Bilten za spodbujanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Kaj nam ponuja CEDEFOP,
Evropski center za razvoj
poklicnega izobraževanja
in usposabljanja?

številka 6, december 2012

Intervju - dr. Zdenko Medveš:
Brez upoštevanja specifičnosti trga
dela poklicnega izobraževanja ne
morete zasnovati, kot je treba

številka 6, december 2012

KAZALO

UVODNIK
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Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle) je organizacija
Evropske unije, ki so jo države članice EU
ustanovile leta 1975. Njen sedež je bil sprva v Berlinu, potem pa so ga leta 1995 prestavili v Solun. Osrednje dejavnosti agencije
so raziskovanje, zbiranje in analiziranje podatkov ter koordiniranje raziskav. CEDEFOP
spodbuja sodelovanja pri reševanju problemov ter omogoča izmenjave idej, podpira
pa tudi razvojne programe Evropske unije
na področju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Namen organizacije je zagotoviti skupno osnovo za sodelovanje in izmenjavo informacij ter tako podpreti razvoj
politik in strategij poklicnega izobraževanja
in usposabljanja v Evropi. Prav zato CEDEFOP tesno sodeluje z Evropsko komisijo,
državami članicami EU, vladami, s predstavniki delodajalcev in sindikatov, z raziskovalci
s področja VET.
CEDEFOP-ove raziskave so izjemnega pomena za razvoj skupnih evropskih orodij, kot so
Evropsko ogrodje kvalifikacij, kreditni sistem,
okvir za zagotavljanje kakovosti, Europass itn.

ReferNet
Za izpolnjevanje svojih nalog je CEDEFOP
leta 2002 ustanovil mrežo ReferNet.

Meta Šlander
Center RS za poklicno izobraževanje

in Norveško. Točke ReferNet v posameznih
državah članicah po navodilih CEDEFOP-a
zbirajo podatke, jih analizirajo, pripravljajo
poročila ter poročajo o dogodkih in novostih s področja poklicnega in strokovnega
izobraževanja v posameznih državah. Na
slovenski točki ReferNet, ki je na Centru RS
za poklicno izobraževanje, med drugim izvajamo naslednje aktivnosti:
• pripravljamo poročilo o nacionalni politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (National Policy Report);
• pripravljamo nacionalno poročilo o sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji (VET in Europe – Country report);
• zbiramo nacionalne novice;
• vpisujemo nove izdane publikacije s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sorodnih tematik v bibliografsko bazo VET-Bib.
Na ta način CEDEFOP ter drugi uporabniki
lahko dobijo dragocen vpogled v nacionalne sisteme in politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zbrane informacije
in podatki so prikazani v CEDEFOP bazah
podatkov in so uporabljeni za njihove primerjalne študije. V 10 letih delovanja je
bilo pod okriljem ReferNeta v bibliografsko bazo VET-Bib vnesenih 28.000 prispevkov, pripravljenih je bilo 176 nacionalnih poročil (VET in Europe – Country
Report), 72 raziskovalnih poročil (National Research Report), 52 poročil o nacionalni politiki s področja poklicnega izobraževanja (National Policy Report) ter
144 nacionalnih novic. Vsi dokumenti so
dostopni na spletu v bibliografski bazi
VET-Bib (http://libserver.cedefop.europa.eu/F?local_base=ced01).
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V bibliografski bazi VET-Bib je zbrana literatura s področja poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, pa tudi širše. Če vas na primer zanima literatura o znanju in spretnostih na področju ekologije (green skills), najdete
seznam različnih publikacij, na primer publikacijo Skills and occupational
needs in green building, ter kratek opis njihove vsebine.
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Koristne povezave

Del baze VET-Bib so tudi tematske bibliografije o ključnih temah s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja, na primer: analiziranje razvoja Evropske strategije za potrebe modernizacije poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, vseživljenjsko učenje, kakovost poklicnega izobraževanja
in usposabljanja itn.

ReferNet je mreža inštitucij po Evropi, ki
predstavljajo 27 držav članic EU, Islandijo

Lahko se naročite tudi na VETAlert, mesečni izbor publikacij s področja
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga dobite po e-pošti. Vse publikacije, ki so navedene v izboru, so na voljo v bibliografski bazi VET-Bib.
www.cedefop.europa.eu →
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SPLETNA STRAN
www.cedefop.europa.eu

Uporabniki spletnih strani se med seboj
zelo razlikujemo in organizacija, ki se želi
vsem enakovredno predstaviti in podajati
sporočila, ki bodo vsem enako razumljiva,
se mora temu tudi prilagoditi. To pomeni, da mora organizacija že pri načrtovanju
spletne strani imeti načrt, s kom želi komunicirati (opredeliti deležnike), in vsem
deležnikom omogočiti dvosmerno komunikacijo. Z upoštevanjem potreb uporabnika
pridemo tako do vedno kakovostnejših sto-

ritev in do pomembnega premika od »stikov« k »odnosom«, ki pa nujno vključujejo dvosmerno komunikacijo. Dandanes se
uporabniki zlahka vključujejo v komunikacijo z organizacijami prek družabnih omrežij (Facebook, Twitter, LinkedIn …). Pri
tem uporabniki svoje mnenje delijo s svojo
družbeno mrežo, ki jo imajo oblikovano v
okviru družabnih omrežij. Vpletenost uporabnika v komuniciranje in delovanje organizacije je postala neposredna, ažurna

Boštjan Ozimek
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana

in osebna. Z razvojem informacijsko komunikacijske tehnologije in družabnih omrežij se je spremenil način komuniciranja, ki
si ga danes ne moremo predstavljati brez
upoštevanja mnenj, ki jih uporabniki naših
storitev izražajo na spletu.
Državljani Evrope smo že velikokrat v različnih raziskavah poudarjali, da so nam
evropske ustanove in delovanje teh ustanov precej oddaljene. To ne pomeni geografske oddaljenosti, ampak pomanjkanje
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informacij o njihovem vsebinskem delovanju in resnični dodani vrednosti, ki jo
kot javno financirane organizacije morajo
prispevati pri razvoju družbe. V nadaljevanju bom poskušal s stališča uporabnika
opredeliti, kakšna je komunikacija na spletni strani Evropskega centra za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na
kratko CEDEFOP-a. Ta se nahaja v geografsko precej oddaljenem Solunu, zato je
spletna stran za učinkovito komunikacijo z
uporabniki še toliko bolj pomembna.
Uporabniška izkušnja kaže, da uporabniki
najprej beremo levo stran besedila. Na CEDEFOP-ovi spletni strani najprej opazimo
tematska področja (CEDEFOP by theme),
s katerimi se organizacija ukvarja. V meniju o tematskih področjih najdemo vsebine, ki se nahajajo v obsežnih datotekah
pdf. S tem nam organizacija sporoča, da
se najprej posveča izkušenim uporabnikom
in ne naključnim, oziroma da si je treba za
osnovno predstavitev organizacije (About
CEDEFOP) in razumevanje njenega poslanstva vzeti malo več časa. V nadaljevanju bomo pregledali oba menija na levi
strani.

»CEDEFOP by theme«
Spletna stran nam pri iskanju informacij
pomaga z opredelitvijo tematskih področij Identifying skills needs, Understanding
qualifications, Analysing policy, Developing
lifelong learning (Prepoznavanje potreb po
znanju in spretnostih, Razumevanje kvalifikacij, Analize politik, Razvoj vseživljenjskega učenja). S klikom na tematska področja
se nam odprejo opredelitev tega področja,
novice, dogodki, publikacije in druge spletne povezave, ki so lahko koristne uporabnikom. Na desni strani se nam prikažejo
povezave na publikacije pod temo Selected
for you (Izbrano za vas). Publikacije so vsebinsko vezane na tematsko področje. Sledijo tudi koristne povezave, ki dopolnjujejo tematsko področje. Ta način prikaza
se mi kot uporabniku zdi dober, saj hkrati
posreduje novice, koledar dogodkov in področje vsebinsko opredeljuje. V tem delu
pogrešam kratke in zanimive informacije
s posameznega tematskega področja, poudarke iz publikacij. Na ta način spodbudimo uporabnika k pregledu vseh objavljenih
publikacij.
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»About CEDEFOP«
V tem meniju najdemo vse osnovne informacije o organizacijski strukturi, zgodovini
in delovanju Cedefop-a. Meni v drugem
nivoju je malce nepregleden, saj se odpre
velik nabor možnosti, ki bi jih lahko posodobili z bolj prijazno oblikovno postavitvijo. Vse informacije, do katerih lahko dostopamo v meniju, so vsekakor potrebne,
ne pa tudi nujne za vsakdanjo uporabniško
izkušnjo. Vsekakor bi bila smiselna ločitev
osnovnih informacij o organizaciji in rubrik
News, Events, Publications, Statistics and
indicators, Information services, ki ponujajo aktualne novice, dogodke, publikacije,
podatke in informacijske storitve.
Oblikovno bi lahko stran opredelili kot klasično. Na levi strani sta dva glavna menija,
na desni pa so objavljene različne povezave. V sredini spletne strani je prostor
za vsebino, ki jo želi organizacija izpostaviti. Za boljšo preglednost objavljenih informacij in tematskih področij bi bilo smiselno, da bi uporabili več barv in grafično
sodobnejšo razporeditev. V prihodnosti
bo treba razmišljati tudi o prilagoditvah,
ki jih zahteva razvoj tehnologije. Vse več
uporabnikov dostopa do spleta z mobilnih
naprav. Mobilne naprave uporabnikom prinašajo tudi posebno izkušnjo in spletne
strani večine organizacij se bodo morale
v prihodnosti temu prilagoditi. Želel bi izpostaviti samo uporabo ekranov na dotik
in s tem tudi grafično prilagojene gumbe
na spletnih straneh, ki trenutno zahtevajo
natančnost, to pa pomeni uporabo miške
in ne prsta, ki ga prinaša ekran na dotik.
Na vstopni strani imamo v meniju na desni
strani opredeljena področja, ki jih organizacija želi izpostaviti uporabniku. V tem
primeru je zaznati trud organizacije, da
želi svoje vsebine predstaviti na bolj privlačen način. Namen organizacije je treba
pozdraviti hkrati pa opozoriti, da je potrebno še veliko dela na privlačnejši izvedbi. Povezave, ki so tudi objavljene na desni
strani, nas usmerjajo na vsebine, ki se nahajajo v okviru spletne strani in jih organizacija želi izpostaviti. Hkrati pa v tem delu
najdemo tudi povezave na organizacije, ki
so pomembne za delovanje CEDEFOP-a.
Pomemben del menija na desni strani je
iskalnik po ključnih besedah. Organizaci-

