Projekt Erasmus+
"Evropski kvalifikacijski koncept –
Specialist za poklicno orientacijo”

Vodnik za implementacijo Evropskega kvalifikacijskega
koncepta v Sloveniji
(Martina Jejčič)

Razvito pri projektnem partnerju:
“Šolski center Nova Gorica”
Kontakt:
Martina Jejčič
Tel.: ++386 5 6205 777
martina.jejcic@scng.si

Erasmus+ - projekt je financiran s strani evropske komisije.

Vsebina
1. Srednješolski splošni/poklicni programi v Sloveniji............................................... 3
2. Predlogi za izvajanje evropskega kvalifikacijskega koncepta v Sloveniji.............. 5
3. Predlogi financiranja izvajanja kvalifikacijskega koncepta v Sloveniji................... 7

2

1. Srednješolski splošni/poklicni programi v Sloveniji
(vir: Eurydice Slovenija)
Po obveznem devetletnemu osnovnošolskem izobraževanju sledi neobvezno
srednješolsko izobraževanje. Traja od 2 do 5 let, vanj vstopajo generacije otrok,
stare praviloma 15 let.

(vir: MIZŠ)
Srednješolsko izobraževanje se deli na:
• splošno izobraževanje, kamor spadajo različni štiriletni programi splošne in
strokovne gimnazije (gimnazija in klasična gimnazija; tehniška, ekonomska in
umetniška gimnazija različnih smeri) in enoletni maturitetni tečaj, ter
• poklicno in strokovno izobraževanje, kamor spadajo izobraževalni programi
različnih vrst zahtevnosti, in sicer: programi nižjega (2 leti) ter srednjega poklicnega
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izobraževanja (3 leta), ki se zaključijo z zaključnim izpitom, ter srednjega strokovnega
izobraževanja (4 leta), poklicnotehniškega izobraževanja (2 leti po končanem
programu srednjega poklicnega izobraževanja) in poklicnega tečaja (1 leto), ki se
prav tako zaključijo s poklicno maturo. (vir: Eurydice Slovenija)

(vir: https://www.slander.si/wp-content/uploads/2014/11/Izobrazevalni-sistemi-vSloveniji.pdf)
Sistem srednjega šolstva je centraliziran; o ustanavljanju in financiranju šol,
sprejemanju in razmeščanju izobraževalnih programov se odloča na nacionalni
ravni. Šole in učitelji pa so avtonomni pri konkretizaciji učnih vsebin, izbiri metod
poučevanja, kadrovanju in urejanju delovnih razmerij. Za vpis novincev si morajo
šole pridobiti soglasje ustanovitelja. (vir: Eurydice Slovenija)
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2. Predlogi za izvajanje evropskega kvalifikacijskega koncepta v Sloveniji
Evropski kvalifikacijski koncept se lahko izvaja na različne načine za različne ciljne
skupine.
2.1.

