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BOQua – Evropski kvalifikacijski koncept »specialist za poklicno orientacijo« 

V okviru Erasmus + KA2 projekta "BOQua - evropski kvalifikacijski koncept »specialist za poklicno 
orientacijo" je prvi ključni izdelek – kvalifikacijski koncept, uspešno zaključilo pet partnerskih držav 
(Nemčija, Avstrija, Slovenija, Anglija in Španija). Koncepti partnerskih držav so na voljo na spletni 
strani projekta www.boqua.eu v nemščini in angleščini (delno tudi v slovenščini in španščini). 

Kvalifikacijski koncept za strokovne delavce (učitelji, šolski svetovalni delavci, karierni svetovalci, 
socialni delavci, strokovnjaki s področja karierne orientacije v državnih institucijah, združenjih, 
gospodarskih zbornicah) je bil razvit na podlagi rezultatov raziskav, ki so bile izvedene v vseh 
partnerskih državah. Raziskave so potekale preko študij primerov, strokovnih intervjujev ter s 
preverjanjem trenutne situacije in predpisov izvajanja poklicne orientacije v posamezni državi. 
Koncept vključuje delovne procese in naloge, ki so enotne v državah partnericah. Poleg tega tudi 
potrebne kompetence, znanja in veščine, ki so potrebne za profesionalno izvajanje poklicne 
orientacije. Utemeljena je potreba po takšni vrsti usposobljenosti in koristi, ki jo imajo od tega 
potencialni upravičenci. Opredeljen je cilj kvalifikacije ter uporabljene metode poučevanja in učenja. 
Skupni evropski kvalifikacijski koncept, ki se bo na nacionalni ravni izvajal kot nadaljnje 
izobraževanje/usposabljanje za strokovnjake na področjuvpoklicne orientacije, bo obsegal 12 
kvalifikacijskih modulov, katerih učni cilji in vsebina, časovni obseg in izvajanje so podrobno opisani v 
konceptu EU. 

Poleg kvalifikacijskega koncepta so bili razviti tudi standardi kakovosti, ki določajo okvir za 
kvalifikacijo in njegov didaktični koncept ter cilje in rezultate, s tem je zagotovljena evropska 
primerljivost usposobljenih strokovnih delavcev. 

Za izvedbo neposrednih kvalifikacij po zaključku projekta, je bilo v okviru projekta razvitih pet 
kvalifikacijskih modulov iz različnih strokovnih poklicnih področij. Moduli so namenjeni usposabljanju 
strokovnjakov poklicne orientacije tako, da lahko usmerjeno poklicno orientacijo izvajajo glede na 
posebnosti različnih poklicnih področij (svetovanje in podpora). Pet kvalifikacijskih modulov se 
osredotoča na poklicno usmeritev na različnih področjih z ustreznimi posebnimi, možnostmi 
usposabljanja, zahtevami in izzivi. Področja so: industrija-tehnika, obrt, trgovina, storitve in okolje. Vsi 
moduli so bili pripravljeni za namen uporabe v praksi. Sestavljeni so iz uvoda/opisa, tabele vsebin za 
učenje in poučevanje skupaj z naborom učnih gradiv, načrt izvedbe ter konkretne časovne razporede 
izvajanja. 

Kot podporni instrument za izvajanje usposabljanja za strokovnjake na področju poklicne orientacije je 
bil razvit vodnik dobre prakse, ki opisuje 17 izbranih dobrih praks od skupno 50 zbranih dobrih praks v 
sodelujočih partnerskih državah. Da bi lahko opisane ukrepe dobrih praks vključili k posameznim 
konceptom poklicne orientacije v različnih institucijah, v katerih so strokovnjaki aktivni, so posamezni 
primeri dobre prakse opisani na podlagi opredeljenih meril.  

Primer dobre prakse – ukrep, je opisan kako se izvede v državi, ki ga izvaja, kdo je ciljna skupina in 
nosilec izvajanja ter kakšen je cilj ukrepa, njegova usmerjenost in natančen opis. Dodatek k 
smernicam dobre prakse (v angleščini) opisuje vse pomembne informacije za izvajanje poklicne 
orientacije v partnerskih državah. 
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