ja uporabniku predlaga ključne besede, s
klikom uporabnik pride do vsebin, kjer so
te ključne besede podrobneje opredeljene.
Primer: s klikom na besedno zvezo labour
market (trg dela) se nam prikažejo povezave, ki so razdeljene po področjih: novice,
dogodki, publikacije, strokovni članki itn.
Ideja iskalnika po ključnih besedah se mi
zdi zelo dobra, zato bi predlagal, da jo organizacija tudi bolj izpostavi.
V tem delu spletne strani pa najdemo tudi
povezave na družabna omrežja, v katera se
organizacija vključuje. Delovanje in optimizacija komuniciranja organizacije v okviru
družabnih omrežij je tema za posebno analizo. Želel bi samo poudariti, da je pomembno, da organizacija med svoje »prijatelje« in
»sledilce« pridobi vse tiste deležnike, ki jih
je opredelila kot pomembne za njeno delovanje. Hkrati pa na osnovi komentarjev in
komuniciranja, ki ga lahko zazna v okviru
družabnih omrežij, načrtuje svoje delovanje
in komuniciranje. Tukaj bi izpostavil veliko
priložnost, ki jo ima organizacija, da svoje delovanje bolj približa uporabnikom in
na osnovi dvosmerne komunikacije vključi
uporabnike v svoje delovanje. Komuniciranje organizacije v okviru družabnih omrežij
mora pri uporabniku vzbuditi željo »postati
prijatelj« ali »sledilec«.
Če povzamemo, lahko spletno stran opredelimo kot uporabno in izredno koristno.
Objavljene vsebine so namenjene strokovnim organizacijam, kot so: stanovske
zbornice, strokovne organizacije za razvoj
poklicnega in strokovnega izobraževanja,
promotorji poklicnega in strokovnega izobraževanja, zavod za zaposlovanje, sindikati in ne nazadnje ministrstvo in vlada. Z
uporabo informacij bodo načrtovalci politik prišli do konkretnih podatkov, ki jim
bodo pomagali pri uspešnejšem načrtovanju in razvijanju strokovnega in poklicnega izobraževanja. Z grafično prenovo
spletne strani bi lahko CEDEFOP pridobil
širši nabor uporabnikov, ki pa bi jim moral prilagoditi objavljene informacije. Posebej pogrešam informacije za šolnike, ki
so izvajalci kurikulov. Le vsakodnevno delo
v razredu in odnos z delodajalci (izvajalci
praktičnega izobraževanja) prineseta tudi
pravo izkušnjo, ki pa je izrednega pomena
pri razvoju in načrtovanju politik poklicnega in strokovnega izobraževanja.
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ODGOVORI NA AKTUALNA
VPRAŠANJA, POVEZANA S
POKLICNIM IN STROKOVNIM
IZOBRAŽEVANJEM

Tesna vpetost v poklicno in strokovno izobraževanje ter nenehna želja po iskanju
novega me spodbujata k iskanju odgovorov v vseh danes dostopnih medijih. Danes
je dosegljivost informacij hitrejša kot kadarkoli prej in hkrati množična, tako da se
pri delu srečujem s selekcijo uporabnega
in relevantnega.

transparenten in smiselno organiziran za
uporabnika, hkrati pa je aktualen in nenehno zazrt v prihodnost. Vključil sem se tudi
v spletne skupnosti, ki delujejo na portalu
evropske komisije Scientific InformAtion for
Policy Support in Europe – SINAPSE (http://
europa.eu/sinapse/#), ter v nekaterih diskusijah tudi aktivno sodeloval.

Tematski spletni forumi in baze podatkov
mi precej olajšajo dostop in hkrati omogočajo hitro selekcijo informacij. Med mojimi stalnimi spletnimi portali je tudi portal
www.cedefop.europa.eu, kjer iščem odgovore na vsa aktualna vprašanja, povezana
s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.
Portal redno uporabljam, ker je pregleden,

V preteklih letih sem iskal predvsem podatke o izobraževalnih sistemih znotraj EU
ter primerjalne študije med njimi s poudarkom na poklicnem izobraževanju. Zanimala
so me vprašanja deregulacije in decentralizacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju, prehodnosti posameznika v horizontalni in vertikalni smeri izobraževanja,

mag. Branko Kumer
Šolski center Ptuj

prenosa pooblastil (odgovornosti) na nižje nivoje, iskal sem informacije o sistemih
zagotavljanja javnih financ ter o njihovem
razporejanju med izvajalce. V zadnjem
času spremljam predvsem področji kakovosti in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj. Vsa omenjana
področja so mi pomagala pri oblikovanju
predlogov, ki sem jih podal na nacionalnih
delovnih komisijah kot predstavnik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno
izobraževanje ali kot član nacionalne razvojne skupine za razvoj in implementacijo sistema financiranja MoFAS v srednjem
in višjem šolstvu ter kot član skupine za
pripravo Bele knjige 2011 za vzgojo in izobraževanje.
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Inovacije in reforme
kurikula
3. mednarodna delavnica CEDEFOP
Letos konec aprila je CEDEFOP, Evropski
center za razvoj poklicnega izobraževanja,
v grškem Solunu organiziral tretjo mednarodno delavnico na temo Inovacije in reforme
kurikula (Curriculum innovation and reform).

bi spodbujalo povezovanje med poučevanjem, učenjem in ocenjevanjem v Evropi;
o razvoju takega povezovanja drugje po
svetu; ter o potrebah in smernicah za nadaljnje raziskovanje omenjenega področja.

Na dvodnevni delavnici z naslovom Spreminjanje ocenjevanja za izboljšanje učnih
izidov (Changing assessment to improve
learning outcomes) so se zbrali raziskovalci, vladni svetovalci, oblikovalci politik,
socialni partnerji, ki so aktivno vključeni
v razvoj kurikulov ter oblikovanje politik
ocenjevanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prišli so iz 26
držav Evropske unije, Hrvaške in Avstralije
ter evropskih in mednarodnih organizacij
s tega področja, kot so European Training Foundation, mednarodni urad za izobraževanje UNESCO in CEDEFOP. Glavni
namen dogodka je bila diskusija o razvoju
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki

V uvodu sta bili predstavljeni dve primerjalni študiji, ki ju je financiral CEDEFOP.
Prvo študijo je opravil mednarodni konzorcij pod vodstvom Univerze v Warwicku,
preučevala pa je politike in prakse na področju kurikulov oziroma programov v 32
evropskih državah, medtem ko je druga
študija v istih državah proučevala politike
in prakse na področju ocenjevanja. Udeleženci smo tako pridobili novo znanje o
zadnjih reformah kurikulov, kako se ti kurikuli razvijajo in oblikujejo, kateri socialni partnerji in kako so vključeni v procese
prenove, kaj so glavni cilji novih kurikulov
ter kako se programi izvajajo v različnih
učnih okoljih, kot so šole, šolski centri, pri
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delodajalcih ipd. Izvedeli smo, kako poteka ocenjevanje učencev na podlagi novih
programov, katere metode se pri tem uporabljajo ter kateri so izzivi pri ocenjevanju
učnih izidov v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju v evropskih državah. Velika
večina evropskih držav je v zadnjih letih
šla skozi prenove šolskih programov ali pa
te prenove ravno izvajajo. Pri prenovah, ki
so v skladu z iniciativami Evropske komisije, gre predvsem za preusmerjanje z vsebine na kompetence oziroma učne izide,
ki naj bi jih dijaki usvojili skozi programe;
za vpeljavo modulov v programe; spremembe metod poučevanja in ocenjevanja v povezavi z učnimi izidi; ter vse večje
vključevanje socialnih partnerjev v proces
pripravljanja programov in izobraževanja.
Te spremembe pa se vedno do neke mere
razlikujejo od države do države glede na
njihovo zgodovinsko, kulturno, politično,
socialno in ekonomsko ozadje.
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Ključni del dogodka so bile štiri paralelne
delavnice, kjer so udeleženci na predstavljenih primerih (Nemčije, Nizozemske,
Grčije in Finske) lahko primerjali sisteme
glede na politike, ki jih države izvajajo na
področjih oblikovanja programov VET in
metod ocenjevanja, ter povezovanje teh
dveh področij. V Grčiji trenutno najbolj
intenzivno delajo na prehodu na uporabo
pristopa učnih izidov ter odpiranju poti za
možno nadaljevanje izobraževanja na terciarni ravni, podobno tudi v Avstriji. Tudi
na Nizozemskem so že prešli na sistem,
ki temelji na kompetencah, ter temu primerno priredili način ocenjevanja, kar pa
se v praksi še vedno ne izvaja zadovoljivo.
Na Finskem pa so že korak dlje in dajejo poudarek individualiziranemu pristopu
znotraj kurikulov. Eksperti so skozi diskusije lahko delili svoje poglede, primere
rešitev ter izzive v svojih državah ter na
ta način iskali rešitve za izboljšanje poučevanja, učenja ter ocenjevanja v poklicnem
izobraževanju.
Pomemben del konference so bile tudi
predstavitve ter refleksije o sistemih poklicnega izobraževanja v Avstraliji, Latinski
Ameriki ter Gruziji, kar je razširilo kontekst
razmišljanja in diskutiranja z evropske na
svetovno raven. Trendi v poklicnem izobraževanju so po svetu podobni ne glede na
trenutno stanje razvoja sistema, države
stremijo k boljšemu povezovanju izobraževalne in delovne sfere, k vseživljenjskemu
učenju, oblikovanju kurikulov in ocenjeva-

nju na podlagi kompetenc oziroma učnih
izidov ter interaktivnim metodam poučevanja, ki podpirajo razvoj ključnih kompetenc ter hkrati motivirajo učence.
Skozi vse predstavitve, delavnice ter pogovore smo se udeleženci na koncu strinjali,
da se pri primerjavi in vzporejanju politik na
področju kurikulov ter ocenjevanja pojavlja
problem razumevanja in definiranja pojma
kompetence. V nekaterih državah so kompetence definirane kot nadpomenka pojmov znanja in veščine, v drugih pa kot del
učnih izidov skupaj z znanji in veščinami.
Iz tega izhaja tudi naslednji skupen izziv v
vseh državah, to je ocenjevanje kompetenc.
Še vedno ni bil določen univerzalen način
(orodje) ocenjevanja, merjenja kompetenc,
ki bi ga lahko v povezavi z izobraževalnimi
programi potem vpeljevali v šolah in bi vplival na boljšo pripravljenost učencev na delo
ter vseživljenjsko učenje.
Podobno kot pri nas se tudi v nekaterih
drugih državah še vedno soočajo s problemom vključevanja delodajalcev v proces
izobraževanja skozi usposabljanje pri delodajalcih ter s pomanjkljivim sodelovanjem
delodajalcev pri procesu oblikovanja programov, s katerimi bi zadostili potrebam
trga delovne sile. Predvsem gre za potrebo po nekem formalno strukturiranemu
sistemu sodelovanja, ki bi deloval in zagotavljal koristi za izobraževalne ustanove,
delodajalce in predvsem učence.

