Epidemija COVID-

19 je pospešila trend digitalizacije trgov dela in avtomatizacije proizvodnih 

sistemov. Zavedanje o posledično večjem povpraševanju po digitalnih in 

sorodnih spretnostih, se evropski program znanj in spretnosti (2020) osredotoča 

na ciljno usmerjene politike, ki lahko olajšajo izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 

državljanov EU. 

• A European approach to micro-credentials – evropski program mikrokvalifikacij 

bo izboljšal možnosti za učenje in okrepil vlogo visokošolskih ustanov in ustanov 

PIU v okviru vseživljenjskega učenja. Priporočila posvetovalne skupine za 

mikrokvalifikacije (v angleščini) 

• Mikrokvalifikacije so bile predvidene v evropskem programu znanj in spretnosti, 

objavljenem 1. julija 2020, kot eden od dvanajstih vodilnih ukrepov za podporo 

kakovosti, preglednosti in uporabe mikrokvalifikacij v EU. 

• Evropska fundacija za usposabljanje (ETF): Micro-credentials – a new opportunity 

for lifelong-learning? (Ali mikrokvalifikacije predstavljajo novo priložnost za 

vseživljenjsko učenje?) Prve ugotovitve CEDEFOP-a o mikrokvalifikacijah za TVET 

in učenje na trgu dela. 

 

5.2 Nabor pridobljenih izkušenj v okviru pete točke usposabljanja NEW VET  
 

Spoznali smo, da zasnova točk ECVET ni bila splošno sprejeta in ECVET ni prinesel razvoja 

evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v PIU. Ta predlog na podlagi povratnih 

informacij s posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in izkušenj z izvajanjem ECVET v 

zadnjih desetih letih vključuje in krepi nekatere elemente priporočila o ECVET iz leta 

2009, opušča pa tiste, ki ne dajejo dodane vrednosti ali ne ustrezajo dejanski potrebi v 

sistemih PIU.  

 

Priporočilo o ECVET iz 2009 bo razveljavljeno, določbe in načela o ECVET pa se bodo 

uporabljala naprej na podlagi tega predloga in bodo vključena v druge instrumente 

politike EU. V predlogu je vključeno in ponovno poudarjeno načelo, da so kvalifikacije 

sestavljene iz enot učnih izidov (modulacija). 

 To predstavlja predpogoj za večjo prožnost programov PIU in omogoča lažje 

vrednotenje, s čimer se pospeši uvajanje izpopolnjevanja in prekvalifikacije.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/micro-credentials-labour-market-education-and-training
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/microcredentials-are-they-here-stay
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
https://eua.eu/news/622:european-commission%E2%80%99s-report-european-approach-to-micro-credentials.html
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/session_4_en_micro-credentials_12_plw_28oct2021_j_bjornavold.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/session_4_en_micro-credentials_12_plw_28oct2021_j_bjornavold.pdf
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Spoznali smo, da je modulacija – razčlenitev poklicnih kvalifikacij na manjše dele učnih 

izidov – 'novi' način za prožno posodabljanje vsebine in njeno prilagoditev potrebam 

posameznikov. Vrednotenje učnih izidov, pridobljenih v neformalnem ali priložnostnem 

učenju, bo omogočilo lažje izpopolnjevanje in prekvalifikacijo ter prineslo ne samo 

polnih kvalifikacij, ampak tudi mikrokvalifikacije ali delne kvalifikacije. (Priporočilo 

Sveta, 2020) 

 

Nova dejstva za udeležence 

• Modulacija v PIU, ki razčleni poklicne kvalifikacije na manjše dele učnih izidov v 

mikrokvalifikacije – (?) novi ECVET brez točk (?) 

• Mikrokvalifikacija dokazuje učne izide, pridobljene s kratkim, pregledno 

ocenjenim usposabljanjem ali modulom. Mikrokvalifikacije se lahko pridobijo na 

kraju samem, prek spleta ali v kombinirani obliki. Prožna narava teh kvalifikacij 

omogoča, da se priložnosti za učenje ponudijo tudi tistim, ki so zaposleni za polni 

delovni čas. Zaradi tega so mikrokvalifikacije zelo prožna in vključujoča oblika 

učenja, ki omogoča ciljno usmerjeno pridobivanje spretnosti in kompetenc. 

• Vrednotenje učnih izidov, pridobljenih v neformalnem ali priložnostnem učenju, 

bo omogočilo lažje izpopolnjevanje in prekvalifikacijo ter prineslo ne samo polnih 

kvalifikacij, ampak tudi mikrokvalifikacije ali delne kvalifikacije. Pomaga tudi pri 

vzpostavljanju povezav med različnimi področji, ki so potrebne za razvoj 

zelenega in trajnostnega gospodarstva. 

