Info sheet
Erasmus + - Strateško partnerstvo projekt BOQua – Evropski kvalifikacijski koncept »Specialist za
poklicno orientacijo«
Prekinitve poklicnega izobraževanja pred zaključkom »osip« in brezposelnost mladih, lahko pripišemo
tudi slabi poklicni orientaciji, kar je posledica pomanjkanja kompetenc izvajalcev poklicne orientacije,
zaradi hitrih sprememb na trgu dela. Kvaliteto poklicne orientacije v Evropi želimo izboljšati, s pomočjo
modulov razvitih v projektu BOQua – Evropski kvalifikacijski koncept »Specialist za poklicno
orientacijo«.«
Projekt bo prispeval k temu, da bo izvajanje poklicne orientacije v šolah, institucijah ki nudijo
svetovanje in v okviru zaposlovanja mladih primerljivo na evropski ravni s pomočjo uniformiranega
koncepta kvalifikacij. Istočasno se bo čezmejno spodbujala preglednost sistema poklicne orientacije.
Delodajalci ki se pogosto pritožujejo nad slabim poklicnim orientiranjem in svetovanjem mladim glede
na realno situacijo na trgu dela, bodo imeli možnost oceniti ukrepe poklicne orientacije in aktivnosti ki
se izvajajo predhodno/pred poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Dodatna prednost je, da
bodo lažje pridobili dobro poklicno orientirane dijake/pripravnike iz drugih Evropskih držav.
Znotraj projekta »BOQua«, bo pod vodstvom Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd iz
Nemčije skupaj s 4 evropskimi projektnimi partnerji iz Avstrije, Velike Britanije, Španije in Slovenije –
Šolski center Nova Gorica, razvit Evropski kvalifikacijski koncept »Specialist za poklicno orientacijo«.
Podlaga za kvalifikacijski koncept je analiza primerov dobrih praks v posameznih državah partnericah,
upoštevajoč izvajanje uspešnih ukrepov in aktivnosti na področju poklicne orientacije kakor tudi študije
primerov s strokovnjaki, ki izvajajo poklicno orientacijo in svetovanje.
Poleg mladih za katere bo izboljšan postopek poklicne orientacije, bodo od projektnih rezultatov imela
korist tudi podjetja ki dijake usposabljajo in strokovni delavci, ki poklicno orientacijo izvajajo v praksi
(učitelji, svetovalni delavci, svetovalci, kadrovniki, …) Njihova znanja, veščine, in kompetence bodo
nadgrajeni z novo razvitimi kvalifikacijami in dopolnjenimi izobraževalnimi produkti.
Projektni partnerji bodo rezultate projekta ter smernice dobrih praks iz petih evropskih držav partneric
predstav na konferencah, mednarodnih srečanjih ter s pomočjo evropskega svetovalnega odbora.
V korist boljše primerljivosti bodo razviti kvalitativni standardi in pet modulov s fokusom na različnih
poklicnih področjih: industrijsko-tehnično, obrt, trgovinsko, storitve in ekonomija, ki bodo testirani v
pilotni fazi.
Poleg tega bo ustvarjen vodnik dobrih praks za izvajanje ukrepov za poklicno orientacijo s primeri
rešitev iz sodelujočih držav, kakor tudi ocenjevalni instrument, ki bo omogočal podjetjem, da ocenijo
potencialne kandidate ali so bili ustrezno poklicno orientirani in na kakšen način.
Ob zaključku projekta bodo pripravljene smernice za trajno izvajanje novo razvite kvalifikacije v EU.
Vsi rezultati projekta bodo dostopni na spletni strani projekta (www.boqua.eu).
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