Večina držav dela tudi na prenovi oziroma vpeljavi nacionalnega kvalifikacijskega
ogrodja, ki sledi standardom Evropskega
kvalifikacijskega ogrodja, z namenom čim
večje primerljivosti. Pri tem pa se soočajo s problemom vključevanja že obstoječih kvalifikacij in stopenj izobrazbe v novo
ogrodje ter z usklajevanjem želja različnih
socialnih partnerjev. Menim, da so predvsem zaradi takšnih skupnih dilem ter
izzivov dogodki, kot je bila mednarodna
delavnica CEDEFOP, dobrodošli in uporabni. Na njih imajo strokovnjaki ter raziskovalci možnost predstaviti in diskutirati o
aktualnem razvoju, reformah in trendih v
Evropi ter širše na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Med seboj
lahko delijo in primerjajo pristope in metode reševanja različnih problemov ter na
ta način hkrati prispevajo h kakovostnejšemu razvoju kompleksnega sistema tako na
mednarodni kot na nacionalni ravni. In ne
nazadnje se ravno na takšnih srečanjih odpirajo nove možnosti, vprašanja, potrebe
za razvoj in raziskovanje področja poklicnega izobraževanja v prihodnosti.
Na spletni strani delavnice http://events.
cedefop.europa.eu/curriculum-innovation-2012/index.html se nahajajo vse predstavitve ter drugo zanimivo gradivo, povezano z delavnico.
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Brez upoštevanja
specifičnosti trga dela
poklicnega izobraževanja
ne morete zasnovati, kot je
treba

Simona Knavs, Danuša Škapin
Center RS za poklicno izobraževanje

Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo
to jesen z izdajo monografije Z evalvacijo
do sprememb zaokrožili šestletno spremljanje prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja. Avtorji so posamezne vsebinske
cilje prenove in z njimi povezane ugotovitve
evalvacij in spremljav – vključno s predlogi za
izboljšave – domiselno vpeli v širši okvir prenavljanja in evalviranja izobraževalnega sistema kot ključnih metodoloških elementov stalnega razvoja, posodabljanja in zagotavljanja
kakovosti. Monografija je zanimiva za širšo
strokovno javnost, nagovarja namreč celoten
spekter od učiteljev, ravnateljev do svetovalcev, raziskovalcev in seveda odgovornih za razvoj na sistemski ravni.
Mednje lahko uvrščamo tudi dr. Zdenka Medveša, profesorja v pokoju, ki je bil zaposlen na
Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in je eden vodilnih strokovnjakov na področju izobraževalnega sistema v Sloveniji. Dr. Medveš že od leta
1990 sodeluje pri razvoju sistema poklicnega
in strokovnega izobraževanja. Glede na to je
bilo še posebej zanimivo prisluhniti njegovi
kritični analizi izhodišč aktualne prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jo je
predstavil na zaključni konferenci ESS projekta Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanja kakovosti
2010–2012, v okviru katerega je monografija
Z evalvacijo do sprememb nastala.
prof. dr. Zdenko Medveš
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Z dr. Medvešem smo se pogovarjali o treh
vidikih njegove analize, ki v središče postavlja problematiko izvedbe praktičnega
izobraževanja in njegovo povezavo s strokovno teorijo: torej o »hibridnem modelu«
našega poklicnega izobraževanja, ki ga
označi kot »največjo strokovno zmoto«, pri
nastajanju katere je sodeloval, o pomanjkanju odgovornosti socialnih partnerjev za
poklicno izobraževanje kot izvornem grehu
neuspešnosti našega poklicnega in strokovnega izobraževanja in tudi o vlogi Centra
RS za poklicno izobraževanje, ki se ga z
naslednjim letom želi »utopiti v brezobličen
konglomerat« enotnega javnega zavoda za
izobraževanje.
CPI: Evalvacija je poleg ugodnih sprememb pokazala tudi na slabosti, ki jih je
prinesla implementacija Izhodišč 2001.
»Hibridni model« izobraževanja, ki je
kombinacija šolskega in vajeniškega tipa
poklicnega izobraževanja, odgovornost za
izobraževanje nalaga na šolo, in to tudi za
tisti obsežni del, ki se izvaja pri delodajalcih. Kako je prišlo do tega? Kje je bila
strokovna zmota?
Medveš: V analizi me je zanimalo, katera
točka v spremljavah in sintezni evalvacijski
študiji se kaže kot najbolj problematična,
in izkazalo se je, da je to nedvomno povezava teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Temeljni razlog za ta neuspeh je
pomanjkanje zavesti o pomenu poklicnega
izobraževanja med socialnimi partnerji pri
nas, kar ni slučaj v mnogih drugih državah,
kjer imajo poklicno izobraževanje zgledno
urejeno. To sicer vemo že vseskozi in to
smo želeli sistemsko urediti v devetdesetih letih z vajeniškim in dualnim sistemom.
Potem pa je prišlo do preobrata z Izhodišči
2001, ki pa je temeljil na površnih evalvacijah. Že po eni sami generaciji je prevladalo
stališče, da se pri nas vajeništvo in dualni
sistem ne moreta uveljaviti. Kljub temu, da
Memorandum iz leta 2000 jasno poudari,
da bi morali dualni sistem še bolj podpreti.
Zakaj? Povsem lahkotno so se navajali različni vzroki proti dualnemu sistemu: da ni
interesa med mladino, da ni pripravljenosti
med delodajalci, ali da dualni sistem ovirajo
celo šole, ki ljubosumno ohranjajo ure praktičnega pouka za svoj obstoj. Nikoli pa ni
bilo proučeno, ali je bil dualni sistem v letu
1996 kurikularno ustrezno zasnovan, nikoli
preverjena hipoteza, da bi ga mladi in delodajalci morebiti odklanjali zaradi njegove
»pošolanosti« tako na ravni šolskega pouka

kot usposabljanja na delu. Je pa ta hipoteza
po mojem mnenju zelo verjetna.
Torej moja zmota je v tem, da sem takrat
verjel, da bomo s »hibridnim modelom« naredili korak naprej v razvoju. Te vaše evalvacije pa so jasno pokazale ravno nasprotno, in
sicer da ta model pomeni celo korak nazaj.
CPI: Kako to, da so delodajalci ta model
sprejeli? Navsezadnje gre za razvoj njihove delovne sile.
Medveš: Ta model podpira situacijo, kakršna je. Delodajalci izrecno zagovarjajo šolski
sistem. In njih pravzaprav ne zanima sodelovanje v izobraževanju, kot je kurikularno
zasnovano sedaj. Menijo celo, da bi bilo
najbolje, da bi mojster izvajal usposabljanje v šolski delavnici. Zato tudi menijo, da
neko specialno pedagoško znanje in usposobljenost mentorja v podjetju za pedagoški proces nista potrebna. »Hibridni model«
je torej odgovor na pričakovanja naših delodajalcev, da bo šola naredila vse.
Gre za sistemski problem, za napačno sistemsko rešitev, kakršno so prinesla obdobja po prvih površnih evalvacijah tam v letu
2000, 2001, ko so se Izhodišča začela pripravljati. Takrat je bila zelo jasno podprta
ideja o dualnem sistemu in vajeniškem sistemu, o izjemni vlogi podjetij in njihovega
sodelovanja pri izvedbi izobraževanja. A se
je kmalu na to kar pozabilo. Jaz sam ne
vem, kaj je bil pravzaprav razlog. Kolegi iz
ožje, tudi ministrske strukture, so ugotavljali, da niso pomagala nobena sredstva,
ki bi motivirala delodajalce za vključitev v
izobraževanje. To je eden od temeljnih problemov.
CPI: Kako pa bi v tej družbi razvili motivacijo za delodajalce, da bi bolj aktivno
sodelovali pri izobraževanju svojih bodočih kadrov?
Medveš: Jaz mislim, da se je od vsega začetka napačno razmišljalo. Ker je bila prva
motivacija za dualni sistem, ki jo je leta
1996 uvedel Zakon, takšna, da je država delodajalcem povrnila strošek (blizu današnjih
40 €) za nagrade vajencem. Vendar na tak
način ne morete graditi spodbud. Nikjer v
svetu se to ne dogaja. Res je, da se iz proračuna spodbuja dualni in vajeniški sistem,
vendar na kakšen način? Na način razvoja
novih delovnih mest. Z investicijo v razvoj
delodajalca. Za novo delovno mesto, na katerega potem najprej pride nekdo, ki se uči,

to je torej najprej učno delovno mesto, ki
se potem razvije v stalno delovno mesto. V
tem se dualni sistem povezuje z zaposlovanjem. Dualni sistem je oblika zaposlovanja.
CPI: Mislite, da bi bila taka podpora države dovolj, da bi pozitivno vplivala na
učinkovitost usposabljanja na delovnem
mestu? Pred kratkim smo obiskali podjetje v tujini, ki ima poseben oddelek, ki
se ukvarja z usposabljanjem. Pri tem pa
dijaki oz. vajenci sploh niso bili zavezani,
da ostanejo pri njih zaposleni. Pri njih je
enostavno v zavesti, da če ne bodo sami
izobraževali svojega bodočega kadra, čeprav le potencialnega, se sploh ne bodo
razvijali.
Medveš: To je ta princip, da je pri delodajalcih razvita zavest, da morajo sami poskrbeti za svojo lastno kadrovsko produkcijo
in tega ne pričakujejo od države. Vendar
moramo razmišljati tudi o funkciji države,
to je osnovno načelo. Zakaj bi recimo iz
proračuna financirali izobraževanje nekaterih poklicev, ki jih je že preveč, ali tiste, ki
se lahko sami reproducirajo? Vaš primer se
nanaša na večje podjetje. Dualni sistem je
organiziran na zelo različne načine, ampak
princip je isti povsod. V principu gre za to,
da je vajenec, ki je prišel na neko učno ali
delovno mesto v podjetje, s tem že sprejet
v službo. Pogodba med vajencem in podjetnikom se sicer lahko kadar koli prekine.
Seveda v skladu z zakonodajo. Princip pa
je ta, da podjetje ali posamezen mojster
ali podjetnik spozna vajenca, mu da svoje
najkvalitetnejše znanje s predpostavko, da
bo z delom pri njem nadaljeval. Podjetja,
ki ne bi potrebovala nobenega kadrovskega
razvoja, najbrž ne bi sprejemala vajencev.
CPI: In kakšna je natančneje ta prava vloga države?
Medveš: V državno planskem gospodarstvu
država skrbi za izobraževanje kadrov. V tržnem pa se mora sistem poklicnega izobraževanja prilagajati organiziranosti trga dela.
Če to načelo zamešate, potem ste zgrešili. V slovenski situaciji, kjer imamo delež
majhnih podjetij do 10 zaposlenih v tako
visokem deležu, je predpostavka, da bi ta
podjetja izobraževala poklice za nacionalne potrebe, popolnoma zmotna. Predpostavka, da bi podjetje z 2 do 3 zaposlenimi
vzelo v uk četrto osebo, ki je ne potrebuje,
je absurdna. Vzeli bi jo le v primeru, če bi
obstajali pogoji, da bi število delovnih mest
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Kakovostno poklicno izobraževanje na delu pomeni izdajo poklicne ali celo poslovne
skrivnosti. Zato je v Nemčiji
znotraj zbornic penalizirano
prevzemanje kadrov, pomočnikov. To vendarle moramo
razumeti. Prepričan sem, da
brez upoštevanja teh zakonitosti, ko gre za vprašanje
statusa učečega v podjetju,
ne gre. In – to je zdaj bistvo
– iluzija je, da boste takšno
razmerje vzpostavili med delodajalci in dijaki, ki na podlagi neke obče pogodbe s šolo
prihajajo zdaj k enemu zdaj
k drugemu delodajalcu, kot
predvideva »hibridni model«.
Ne iluzija, zmota je to, saj
je v opreki s temeljno logiko
poklicnega izobraževanja.