Brezplačno za udeležence

Najprej se lahko izvaja kot brezplačno izobraževanje/usposabljanje v
institucijah kot so Ljudske univerze in druge institucije za izobraževanje odraslih,
Zavod za zaposlovanje, Mladinski center, itd. Ljudske univerze ponujajo programme
za odrasle, prostovoljce, za zaposlene, za različne strokovnjake – skratka za vse, ki
jih določeno izobraževanje zanima. Nekateri progami so za vse udeležence
brezplačni, nekateri pa so plačljivi. Nekaterih programov se lahko brezplačno
udeležijo samo brezposelne osebe, ostali pa morajo udeležbo v programu plačati.
Ljudske univerze, ki imajo Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, katero podeli
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvajajo Storitve
vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne. Za iskalce zaposlitve izvajajo
delavnice, ki so prilagojene potrebam udeležencev. V sklopu koncesije se izvajajo
delavnice tipa C1 – Kariera po petdesetem, delavnice tipa C2 – Učinkovit nastop na
trgu dela in delavnice tipa D – Svetovalnica. Koncesija jim je bila podeljena za
določen čas 3 let, do konca leta 2018.
Zavod za zaposlovanje je center za brezposelne osebe. Vsak Zavod za
zaposlovanje ima karierni center, kjer ponujajo vrsto brezplačnih storitev in dejavnosti
za brezposelne, druge iskalce zaposlitve, študente in delodajalce. Z aktivnostmi
spododbujajo zaposlovanje in nudijo podporo pri izbiri poklicne poti in razvoju kariere.
Brezposelni lahko v času brezposelnosti opravljajo različna usposabljanja in tudi
prekvalificije, kar omogoča brezposelni osebi dobiti delo na drugem področju.
Mladinski center je prostor, kjer se mladi udeležujejo različnih izobraževanj,
tečajev in predavanj z vsebinami iz zelo različnih področij. Večina ponujenih
usposabljanj, tečajev in predavanj je brezplačna ali z zelo nizko ceno. Dejavnosti
Mladinskih centrov so namenjene mladim do 29 let. Center ponuja tudi učno pomoč
za šolske otroke.
Vse tri institucije se lahko izvajajo concept kot brezplačno izobraževanje ali
usposabljanje, saj je zanimiv, uporaben in kratek. Program se lahko izvaja v celoti ali
po vsebinskih sklopih.
2.2. Akademsko področje
Evropski kvalifikacijski koncept se lahko izvaja na akademskem področju kot:
Izbirni modul v študijskih programih pedagogike, sociologije, psihologije in
študijih za učitelje (razredni pouk, predmetni učitelji). V tem primeru mora biti modul
del javnega veljavnega študijskega programa.
Specialistični študij na fakulteti, kar pomeni, da mora evropska kvalifikacija
pridobiti akreditacijo javno veljavenega študijskega programa.
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2.3. Vajeništvo / usposabljanje strokovnih delavcev
Za delavce na področju vzgoje in izobraževanja obstaja Katalog nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev (KATIS), kjer se lahko
kvalifikacijski koncept objavi kot brezplačno usposabljanje za vse zaposlene na
področju vzgoje in izobraževanja (šole, vrtci, študentske domove, šole, univerze, itd.).
Druga možnost je implementacija kvalifikacijskega koncepta v sodelovanju z
drugim projektom, ki ima podobno vsebino in ciljie.
Koncept se lahko izvede tudi kot neodvisno plačljivo usposabljanje za vse, ki
jih tema zanima ali delajo na področju PO (podjetja, kardovske službe, karierni centri,
študenti, šolski svetovalci, itd.)
Različne možnosti za izvedbo kvalifikacijskega koncepta v praksi obstajajo.
Koncept se lahko izvede v celoti ali delno (ločeni moduli). Na ta način omogočamo
osebam, ki potrebujejo ali čutijo pomanjkanje nadaljnjega usposabljanja, da se
udeležijo in pridobijo znanje, dobre prakse, informacije in mrežo z ostalimi
strokovnjaki ter drugimi delavci na področju poklicna orientacija.
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3. Predlogi financiranja izvajanja kvalifikacijskega koncepta v Sloveniji.
Prvi predlog je, da se program usposabljanja kvalifikacijskega koncepta izvede
za samoplačnike ali pa udeležencem kotizacijo plačajo delodajalci.
Drugi predlog je, da je program usposabljanja objavljen v Katalog nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja, ki pa je plačan iz proračuna in je brezplačen za to ciljno skupino.
Tretji predlog je, da skupina zainteresiranih oseb najde pokrovitelja (podjetje,
društvo, iniciatiovo itd.), ki bo plačal predavatelje. Za uporabo prostora in druge
oprame potrebne za izvedbo se poskušajo dogovoriti z neko institucijo.
Naslednja možnost je organizacija dogodka / konference s predavanji in
delavnicami, povabiti zainteresirane strokovnjake, ki morda sodelujejo v drugem
projektu s podobno vsebino in lahko predavajo brezplačno (ker so že plačani iz
prvotnega projekta).
Poskušamo razmišljati in poiskati morebiten način izvajanja kvalifikacijskega
koncepta ali vsaj delov (modulov) koncepta. Začeli smo z organizacijo enodnevnega
dogodka PO za svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol ter ostale zainteresirane,
ki delajo na tem področju. Predavali so nam iz kariernega centra Ljubljana in
kariernega centra Univerze na Primorskem, javnega zavoda CPI (Center za poklicno
izobraževanje). Dogodek je bil organiziran v Šolskem centru Nova Gorica, ki nam je
nudil brezplačno v uporabljamo šolski prostor in opremo. Povratne informacije
udeležencev so bile zelo dobre in upamo, da bo čez nekaj časa to postalo
prepoznavno in ponavljajoče se usposabljanje med delavci na področju poklicne
orientacije.
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