• Mikrokvalifikacija je dokazilo o učnih izidih, ki ga je učenec pridobil po kratki, 

pregledno vrednoteni učni izkušnji. Podeljujejo se po zaključku kratkih samostojnih 

usposabljanj (ali modulov), ki se izvajajo na kraju samem ali prek spleta (ali v 

mešani obliki). 

• Mikrokvalifikacije in digitalna kvalifikacije so zelo prilagodljive in inovativne.  

• Prejemniki evropskih digitalnih potrdil učnih dosežkov lahko samodejno preverijo 

informacije, kot sta identiteta organa, ki podeljuje kvalifikacije, ali zagotavljanje 

kakovosti kvalifikacije. Evropska digitalna potrdila so verodostojna dokazila v EU, 

prav tako pa so enakovredna papirnatim potrdilom z enakimi informacijami. 

Vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in organizacijo 

- Mikrokvalifikacije so zelo prilagodljive in se lahko uporabljajo za izpopolnjevanje 

ali prekvalifikacijo za potrebe trga dela ali za poklicni razvoj po začetku dela. 

- Mikrokvalifikacije kot enote 'učnega izida' – ECVET brez številčnih kreditnih točk. 

- Prožna narava teh kvalifikacij omogoča nove možnosti učenja 

(spletna/kombinirana oblika). 

 

Vsebine za vzpostavitev uspešnih lokalnih okvirov sodelovanja med organizacijami PIU  

- Mikrokvalifikacije odražajo posamezne rezultate formalnega, neformalnega in 

priložnostnega učenja pri vseh dejavnostih PIU. 

- Modulacija z mikrokvalifikacijami podpira prehod na nova delovna mesta z 

novimi zahtevami po znanjih in spretnostih, odpravlja vrzel v spretnostih in 

motivira učence PIU. 
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- Mikrokvalifikacije kot inovativen pristop pri transnacionalni mobilnosti.  

- Potencial mikrokvalifikacij izven formalnega PIU, zlasti v podjetjih in sektorjih trga 

dela. 

- Mikrokvalifikacije podpirajo sisteme PIU brez starostne diskriminacije in krepijo 

osredotočenost na izpopolnjevanje in preusposabljanje. 

- Mikrokvalifikacije se v lokalnih okvirih sodelovanja lahko združijo v kvalifikacije.  

-  

Vsebina za vključevanje oseb, ki nimajo izkušenj s sodelovanjem EU 

- Mikrokvalifikacije so uspešne na področju sodelovanja EU ali na trgu dela. 

- Mikrokvalifikacije so rezultat vrednotenja posameznikovega znanja, spretnosti in 

kompetenc v formalnem, neformalnem in priložnostnem izobraževanju. 

- Prenosljivost mikrokvalifikacij na nacionalni in mednarodni ravni. 

 

Kaj so se udeleženci naučili od drugih partnerjev in kako jim to znanje koristi? 

 

• Mikrokvalifikacije so zelo prožna in vključujoča oblika učenja, ki omogoča ciljno 

usmerjeno pridobivanje spretnosti in kompetenc. 

• Zlasti so lahko v pomoč posameznikom, ki: 

- želijo nadgraditi svoje znanje, ne da bi dokončali celotni visokošolski študij; 

- se želijo izpopolniti ali preusposobiti ter se odzvati na potrebe trga dela ali po 

začetku dela nadaljevati svoj poklicni razvoj (https://ec.europa.eu/). 

• Ključne značilnosti mikrokvalifikacij: 

- Na splošno se razlagajo kot izkazi (ki temeljijo na dokazilih in/ali vrednotenju), 

da je oseba pridobila učne rezultate in/ali kompetence, povezane z omejenim 

in specifičnim področjem. 

- Izdane so v digitalni obliki. 

- Lahko so del formalnih kvalifikacij ali jih dopolnjujejo, lahko pa so od njih tudi 

neodvisne. 

• Vrednost in razumevanje mikrokvalifikacij nista vedno povsem jasna. 

• Izzivi glede kakovosti, priznavanja, preglednosti in prenosljivosti mikrokvalifikacij 

med državami in znotraj njih, med sektorji ter z enega delovnega mesta na 

drugo. 

• Mikrokvalifikacije so v lasti učenca. Mogoče jih je deliti, prenesti in združiti v 

obsežnejše kvalifikacije.  

 

 

https://ec.europa.eu/
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5.3 Povzetek in priporočila pete točke usposabljanja 
 

V Evropi mora vse več državljanov izpopolnjevati svoje znanje, spretnosti in 

kompetence (zeleni in digitalni prehodi, okrevanje po COVID-19), kar je pravi izziv za 

našo politiko PIU.  