nic penalizirano prevzemanje kadrov, pomočnikov. To vendarle moramo razumeti.
Prepričan sem, da brez upoštevanja teh
zakonitosti, ko gre za vprašanje statusa
učečega v podjetju, ne gre. In – to je zdaj
bistvo – iluzija je, da boste takšno razmerje
vzpostavili med delodajalci in dijaki, ki na
podlagi neke obče pogodbe s šolo prihajajo
zdaj k enemu zdaj k drugemu delodajalcu,
kot predvideva »hibridni model«. Ne iluzija, zmota je to, saj je v opreki s temeljno
logiko poklicnega izobraževanja.
CPI: Pa vendar sodelovanje z delodajalci
pri izvedbi poklicnega izobraževanja nujno potrebujemo.

razširili. Takrat bi bilo to smiselno. Princip,
ki lahko deluje, je ta, da država, ko želi
spodbuditi razvoj poklicnega izobraževanja,
nameni spodbude za odpiranje novih učnih
delovnih mest, ki se zapolnijo z vajenci in
se po končanem izobraževanju spremenijo
v redna delovna mesta. Nočem reči, da bo
sistem deloval stoodstotno in bo dobil novo
zaposlitev le vajenec. Lahko se zgodi, da se
mojster in vajenec zaradi določenih razlogov med izobraževanjem razideta. Ampak
praviloma, če je mojster pripravil vajenca
do konca in mu izdal zadnje skrivnosti svoje obrti, je tvegano, da bi ga poslal kam
drugam. To pokaže, da je spodbuda države
za razvoj poklicnega izobraževanja v vajeniškem ali dualnem sistemu v bistvu spodbuda za razvoj panoge.

Medveš: Tu ni dvomov. Zmota pa je, da
bomo to rešili s »hibridnim« sistemom.
Če bi mislili, da se da vse doseči v šoli, bi
morali le opremiti učne delavnice v šoli in
zdravo. Ena najbolj odmevnih ugotovitev v
evalvaciji je bil očitek dijakov, da morajo pri
delodajalcu opravljali tudi delo, ki ne sodi v
njihov poklic in njihovo stroko. A si predstavljate? Mi smo to ocenili kot nekaj najbolj
grozljivega. Je grozljivo. Ampak s katerega
vidika? Grozljivo je, ker mnenje dijakov očitno kaže, da gre za sistematično vzgojo negativnega odnosa do delovne obveznosti.
Gre za sistematično vzgojo neke maksime,
ki jo bo kasneje ta človek uporabljal v rednem delovnem odnosu, ko bo ugotavljal:
»Ups, to pa ne sodi v opis mojega delovnega mesta.« Mi torej načrtno privzgajamo
neke vrste negativno delovno motivacijo,
negativen odnos do delodajalca, negativen
odnos do poklica itn. Zaposleni vendarle
mora, zlasti v majhnih podjetjih, opravljati
vse. Ne more dijakinja, ki prihaja v frizerski salon na usposabljanje z delom, lastnici
salona reči, da ona dela samo tisto, kar je
v skladu s katalogom znanja, lastnica naj
pa pometa. To so nerealne in neživljenjske
predpostavke.

Sam se spomnim, ko smo začeli z vajeniškim sistemom, slovitega primera mesarije
Fingušt iz Pragerskega. Ko smo prišli na
ogled, je Fingušt imel pri sebi 4 vajence.
Srečali smo jih zunaj na cigareti. Vprašali
smo: »Ja, fantje. Kje pa je mojster?« Fantje nam odgovorijo: »Mojster pa hrenovke dela.« Mi: »Zakaj jih pa vi ne delate?«
Oni: »Ja, nas ne spusti noter!« Jasno je.
Kakovostno poklicno izobraževanje na delu
pomeni izdajo poklicne ali celo poslovne
skrivnosti. Zato je v Nemčiji znotraj zbor-

Nekaj podobnega se dogaja tudi v šoli, kjer
je moderno reči, da učitelji učijo »kup bedarij«. To je isto. In za nas je potem to dokaz,
da delodajalci ne opravljajo svoje funkcije.
Ne, to je dokaz, da je ne morejo opravljati. Poudariti bi morali, da tu ni krivda na
delodajalcih, ker se niso uklonili neki šolski varianti, temveč je krivda enostavno to,
da je stvari sistem napačno zastavil, ker je
združil nezdružljivo - status dijaka in status
zaposlenega. To je poanta, ki je v ozadju in
o kateri bi morali razmišljati.
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CPI: Vi se torej zavzemate za ponovno
vzpostavitev vajeniškega in dualnega sistema.
Medveš: Da. Jaz mislim, da brez dualnega ali vajeniškega sistema ni mogoče rešiti treh velikih problemov. Prvi problem je,
kaj narediti s populacijo, ki odklanja šolanje. Imamo jo, ne zatiskajmo si oči. In zato
uporabljamo različne organizacijske oblike
in ogromno neučinkovitih sredstev. Drugi
problem, za katerega ni rešitve v »pošolanem« modelu, je izobraževanje nekaterih
poklicnih profilov. Že leta opuščamo izobraževanje za mnoge poklice, zlasti maloštevilne, pa ne zato, ker so propadle industrije.
Zanje v modelu, ki ga imamo, enostavno
ne moremo organizirati izobraževanja na
ustrezen način. Tretji problem, ki je najhujši, pa je to, da šola pri izvedbi praktičnega
pouka nujno tehnološko zaostaja, in to je
konceptualen problem. In danes ni države
v svetu, ki bi z opremo poklicnih šol lahko sledila najnovejši tehnologiji. Ta je lahko
tudi tako specializirana, da je ne boste našli
pri istorodnih poklicih v več podjetjih. To je
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tisto, zaradi česar jaz mislim, da se v družbi
ne moremo odreči dualnemu in vajeniškemu sistemu.
Razmerja na slovenskem trgu dela pa so
tako specifična, da moramo pri organizaciji
sistema poklicnega izobraževanja misliti na
vse tri oblike – šolsko, dualno in vajeniško.
Natančno moramo premisliti, kateri panogi
kaj ustreza, in biti pripravljeni, da modele
tudi spremenimo. Že leta 1992 smo se odločili za raznolike poti za doseganje istega
poklica, 2001 pa smo prišli le na eno. To je
treba opustiti, to je škodljivo. Velja gledati,
kaj se drugod po svetu dogaja, vendar pa
ne gre vsega posnemati, ker je slovenski
trg dela tako poseben. Na eni strani imate preveč razpoložljive delovne sile, veliko
brezposelnih ljudi, veliko ljudi, ki ne delajo
v svojem poklicu, torej veliko ljudi, ki se ne
podrejajo zakonitostim na trgu dela. Podjetja niso zainteresirana za vzgojo lastnega
kadra, ker ga dobijo na trgu. Drugi vidik, ki
ga je treba upoštevati, pa je, da je veliko
povpraševanje po nekvalificiranih kadrih. In
to je recimo ena od katastrof. To pomeni,

da podjetja natanko vedo, da se ne splača
izobraževati, ker tisto, kar potrebujejo, lahko dosežejo s kakršno koli kvalifikacijo. Delovna mesta na ravni tehnika napolnjujejo z
nekvalificiranim kadrom, ali pa z izobrazbo,
ki ni ustrezne smeri, in to je ena od katastrof. Dokler je tako, je motivacija delodajalcev za izobraževanje zelo odprt pojem,
ne podleže zakonitostim, kot jih poznamo
v svetu. Brez upoštevanja specifičnosti trga
dela poklicnega izobraževanja ne morete
zasnovati, kot je treba. Enostavno ne morete. To so po mojem mnenju ključne zadeve.
CPI: Kakšna je tukaj vloga zbornic in sindikatov? Evalvacije kažejo, da je prisotnost zbornic šibka, sami pa izpostavljate
tudi nepripravljenost sindikatov, da izobraževanju v podjetjih zagotovijo ustrezen razvoj in status.
Medveš: Sindikati se aktivno za vprašanja izobraževanja zadnjih 20 let sploh niso zanimali.
Sodelovanje v nekaj organih ne izčrpa pojma
partnerstva, potrebni so medsebojni dogovo-

ri. Vidimo visoko stopnjo njihove aktivnosti
na področju plač, na področju pogojev dela,
manjšo že na področju razvoja podjetij. Ali
ste slišali kakega sindikalnega voditelja, ki bi
recimo imel neko vizijo o kadrovskem razvoju
gospodarskih panog? In ker tega ni, je jasno,
da tudi niste slišali njihove vizije na področju izobraževanja. Tudi ko smo imeli vajence
konec devetdesetih let, je bilo sindikate zelo
težko motivirati za zaščito vajencev.
Države, ki so razvile kvaliteten sistem vajeništva, zlasti pa dualni sistem, so ga lahko razvile le ob močnih sindikatih. Ravno sindikati
so bili – seveda z jamstvom, da bo to država
financirala – tisti, ki so vajeniškemu sistemu
dodali dan ali dva šolanja na teden. To ni
bila želja delodajalcev, to ni bila stvar države
same po sebi, to so izsilili sindikati. Na začetku prejšnjega stoletja je bil Kerschensteiner tisti, ki je rekel, da je treba vajence pripraviti na življenje ne le za tistih 8 ur dela,
ampak tudi za to, da bodo lahko obiskovali
gledališče, si pridobili državljansko vzgojo, da
bodo vedeli, kako odločajo na volitvah itn.
Vemo, da v praksi dualnih sistemov to znanje
s pedagoškega vidika nima neke velike teže.
Negativna ocena v šoli na primer ne ovira
napredovanja v višji letnik. Je pa stvar resna,
ker je delodajalec odgovoren, da vajenec šolo
redno obiskuje. On takrat nadomešča očeta,
njega pokličejo v šolo, če se zgodi, da nek vajenec v šoli ne napreduje. Skratka, to je vloga
sindikatov. Mislim, da je tudi pri nas, tudi ko
gre za vprašanje programov, njihove izvedbe,
vloga sindikatov izredno pomembna, vendar
pa te vloge v njihovi zavesti ni.
V zvezi z zbornicami pa je pri nas zgodba
bolj problematična, zlasti glede na aktualna
dogajanja v zvezi s članstvom, ko se bo vloga zbornic na področju izobraževanja kadrov
lahko popolnoma marginalizirala. V tujini je
motivacija za vključitev zbornice v področje
izobraževanja izredno močna. Na primer:
nemška zbornica dirigira način rekrutacije
mojstrov. Pri nas seveda ni tako. Zbornica
nima nobenih pooblastil, razen Zdravniške
zbornice, zato tudi ne morete pričakovati, da
se bo njena funkcija uveljavila. Ta naša specifičnost ne obeta nič dobrega za poklicno
izobraževanje in je velika ovira za uveljavitev
vajeniškega in dualnega sistem. Tu bi morala
zakonodaja vzpostaviti manj liberalen sistem.
Sistem, ki bi v večji meri nadziral kakovost in
v večji meri garantiral tudi formalne pogoje
za kakovost, kar ne nazadnje izobrazba kot
pogoj za odpiranje podjetij tudi je. Če ne verjamemo v to, da je izobrazba formalen pogoj
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ci na ravni poklicne izobrazbe neprimerljivo
slabše plačani v primerjavi s tehniki, njihove
plače so primerljive s plačami nekvalificiranih.
Drugo pa je zaposlovanje, saj absolventi poklicnih šol med absolventi vseh stopenj šolanja najtežje dobijo delo v svoji stroki. To je
posledica tega, da so potrebe po delavcih
pri nas predvsem na ravni nekvalificiranega
dela, kar je razvidno tudi v plačnem sistemu.
Imamo torej »nad-izobražene« ljudi. Nihče
pa nima vizije, kako bi v gospodarstvu izkoristil te visoko izobražene kadre. Zdaj lahko že zasledite resne predloge o tem, kako
bi omejevali mlade s poklicno izobrazbo pri
vključevanju v nadaljnje izobraževanje.
Iskanje razvojnih trendov v zasebnem sektorju v Sloveniji ne more temeljiti na delovnih mestih z nizko produktivno, dodano
vrednostjo. Ni mogoče pričakovati, da bi v
tem delu Evrope dolgoročno uveljavili koncept cenene delovne sile, saj v tem prostoru
to enostavno pomeni pristajanje na življenje
na pragu revščine, ne samo glede vsakdanjih življenjskih potreb, ampak bi to pomenilo tudi kulturno, informacijsko, civilizacijsko
bedo. V tem geografskem prostoru si tega
ne morete več zamišljati. Vizija bi sedaj morala temeljiti na predpostavki, da je treba
dosegati višjo stopnjo dodane vrednosti, za
kar obstajajo vsi pogoji, če bi znali izkoristiti
visoko izobraženost Slovencev.

za kakovost, potem šole lahko zapremo. Ni
to samo po sebi zadosten pogoj, potreben
pa je, drugače bi zdravnik lahko bil kdorkoli.
In tu mislim, da je ureditev sistema zbornic
z vidika njihovih ključnih funkcij pri nas popolnoma odprto vprašanje. Pri čemer menim,
da je njihova ključna funkcija v jamstvih, da
se na določenem področju dosegajo ustrezni
standardi kakovosti. Če bo v Sloveniji prodrl
povsem liberaliziran model glede članstva v
zbornicah brez njihovih jasnih in pomembnih
pristojnosti, bodo nastale specifične razmere,
ob katerih bo treba res natančno razmišljati o
nadaljnjem razvoju poklicnega izobraževanja.
CPI: Ali je kdo, katera od institucij te dejavnike že povezala, prepoznala to situacijo na ravni sistema, na ravni države?
Medveš: Meni je pravzaprav bolj v zavesti to, da se je državna politika oportuno
prilagajala težavam, o katerih smo govorili.
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Ne poznam sicer vsega, a ukrepi na področju izobraževanja v zadnjih letih kažejo na
to, da ni telesa znotraj vlade, ki bi imelo
neko jasno vizijo in orientacijo na področju izobraževanja, posebej poklicnega. Če
za merilo vzamete uradne dokumente, kot
zadnjega med njimi Belo knjigo 2011, lahko
rečem, da v njih o teh strateških vprašanjih
ni ne sledu ne zavesti. Bela knjiga enostavno pristaja na »hibridni model«.
Če ne opazite sistemskih razlogov, ki so v
ozadju, potem ne morete ustvariti vizije,
kako rešiti posamezne aktualne probleme, ki
jih zaznate na ravni dejstev. Kako rešiti problem upadanja populacije na poklicnih šolah,
kako rešiti beg mladine na višje stopnje izobraževanja? Ali gre res za izogibanje zgodnjemu zaposlovanju? Pri nas imate hkrati
dve največji demotivaciji v družbi za to, da
človek ostane na ravni poklicne šole, če jo
že konča. Eno je plačni sistem, saj so pokli-

A vendar glede vizije ne bi smelo biti veliko
dilem. Imamo raziskave, ki kažejo, kje so rezultati izobraževanja zelo dobri in kje so rezultati slabi. Ampak, ko govorimo o slabih rezultatih, se kar naprej ponavlja le tisto o slabi
pismenosti. Da imamo na področju poklicnega izobraževanja katastrofo, tega pa ne omenja nihče. Tu je najšibkejša točka v sistemu.
Skratka vizije na področju izobraževanja ni.
CPI: Sedaj smo omenjali delodajalce pa
zbornice, sindikate. Kaj pa šole? Navsezadnje tudi one ne želijo nekaterih stvari
izpustiti iz rok.
Medveš: Jasno je, da obstoječe šolske mreže ob uvedbi vajeniškega ali dualnega sistema na tak način ne bi več mogli obdržati.
To je res. To smo vedeli že takrat, ko smo
se zavzemali za alternativne poti izobraževanja. Pomislite na stanje leta 1992, ko se
je ta sistem začel uvajati. In danes? Koliko so poklicne šole v tem času izgubile?
Primerjajte podatke za leto 2003/2004 in
letošnji vpis. Samo v osmih letih, ko je izrazito upadala generacija, so poklicne šole
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Imamo raziskave, ki kažejo,
kje so rezultati izobraževanja
zelo dobri in kje so rezultati
slabi. Ampak, ko govorimo o
slabih rezultatih, se kar naprej ponavlja le tisto o slabi
pismenosti. Da imamo na
področju poklicnega izobraževanja katastrofo, tega pa
ne omenja nihče. Tu je najšibkejša točka v sistemu.
obdržale 60 % tistega, kar so imele leta
2003/2004, gimnazije 75 %, strokovne šole
85 %. To samo po sebi kaže, da se dejavnost poklicnega šolstva zmanjšuje. Pomislite, koliko poklicev smo nehali izobraževati v
zadnjih letih. Čas ne deluje v prid poklicnim
šolam; te bodo počasi izginjale, če se nihče
ne bo ukvarjal s tem.
Če bi sedaj začeli sklepati vajeniške pogodbe, bi to lahko pomenilo nek skok, a ne nujno velik. V tem šolskem »hibridnem« programu smo dali kar obsežen del programa
v izvedbo podjetjem. Samo to je treba drugače regulirati, pa bo vpeljan dualni sistem.
To je prvo, kar lahko storite, ne da bi okrnili
dejavnost šol. Ta seveda ni tabu, a treba je
domisliti s sistemskega vidika. In konec koncev ob tem tudi ugotoviti, ali nam za uvedbo
vajeništva, dualnega sistema zadostuje devetletka. Veliko držav je danes že naredilo
ta korak, da podaljšujejo šolsko obveznost
in omogočajo delu mladih, ki gredo v uk, da
ostanejo še kako leto v osnovni šoli, drugi pa
to obveznost opravijo v prvih letih srednjega
izobraževanja. To je pri nas seveda povezano
z nekaj problemi, celo s spremembo ustave, ki določa, da je le osnovna šola obvezna.
Ampak drugje, recimo v sosednji Avstriji, so
obvezni šoli dodali politehnični razred, ki ga
obiskujejo tisti, ki se nameravajo vključiti v
vajeniški ali dualni sistem. Na ta način vajencem dvignejo splošno izobrazbo. Jasno je,
da je te premike lažje doseči znotraj osnovnih kot znotraj poklicnih šol, kar poskušamo
pri nas, ker poklicne šole niso specializirane
za splošno izobraževanje. V njih so učitelji
splošno izobraževalnih predmetov pogosto v
manjšini. Pogosto so postavljeni pred vprašanje: Ali nek dijak ne sme biti zidar, ker ima
negativno iz angleščine? Ne, ne vidim rešitve
znotraj poklicnega šolstva. Treba je obdelati
celoten sistem, vključno z drugačno ustavno
ureditvijo šolske obveznosti.

CPI: Omenili ste Avstrijce, ki imajo res
dobro razvit sistem poklicnega izobraževanja. Pa vendar, gledano z zgodovinskega stališča, imamo isto izhodišče. Kako
to, da se je pri nas odgovornost delodajalcev za izobraževanje kadrov izgubila?
Kje smo izgubili naše vajence?
Medveš: Mi smo v času socialistične pedagogike naredili največji odmik od tradicije
na področju poklicnega izobraževanja, ko
smo organizirali šole v gospodarstvu, kot se
je temu reklo. Tudi to je bil neke vrste »hibridni« sistem, ki ga je usmerjeno izobraževanje odpravilo. Imeli smo učence v gospodarstvu, seveda brez ustreznih izpeljav,
ki jih poznata dualni ali vajeniški sistem, ki
vajeniški odnos razumeta kot delovnopravni
odnos. To je bila oblika izkoriščanja mladih,
ki se je potihem opravičevala z ideološko
formulo, da gre za delo v korist države, ne
pa zasebnika. To ideološko ozadje in odnos
do zasebnega sektorja je bil ključen razlog,
da za izobraževanje niso skrbele zbornice,
ampak država, kar je bilo jamstvo za to, da
stvari potekajo pošteno. Tujci so to stvar
začudeno opazovali z vidika izkoriščanja
mladih, začudeni pa so bili tudi glede nizke kakovosti, v smislu odgovornosti, delavnosti itn. Ni slučajno, da smo tudi zaradi
očitkov izkoriščanja mladine sistem šole v
gospodarstvu z usmerjenim izobraževanjem
odpravili in uvedli popolnoma »pošolan«
državni sistem poklicnega izobraževanja, ki
pa po ekonomskem obratu ne vzdrži več.
CPI: Ampak … kje naj začnemo? Nam EU
lahko pomaga?
Medveš: Takoj po osamosvojitvi je obrtna zbornica od bavarske zbornice dobila
spodbudo za uvedbo dualnega sistema. Ni
bilo slučajno, da je bila izpostavljena prav
obrtna zbornica. Slovenijo vidi tujina očitno
kot deželo malega gospodarstva. Temu pa
ustreza dualni sistem. Spodbuda z zagonskimi sredstvi je bila takrat naravnana na
to, da se naša zbornica okrepi v kadrovskem
smislu za izvajanje izobraževanja na svojem
področju. Nemci so imeli izkušnje s tem,
na svojih zbornicah so imeli več kot polovico zaposlenih, ki so se ukvarjali izključno z izobraževanjem. Ta izkušnja je bila v
ozadju spodbud, da je tudi v Sloveniji treba
vzpostaviti strokovno službo za razvoj poklicnega izobraževanja. Ta služba naj bi bila
seveda na zbornicah. A ker v začetku 90-ih
let nihče ni verjel, da je mogoče to doseči,
je nastala ideja o Centru RS za poklicno
izobraževanje.