Sistemi izobraževanja potrebujejo kulturno spremembo. Za sprejemanje pristopa 

vseživljenjskega učenja moramo izboljšati moramo dostop do vseh vrst učencev s 

poudarkom na: 

- prožnih učnih poteh, 

- pristopu, ki se osredotoča na učenca,  

- dostopnosti in vključenosti, ki predstavljata bistvo učenja. 

Vrednotenje učnih izidov, pridobljenih v neformalnem ali priložnostnem učenju, bo 

omogočilo lažje izpopolnjevanje in prekvalifikacijo ter prineslo ne samo polnih 

kvalifikacij, ampak tudi mikrokvalifikacije ali delne kvalifikacije. Pomaga tudi pri 

vzpostavljanju povezav med različnimi področji, ki so potrebne za razvoj zelenega in 

trajnostnega gospodarstva. 

V naši raziskavi med udeleženci pete točke usposabljanja se sprašujemo o prednostih, 

slabostih, priložnostih in grožnjah mikrokvalifikacij: 
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Zadnje vprašanje v anketi se je glasilo: »Ali bi vas zanimalo sodelovanje pri skupnem 

evropskem projektu ona temo mikrokvalifikacij?« – 100-odstotkov udeležencev je 

odgovorilo z da. To je zelo pozitiven odziv na novo Priporočilo sveta o poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost, in izkazuje pomembnost teme. 

»Glavni izzivi priznavanja mikrokvalifikacij se ne pojavljajo na tehnološki ali praktični 

ravni, temveč so bolj kulturne in strukturne narave, na ravni vladnih (nacionalnih in 

mednarodnih ali vsaj evropskih) zakonodajalcev. V resnici je glavni poudarek na 

visokošolskem, akademskem izobraževanju, pri čemer se spregleda potencialna vloga 

mikrokvalifikacij v PIU in za PIU. Potencialna vloga mikrokvalifikacij izven formalnega PIU 

je prepogosto spregledana, zlasti v podjetjih in sektorjih trga dela.« (CEDEFOP 2020) 

 

Komisija je spomladi 2020 ustanovila ad hoc posvetovalno skupino, v kateri so bili 

strokovnjaki s področja visokega šolstva, vključno s strokovnimi delavci, člani agencij za 

zagotavljanje kakovosti in gostujočimi govorniki iz vse Evrope. Ti rezultati (tri delovne 

naloge) bodo vključeni v širša posvetovanja, ki bodo zajemala vse sektorje 

izobraževanja in usposabljanja. Cilj je pripraviti priporočilo Sveta o mikrokvalifikacijah za 

vseživljenjsko učenje in zaposljivost do konca leta 2021.  

Za usposabljanje učiteljev in mentorjev PIU lahko glede na pridobljena spoznanja 

izpostavimo naslednje najpomembnejše teme: 

1. Zavedanje, da so mikrokvalifikacije zelo prožna in vključujoča oblika učenja, ki 

omogoča ciljno usmerjeno pridobivanje spretnosti in kompetenc. 

2. Mikrokvalifikacije dokazujejo učne izide, pridobljene s kratkim, pregledno ocenjenim 

usposabljanjem ali modulom. 

3. Prožna narava teh kvalifikacij omogoča, da se priložnosti za učenje ponudijo tudi 

tistim, ki so zaposleni za polni delovni čas. 

4. Mikrokvalifikacije priznavajo učne izide, dosežene izven formalnega izobraževanja. 

5. Mikrokvalifikacije odpravljajo vrzeli v znanju in spretnostih, lajšajo formalno 

priznavanje novih znanj ter podpirajo prehod na nova delovna mesta z novimi 

zahtevami po znanjih in spretnostih. 
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Epilog   
Točke usposabljanja so bile zelo poučne za vse sodelujoče evropske partnerje in 

ponudnike PIU, na njih pa sta bila predstavljena predvsem poslanstvo in vizija projekta 

NEW VET:   

'Mreža za spodbujanje evropskega sistema učenja z delom za izvajalce poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja.' 

Vzpostavljene so bile nove evropske mreže, hkrati pa so udeleženci pridobili nove 

informacije, izmenjali veliko izkušenj in znanja ter razpravljali o učenju z delom v 

evropskem okviru. Kljub temu je bilo stanje na prvi točki usposabljanja januarja 2020 

povsem drugačno kot ob koncu projekta leta 2022. 

 

Pandemija COVID-19 je povsod po Evropi povzročila hude motnje v ustaljenih 

dejavnostih izobraževanja in usposabljanja, tudi PIU. Čeprav so se države članice hitro 

zatekle k digitalnim rešitvam za učenje, sta uvedba ukrepov omejitve izhoda in kriza, ki 

je sledila, postavila odpornost sistema na preizkušnjo.  