CPI: Ustanovitelji CPI so ministrstvo za
šolstvo, ministrstvo za delo ter obrtna in
gospodarska zbornica.
Medveš: Tako je. To pomeni, da je bil Center za poklicno izobraževanje zamišljen
kot strokovna služba resorja dela, in ne
izobraževanja. Za začetek so z Zavoda RS
za šolstvo vzeli tisti del, ki se je ukvarjal
s poklicnim in strokovnim šolstvom, in ga
osamosvojili kot službo tudi zbornicam. Seveda naj bi Center zbornice tudi financirale.
Postopoma naj bi se ta delež financiranja
celo povečeval itn. V ozadju predloga je
bilo torej predpostavka, da bi se center slej
ali prej moral v celoti navezati na socialne
partnerje. Ni bilo mišljeno, da CPI pripravlja
samo izobraževalne programe, ampak gre
tudi za vse druge funkcije, ki jih zbornica v
kadrovskem smislu opravlja za delovanje celotnega sistema poklicnega izobraževanja.
CPI: Zdaj pa se samostojni center ukinja
oz. integrira v nek enoten javni zavod.
Medveš: Resno mislim, da bi država v gospodarsko krizni dobi morala ponuditi socialnim
partnerjem (zbornicam in sindikatom) dogovor o usodi Centra RS za poklicno izobraževanje oziroma o drugačni lastni organiziranosti za pripravljanje strokovnih podlag, ki so
skupna stvar zbornic in sindikatov. Strokovno
delo zajema od študije trga dela, pripravljanja
poklicnih standardov do izdelovanja kurikularnih podlag, organizacije sistema izvajanja izobraževanja v šolah in podjetjih, usmerjanja
mladih … Namesto tega sedanja vlada odpravlja specifično strokovno integriteto edine
institucije, ki še načrtno skrbi za poklicno in
strokovno izobraževanje v celoti. Ne gre samo
za pripravljanje izobraževalnih programov. Gre
za to, da se na ravni strokovnih služb odpravi
zgodovinski dualizem v razmerju med šolo in
podjetjem, ki označuje poklicno izobraževanje. Naivno je misliti, da bodo socialni partnerji lahko kakovostno opravili te naloge brez
profesionalno organizirane strokovne službe.
Ko bi ministrstvo, ki predlaga, da se Center
RS za poklicno izobraževanje utopi v konglomeratu enotne strokovne službe za razvoj
šolstva, pokazalo vsaj en primer v svetu, kjer
je to urejeno tako, kot predlaga, potem bi si
lahko vsaj predstavljali, kaj se obeta strokovni službi za razvoj poklicnega izobraževanju.
Takega primera namreč ne poznam in zelo
dvomim, da bi ga kje imeli. Gledano s tega
stališča bi bilo smiselno CPI ohranjati kot samostojno strokovno službo socialnih partnerjev v poklicnem izobraževanju in jo razvijati v
tistih delih, kjer še ni razvita.
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Kako preprečiti zastaranje znanja in spretnosti
Zaradi hitrih sprememb na trgu dela preveč delavcem grozi, da bodo
izgubili svoje znanje in spretnosti.
Mnogi starši, ki so potrebovali pomoč svojih otrok pri
uporabljanju računalnika ali pametnega telefona, so začutili, kaj pomeni zastarelost – tisti zoprni občutek, da
so njihove veščine zastarele. Toda družinske zadrege
so eno, zastaranje znanja in spretnosti v službi pa ima
lahko bolj neprizanesljive posledice.
Zastaranje znanja in spretnosti je del tehnološkega napredka (Okvir 1) in v mnogih primerih ne predstavlja težave. Normalno je, da nekatere veščine, ki so bile prej
nujne, postanejo nepotrebne, ko ljudje napredujejo v
svoji karieri. Toda zastaranje znanja in spretnosti postaja vse pomembnejše, ker delo postaja zahtevnejše in
zapletenejše. Glede na razvoj tehnologije je pričakovati,
da se bo ta trend v prihodnjih letih še pospešil.
Okvir 1: Zastaranje znanja in spretnosti – opredelitev in vrste
Zastaranje znanja in spretnosti je »stopnja, do katere strokovnjakom primanjkuje sodobnih znanj ali spretnosti za
učinkovito opravljanje sedanjega ali prihodnjega dela« (Kaufman, 1974).

Da bi Cedefop pridobil jasnejšo sliko o v veliki meri
neraziskanem vprašanju zastaranja znanja in spretnosti, je izvedel pilotsko anketo (2) v štirih državah članicah EU (v Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem in
Finskem). Anketa je želela ugotoviti, koliko ljudem v
starosti med 30 in 55 let se zdi, da so njihova znanja
in spretnosti zastarele ali da zastarevajo. Prav tako je
preučevala vrste znanj in spretnosti in ljudi, na katere
zastarevanje najbolj vpliva, ter kaj lahko podjetja in oblikovalci politik storijo, da bi to omejili.

Občutek, da jih je povozil čas
V štirih državah, v katerih je bila izvedena anketa, v povprečju četrtina delavcev verjame, da so njihove trenutna
znanja in spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje
dela, na enaki ali nižji ravni kot takrat, ko so začeli delati
v tej stroki (Slika 1). Te številke se gibljejo od 30 % v
Nemčiji do 16 % na Finskem.
Slika 1: Zastaranje znanj in spretnosti po državah (%)

Obstajata dve glavni vrsti zastaranja znanja in spretnosti (1)
• Fizično zastaranje znanja in spretnosti: telesne ali kognitivne veščine in sposobnosti se slabšajo zaradi atrofije
ali obrabe.
• Ekonomsko zastaranje znanja in spretnosti: veščine, ki
so bile poprej nujne za opravljanje dela, niso več potrebne ali so manj pomembne.
Druge vrste vključujejo organizacijsko pozabljanje (izguba
za podjetje specifičnih znanj in spretnosti zaradi menjavanja delavcev) in zastaranje perspektiv (zastarela mnenja in
prepričanja o delu in delovnem okolju).

(1) Cedefop 2010. Izziv zaradi neusklajenosti kvalifikacij: analiza neusklajenosti in posledic za politiko, Luksemburg, Urad za publikacije EU.
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Vir: CEDEFOP-ova pilotska anketa o zastaranju kvalifikacij (2011).

Anketa je tudi razkrila, da povprečno 16 % delavcev v
omenjenih štirih državah verjame, da so njihova znanja
in spretnosti zastarale v zadnjih dveh letih zaradi tehnološkega razvoja ali strukturne reorganizacije.
(2) Cedefop (2011), Pilotska anketa o zastaranju kvalifikacij pri starajočih se delavcih: rezultati in ugotovitve glavne faze, Tehnično poročilo,
dostopno na zahtevo.

Dve spretnosti, ki najpogosteje zastarata, sta govorjenje tujih jezikov in uporaba računalnikov/informacijske
in komunikacijske tehnologije.
Od 18 do 20 % delavcev ima občutek, da ne morejo
več tako dobro obvladovati pomembnih fizičnih vidikov
svoje službe kot pred dvema letoma. Te številke se gibljejo od 13 % na Finskem do 24 % v Nemčiji. Podobno
od 18 do 20 % delavcev navaja, da ne morejo več tako
dobro obvladovati kognitivnih, z znanjem povezanih vidikov svoje službe kot pred dvema letoma. Te številke
se gibljejo od 16 % na Madžarskem do 22 % na Finskem.

32 % na Madžarskem, v starostni skupini od 30 do 39
let ta številka pade na 21 %. Zastaranje telesnih veščin
je lahko naravna posledica staranja. Toda starejšim ali
»srebrnim« delavcem prav tako grozi zastaranje ekonomskih znanj in spretnosti. Anketa je razkrila, da približno 19 % delavcev v starosti od 50 do 55 let verjame,
da so njihova znanja in spretnosti v zadnjih dveh letih
zastarale zaradi tehnološkega razvoja.
Slika 2: Zastaranje znanja in spretnosti po skupinah
delavcev (%)

Ne preseneča, da zaradi zastaranja znanja in spretnosti trpi 34 % delavcev, ki se v preteklem letu niso udeležili nobenega usposabljanja, preseneča pa podatek, da
ima podoben občutek tudi 22 % tistih, ki so sodelovali
v usposabljanju.
V vseh štirih državah delavce, katerih znanje in spretnosti se ne razvijajo ali se slabšajo, skrbi, da bi izgubili
službo, delajo po začasnih pogodbah in imajo manjše
možnosti za napredovanje kariere. V Nemčiji se približno 20 % delavcev, ki imajo občutek, da so njihova
znanja in spretnosti na tekočem, boji izgube službe. Ta
številka se povzpne na 30 % med delavci, ki se jim zdi,
da so njihova znanja in spretnosti zastarele ali da zastarevajo.

Najbolj ogroženi
Najbolj ogroženi so nižje kvalificirani delavci, starejši
delavci in seveda tisti brez možnosti za razvijanje znanja in spretnosti skozi celotno kariero (Slika 2), čeprav
niti visokokvalificirani delavci niso imuni.
Nižje kvalificiranim delavcem, predvsem tistim, ki delajo zgolj priložnostno, najbolj grozi, da bodo njihova
znanja in spretnosti pešale in se zmanjšale. Približno
33 % nižje kvalificiranih delavcev v sedanji službi doživlja pomanjkanje možnosti za razvoj svojih veščin, v
primerjavi s približno 19 % višje izobraženih ljudi.
Izgube delovnih mest v sedanji gospodarski krizi so
najbolj prizadele nižje kvalificirane delavce. Zanje ni
le najverjetneje, da bodo izgubili službo, temveč bodo
tudi najtežje našli novo. Njihovi slabi obeti glede zaposlitve grozijo, da bodo povečali že tako visoko raven
dolgotrajne brezposelnosti med nižjekvalificiranimi delavci, ker bodo njihova znanja in spretnosti še naprej
zastarevale.
Zastaranje znanja in spretnosti je še posebej izraženo v starajočih se zahodnih družbah. Medtem ko 31 %
delavcev v starosti od 50 do 55 let doživlja zastaranje
znanja in spretnosti, in sicer od 23 % na Finskem do

Vir: CEDEFOP-ova pilotska anketa o zastaranju kvalifikacij (2011).

V naslednjem desetletju bo znatno število delavcev delalo v tehnološko intenzivnih poklicih. Vsi delavci bodo
potrebovali dostop do stalnega usposabljanja, da bodo
ohranjali korak z novimi tehnologijami in spreminjajočimi se organizacijskimi praksami. Toda utegne se zgoditi, da »srebrni« delavci ne bodo imeli priložnosti, da bi
dohitevali nove zahteve po znanjih in spretnostih.
Pričakovati je, da bo večji delež starejših delavcev delal
na srednjekvalificiranih in proizvodnih delovnih mestih
(Slika 3), pri katerih je stopnja stalnega usposabljanja
na splošno nižja kot v storitvenem sektorju. Anketa v
podjetjih v 30 evropskih državah, ki jo je leta 2009 izvedel Eurofound, kaže, da medtem ko 57 % podjetij v
proizvodnem sektorju, na primer v predelovalni industriji, ponuja stalno usposabljanje, se ta številka povzpne
na 60 % v vseh storitvenih podjetjih v zasebnem sektorju (71 % v finančnem sektorju) in 73 % v vseh javnih
službah.
Starejši delavci morda prav tako potrebujejo pomoč pri
spreminjanju svojih dolgoletnih, toda morda že zastarelih prepričanj in stališč ter pri prilagajanju novi stvarnosti na delovnem mestu. Če delavec nima priložnosti za
stalen razvoj svojih kvalifikacij, ga to lahko drago stane.
Predvsem za starejše delavce, ki bi radi podaljšali svoje
aktivno življenje, bo to čedalje težje, če ne bodo držali
koraka s spreminjajočimi se zahtevami in kompleksnostjo prihodnjega delovnega okolja.
TEMATSKI POVZETEK | JULIJ 2012 | ISSN 1831-2411
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Skladno z anketo približno 21 % delavcev, katerih kariera je bila prekinjena za manj kot leto, na primer zaradi
brezposelnosti, vzgoje otrok ali drugih družinskih obveznosti, doživlja zastaranje svojega znanja in spretnosti.
Ta številka se povzpne na 25 % pri tistih, ki so prekinili
delo za do štiri leta, in celo na 30 % pri tistih, ki niso delali več kot pet let.
Slika 3: Predvidena rast zaposlovanja starajočih se
delavcev (od 50 do 64 let) po poklicih, 2010–20 (%)
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kov, storitev in delovnih postopkov. Ironično je, da so
na Finskem, kjer je stopnja zastaranja znanja in spretnosti najnižja, delavci doživljali največ sprememb. Na
Finskem je 47 % izprašanih delavcev doživljalo tovrstne
organizacijske spremembe, na Nizozemskem pa 45 %,
v Nemčiji 42 % in na Madžarskem 39 %.
Hkrati je stopnja delovnega usposabljanja na delovnem
mestu najvišja na Finskem (63 %), medtem ko na Nizozemskem znaša 56 %, na Madžarskem 46 % in v Nemčiji 40 %. Finski delavci imajo prav tako najbolj pozitiven
odnos do učenja (zelo pozitivni pa so tudi nemški in nizozemski delavci). Finska (s 67 %) in Nizozemska (z 69
%) sta se visoko uvrstili tudi v zvezi z organizacijami, ki
spodbujajo delavce, naj si razširijo svoje znanje in spretnosti. Čeprav so spremembe lahko raznolike, hitre in
daljnosežne, se zdi, da bi se proti zastaranju znanja in
spretnosti lahko borili z usposabljanjem in učenjem na
delovnem mestu.

Omilitev zastaranja znanja in spretnosti
Ukrepe za omilitev zastaranja znanja in spretnosti je
mogoče sprejeti na ravni podjetja. Verjetnost, da bodo
znanja in spretnosti zastarale, je občutno večja, če:

Vir: CEDEFOP-ov model napovedovanja ponudbe in povpraševanja po kvalifikacijah; delovni dokumenti po državah (2012).

Verjetno je, da ljudje s previsokimi kvalifikacijami doživljajo višjo stopnjo zastaranja teh kvalifikacij, ker ne
uporabljajo vseh svojih veščin in imajo malo priložnosti
za osveževanje tistih, ki so jih nekoč imeli, ali za učenje
novih. Sedanji gospodarski položaj je to še dodatno poslabšal. Nizko povpraševanje po zaposlovanju krepi boj
za delovna mesta. V takšnih okoliščinah je večja verjetnost, da bodo ljudje z boljšimi kvalifikacijami sprejeli
službo, ki zahteva nižjo raven kvalifikacij, zaradi česar
bodo njihova znanja, spretnosti in kompetence neizkoriščene in utegnejo sčasoma zastarati.
Prav tako je možno, da bodo pri ljudeh, katerih znanje
in spretnosti zastarevajo, veščine nazadnje padle pod
raven, ki je potrebna za optimalno opravljanje dela. Rezultati ankete potrjujejo, da je pri posameznikih, katerih
znanje in spretnosti zastarevajo, večja verjetnost, da
bodo sčasoma postali nezadostno kvalificirani. Zastaranje znanja in spretnosti lahko prav tako omeji možnosti,
da bi ljudi premestili na primernejša (ali ustreznejša) delovna mesta pri sedanjem ali novem delodajalcu.

Spopadanje s hitrostjo sprememb
Zaposlene so povprašali o spremembah v njihovih organizacijah v zadnjih dveh letih. Spremembe so vključevale uvedbo novih ali bistveno drugačnih strojev,
tehnik ali informacijskih sistemov ter spremembe izdelTEMATSKI POVZETEK | JULIJ 2012 | ISSN 1831-2411
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posamezniki delajo v organizacijah, ki jih ne spodbujajo k nadgrajevanju njihovih veščin. Anketa je pokazala, da v organizacijah, ki ne ponujajo podpore,
zaradi zastaranja znanja in spretnostij trpi 31 % delavcev, v takšnih, ki spodbujajo učenje, pa le 20 %
delavcev;
delavcem služba ne omogoča, da bi uporabljali čim
več svojih veščin po lastni presoji. Medtem ko v službah, ki v veliki meri temeljijo na veščinah, le 23 %
delavcev trpi zaradi zastaranja znanja in spretnosti,
se ta odstotek dvigne na 31 v službah, ki ne temeljijo
na veščinah.
Glede na ta spoznanja kaže, da bi bilo treba delovna
mesta narediti čim bolj zanimiva. Oblikovanje dela vključuje mnogo vidikov, od katerih je morda še posebej pomembna avtonomija. Zaposleni so v anketi odgovarjali
na vprašanje, ali jim »mnoga pravila in predpisi« preprečujejo, da bi preskusili kaj novega. V povprečju je 41
% delavcev v vseh štirih državah odgovorilo pritrdilno.
Številke se gibljejo od 49 % na Madžarskem do 37 % v
Nemčiji. Na Nizozemskem je številka znašala 39 %, na
Finskem pa 38 %. Delavci, ki so imeli občutek, da takšna
pravila in predpisi omejujejo njihovo avtonomijo, so tudi
pogosteje doživljali zastaranje znanja in spretnosti.
Zato lahko kultura v podjetju, ki podpira učenje, ter delovna mesta, ki zagotavljajo avtonomijo in priložnosti za
razvijanje in širjenje kvalifikacij, preprečijo ali omilijo izgubo kvalifikacij.

Pomemben je tudi odnos. Odnos visoko kvalificiranih ljudi v zanimivih službah je navadno bolj pozitiven in podpora učenju na vseh ravneh lahko ustavi nazadovanje
znanj in spretnosti. Prožne in starosti prijazne kadrovske
politike, ki upoštevajo učne potrebe starejših delavcev,
lahko upočasnijo upadanje njihovih znanj in spretnosti
Formalno izobraževanje ali usposabljanje med delovnim časom sta najučinkovitejša načina za boj proti zastaranju znanj in spretnosti. Pripravljenost zaposlenih,
da bi se izobraževali tudi zunaj delovnega časa, pa je
občutno višja v organizacijah, ki delavce spodbujajo, naj
razširijo svoje znanje in spretnosti.

Zastaranje in neusklajenost znanja in
spretnosti
Zastaranje znanja in spretnosti je pogosto vidik neusklajenosti znanja in spretnosti. Čeprav je pilotska anketa zajela le štiri države, jasno razkriva, da zastaranje znanja in spretnosti ne zadeva le brezposelnih ljudi,
temveč tudi tiste, ki delajo.
Rezultati ankete tudi nakazujejo, da je zastaranje znanja in spretnosti precej velik problem. In kar je še pomembnejše, ta problem vpliva tako na starejše delavce
kot tiste na vrhuncu svojih moči, pred katerimi je še od
20 do 30 let delovne dobe. Zastaranje znanja in spretnosti neposredno vpliva na produktivnost v podjetjih ter
na zadovoljstvo na delovnem mestu in možnosti za napredovanje kariere.
Rezultati ankete prav tako nakazujejo načine, kako omejiti zastaranje znanja in spretnosti in učinkovito upravljati
veščine, ki jih ljudje že imajo, kar pomeni, da sta oblikovanje dela in odnos do učenja pomembna dejavnika.
Ker se raven znanja in spretnosti delovne sile v Evropi
dviga – do leta 2020 bo že več kot tretjina celotne delovne sile imela univerzitetno ali enakovredno znanje in
spretnosti – je treba preprečiti, da bi ta visoka znanja
in spretnosti šle v nič. Njihovo ohranjanje in razvoj sta
pomembna za konkurenčnost Evrope.