Razmere v PIU so se še poslabšale zaradi dejstva, da je bilo v večini sektorjev prekinjeno 

praktično usposabljanje v obliki učenja z delom in vajeništva. Tudi pri projektu NEW VET 

je COVID-19 močno vplival na načrtovane nacionalne osebne delavnice ter na temo 

PIU. Zaradi epidemije COVID-19 so bile druga, tretja, četrta in peta točka usposabljanja 

organizirane v obliki spletnih usposabljanj, vendar virtualna srečanja preprosto ne 

morejo nadomestiti izmenjav in srečanj na kraju samem. 

Hkrati so od leta 2017 potekala poglobljena in usmerjena evropska posvetovanja, v 

katerih naj bi opredelili temelje PIU, primernega za prihodnost, glede na porajajoče se 

trende in izzive (digitalizacija, avtomatizacija, robotika, umetna inteligenca, zeleno in 

trajnostno gospodarstvo vključno s podnebnimi spremembami, globalizacija, novi 

poslovni modeli, nove oblike organizacije dela, demografske spremembe, staranje, 

migracija), ki so se zaključila leta 2020 z oblikovanjem: 

Priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno 

konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020) 

Ta dinamični razvoj smo takoj upoštevali pri svojih dejavnostih usposabljanja. Na drugi 

točki usposabljanja smo še razpravljali o pomenu ECVET, konec leta 2020 pa je EU 

razveljavila kreditne točke. 

Leta 2021 smo točke usposabljanja neposredno uskladili s to novo politiko EU: 

 

- Četrta točka usposabljanja:  Kako posodobiti PIU s podporo prehodov v zeleno in 

digitalno gospodarstvo – Inovacije v PIU za zeleno in digitalno Evropo 

- Peta točka usposabljanja:  Novo obdobje mikroocenjevanja v PIU? Znanja in 

spretnosti, ogrodje kvalifikacij in pristopi EU 
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Ta hitra prilagoditev vsebine usposabljanja nam je omogočila, da smo z evropskimi 

partnerji zelo konstruktivno razpravljali o novi evropski politiki na področju NEW VET 

(Priporočila Sveta). 

Splošni cilj bi moral biti posodobitev politike EU na področju PIU, da bi izpolnila znatne 

potrebe po izpopolnjevanju in prekvalifikaciji, ki so nastale zaradi skupnega cilja, da bi 

bili kos izzivom 21. stoletja, predvsem pa, da bi pripomogli k okrevanju po pandemiji 

COVID-19 in prispevali k izgradnji bolj trajnostne, pravičnejše in odpornejše Evropske 

unije.  

Kot poudarek te nove usmeritve v PIU bi radi navedli naslednje teme: 

- Posodobitev politike Unije na področju PIU s podporo prehoda v zeleno in digitalno 

gospodarstvo v času demografskih sprememb ter k navzgor usmerjeni konvergenci 

nacionalnih PIU sistemov. 

- Poudarjanje ključne vloge sistemov PIU za mlade, ki vstopajo na trg dela.  

- Dodelitev določene avtonomije ponudnikom PIU, da se lahko hitro odzovejo na izzive 

v zvezi z znanji in spretnostmi, ponudijo programe za hitro prekvalifikacijo ter tesno 

sodelujejo z delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja. 

- Razčlemba programov PIU na module in njihova razširitev na višje ravni kvalifikacij in 

mikrokvalifikacij. 

Na podlagi teh priporočil smo v našem partnerstvu razpravljali o prvih inovativnih 

zamislih, ki jih je treba uvesti v konkretne trajnostne projekte in sodelovanja na področju 

PIU. Poleg izmenjave in prenosa evropske poklicne politike v nacionalni kontekst je bila 

osrednja zamisel projekta tudi mreženje evropskih ponudnikov izobraževalnih storitev na 

temo učenja z delom. 

S skupnim preučevanjem evropskih ciljev in prenosom na nacionalne partnerske 

sisteme so se pokazale razlike, pa tudi številne podobnosti. Te vključujejo usmerjenost k 

učnim izidom, zagotavljanje kakovosti v učenju z delom, vrednotenje, priznavanje in 

prehod v zeleno in digitalno gospodarstvo (Inovacije v PIU za zeleno in digitalno 

Evropo).  To je okrepilo našo zamisel o dolgoročnem utrjevanju partnerske mreže in njeni 

širitvi z novimi partnerji PIU. 

Partnerstva NEW VET so razvila skupno strategijo internacionalizacije PIU in jo želijo 

dolgoročno uresničevati s konkretnimi ukrepi. Razvoj strategije internacionalizacije na 

ravni ponudnikov, spodbujanje mobilnosti vodij, osebja in učencev PIU ter 

transnacionalno sodelovanje so glavni izzivi in hkrati odlična priložnost za evropski sektor 

PIU. 