Čeprav veliko vprašanj o tem, kako se zastaranje znanja in spretnosti razvija in kako se boriti proti njemu,
ostaja odprtih, je jasno, da so dejavniki, ki ljudem preprečujejo, da bi sodelovali v izobraževanju odraslih,
in dejavniki, ki najverjetneje prispevajo k zastarevanju
znanja in spretnosti, dve plati iste medalje. Značilnosti,
zaradi katerih delavcem grozi zastaranje znanja in spretnosti – starost, nizko znanje in spretnosti, pomanjkanje
organizacijske podpore za učenje, takšno oblikovanje
dela, ki iz ljudi ne izvabi najboljšega – so povezane z
nizko udeležbo v stalnem usposabljanju.
Pomanjkanje priložnosti za nadgrajevanje znanja in
spretnosti in prilagajanje spreminjajočemu se povpraševanju po veščinah, kakršne so reševanje problemov,
informacijske in komunikacijske spretnosti ali zelene veščine, povečuje verjetnost za brezposelnost in krepi negotovost glede službe. Zastaranje znanja in spretnosti
je tesno povezano s pomanjkanjem priložnosti za razvoj
kariere in z nizko poklicno mobilnostjo, celo pri tistih, ki
znajo uporabljati pametne telefone.
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Izzivi za nosilce politik na
trgu dela
Takoj uvodoma velja izpostaviti pomenljivost naslova poročila CEDEFOP o pilotni
empirični raziskavi, ki je sicer na vzorcu zaposlenih (30–55 let) v štirih izbranih državah ugotavljala, kako in v kakšnem obsegu delavci doživljajo problem zastarevanja
znanj v povezavi s svojim delom. Pomenljivost je v besedi preventing – pravočasno
preprečevati, proaktivno ukrepati. Zastarevanje znanja je namreč eden od pomembnih
dejavnikov tveganja za ohranjanje zaposljivosti, mobilnosti in produktivnosti, in sicer
z vidika posameznika, podjetij in celotne
družbe. Za družbo in podjetja predstavlja
tveganje, da znanje kot daleč najpomembnejši dejavnik povečevanja konkurenčnosti
in razvoja ostaja neizkoriščeno, za posameznika pa zastarelo znanje predstavlja tveganje za produktivno in smiselno vključenost
na trg dela. Negativne posledice zastarevanja znanj aktivnega prebivalstva – tako zaposlenih kot brezposelnih – so toliko večje,
če problem zanemarjamo ali podcenjujemo
in ga z učinkovitimi ukrepi ne preprečujemo. Raziskava osvetljuje različne pojavne
oblike zastarevanja znanj, hkrati pa izpostavlja tiste okoliščine in tiste skupine ljudi, ki
so s tveganji zastaranja znanj izrazito povezane. Na ta način nosilcem politik sporoča,
na koga in kam je treba usmerjati ukrepe,
če želimo, da bodo učinkovito pomagali pri
obvladovanju teh tveganj.

nje prehodov med različnimi statusi v povezavi s trgom dela. Na tranzicijskih trgih
dela postaja posameznikova delovna kariera
vseživljenjski proces nenehnega prilagajanja
znanj, ki so potrebna za ohranjanje zaposljivosti in s tem za obvladovanje prehodov
v zaposlitve in med njimi, iz brezposelnosti v zaposlitve, iz neaktivnosti v aktivnost
itd. Tveganje neuspešnih prehodov zaradi
pomanjkljivih ali neustreznih znanj ni le individualno, ampak je strukturno pogojeno
s spremembami na trgu dela in predstavlja
novo obliko socialnih tveganj. Naloga nacionalnih politik je, da ta tveganja neuspešnih
prehodov zmanjšuje in odpravlja, še posebej pri tistih skupinah, ki so tem tveganjem
najbolj izpostavljene. Gre za t. i. ranljive
skupine, med katere sodijo starejši in manj
izobraženi delavci, delavci v nezanesljivih in
atipičnih oblikah zaposlitve, vsi, ki so dolgotrajno brez dela, mladi brez poklicne izobrazbe in prvi iskalci zaposlitve, invalidi,
pogosto pa tudi pripadniki etničnih manjšin in migranti. Raziskava CEDEFOP prinaša dober uvid v razsežnost in porazdelitev
tveganj zastarelosti znanj med zaposlenimi.

Empirične raziskave dejanskega stanja (ne)
ustrezne usposobljenosti in občutenja zastaranosti znanj med zaposlenimi so zelo
redke, zato je sporočilnost CEDEFOP-ove
raziskave toliko pomembnejša. Njen namen
in pomen se umeščata tudi v širši koncept
skupno dogovorjenih evropskih zaposlitvenih ciljev in strategije 2020 ter njenega uresničevanja v razmerah aktualne ekonomske
krize. V čem lahko vidimo to umeščenost?

Zaradi neugodnih demografskih trendov si
evropske države (vključno s Slovenijo) ne
morejo privoščiti, da bi človeški kapital, ki
je na tranzicijskih trgih najbolj ranljiv, propadal, ostajal neizkoriščen in se umikal v
neaktivnost. Aktualna ekonomska kriza z
visoko brezposelnostjo to nujnost dolgoročnejšega pogleda zastira, na drugi strani
pa ga še bolj zaostruje, saj so države prisiljene vzdržnost javnih financ zagotavljati
s podaljševanjem upokojitvene starosti in z
zmanjševanjem sredstev za javne politike.
V takih, zelo težkih okoliščinah je odgovornost za učinkovite, jasno ciljane in vsebinsko argumentirane ukrepe na trgu dela izjemno velika.

Evropske zaposlitvene smernice 2020 zahtevajo nacionalne ukrepe, ki bodo upoštevali
realnost t. i. tranzicijskih trgov dela: izginjanje varnih zaposlitev (tehnološki napredek,
globalna konkurenčnost) in hitro narašča-

Zgoraj opisani poudarki širšega evropskega
konteksta so zelo aktualni tudi za Slovenijo.
Prevladujoča slika je, da Slovenija po kazalcih obsega človeškega kapitala ne zaostaja za drugimi državami, na drugi strani pa
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smo priča trendom, ki kažejo na pospešeno
zmanjševanje sposobnosti za njegovo produktivno uporabo in s tem na okoliščine, ki
zastarevanje znanj neposredno povzročajo.
Z 11,6 leta povprečno dokončanega šolanja v letu 2010 se je Slovenija približala
skandinavskim državam; delež prebivalstva
v starosti 30–34 let s terciarno izobrazbo
je v 2011 znašal 37,1 % in je že presegel
evropsko povprečje; smo med državami z
najvišjimi stopnjami vključenosti mladih v
sekundarno in terciarno izobraževanje; poleg tega se v zadnjih letih hitro izboljšuje
delež diplomantov s področja naravoslovja
in tehnike. Delež oseb z visokošolsko izobrazbo med aktivnimi prebivalci se povišuje,
delež oseb, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali izobrazbo nižjo od te, pa se znižuje.
Izobrazbena struktura aktivnega prebivalstva je že dosegla povprečje Evropske unije.
Ekonomska kriza je pokazala, da rastočega
potenciala človeškega kapitala nismo znali
optimalno izkoristiti. Razkrila je vse slabosti pred tem prevladujoče ekonomske rasti,
utemeljene predvsem na delovno intenzivnih in tehnološko manj zahtevnih proizvodnjah. Zaradi nizke konkurenčnosti so le-te
pričele hitro propadati. Zmanjševanje zaostanka za ravnjo evropske produktivnosti
se je upočasnilo; dodana vrednost na zaposlenega v predelovalnih dejavnostih dosega
okrog 60 % povprečne dodane vrednosti
v EU, kar nas vrača na raven leta 2008.
Zelo počasi lovimo tudi zaostanek v deležu na znanju temelječih poslovnih storitvah
(raziskave in razvoj, tehnično preizkušanje,
oblikovanje, trženje ipd.), ki so pokazatelj
konkurenčne sposobnosti in inovativnosti gospodarstva. Zamujene priložnosti za
boljšo izrabo znanja za kakovostno gospodarsko rast in kakovostna delovna mesta
zdajšnjo krizo poglabljajo in podaljšujejo.
Izgube na področju človeških virov dobivajo
nove negativne razsežnosti, ki lahko brez
ciljno zastavljenih ukrepov na trgu dela resno ogrozijo možnosti za nov gospodarski
in razvojni zagon.
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O izgubljanju potenciala človeških virov
in kapitala ne govori le naraščajoči obseg
brezposelnosti, temveč predvsem poglabljanje njenih strukturnih problemov ob vse
manjšem številu zaposlitvenih priložnosti. V
zadnjih štirih letih se je število dolgotrajno
brezposelnih podvojilo, zelo hitro narašča
število brezposelnih s terciarno izobrazbo
in v višjih starostnih razredih. Z vsemi tremi omenjenimi strukturnimi problemi se logično povezuje tudi tveganje zastarevanja
znanj. Brez sistemskih ukrepov lahko individualna ravnanja posameznikov v ogroženih
skupinah dolgoročne posledice krize samo
še zaostrujejo: visoko izobraženi mladi odhajajo v tujino, starejši, slabo izobraženi in
drugi dolgotrajno brezposelni izgubljajo stik
s trgom dela. Problem relevantnosti znanj

starejših in slabše izobraženih je v Sloveniji
toliko večji, ker gre za skupini, ki sta že tradicionalno podpovprečno vključeni v vseživljenjsko učenje. Porast tveganja zastaranja
znanj med zaposlenimi in s tem tveganja
brezposelnosti posredno kažejo rezultati
statističnega raziskovanja o nadaljevalnem
poklicnem izobraževanju in usposabljanju
v podjetjih: v letu 2010 je bilo v Sloveniji
vsega 41 % podjetij, ki so poskrbela, da so
se njihovi zaposleni dodatno poklicno izobraževali in usposabljali; za te namene so
podjetja porabila za 36 % manj sredstev kot
leta 2005; v strukturi celotnih stroškov dela
v državi so stroški usposabljanja in izobraževanja predstavljali slabih 0,7 %. Z vidika
primernosti organizacijske klime za pridobivanje novih znanj so nespodbudne tudi

ugotovitve iz najnovejše evropske raziskave o delovnih pogojih (Eurofond, 2012). V
primerjavi z evropskim povprečjem, so na
primer slovenski delavci navajali daljše delovne ure, manjše zadovoljstvo z delovnimi pogoji, večjo zaposlitveno negotovost in
več stresa, povezanega z delom.
Če pogledamo na krizo kot priložnost za
nove izzive, bi lahko rekli, da so zaradi
negativnih trendov, le-ti še posebej veliki
pred nosilci politik na trgu dela. Za začetek bi bilo koristno pogledati, ali bomo z
obstoječimi pristopi, ukrepi in načrtovanimi reformami te trende resnično sposobni
zaustaviti.

DISCO, evropski slovar spretnosti in kompetenc, je zbirka več kot 100.000 izrazov, ki lahko uporabniku pomagajo pri
opisovanju pridobljenega znanja na različnih področjih: računalniške, organizacijske, socialne, komunikacijske, umetniške ali
specifične poklicne kompetence (25 področij, npr. gradbeništvo in arhitektura, varovanje okolja, računalništvo, zdravstvo,
živilstvo itn.). Primeri, ki ponazarjajo številne možne načine opisa kompetenc, nudijo uporabniku možnost, da najde ustrezne
izraze za opis svojih kompetenc. Bogata terminološka zbirka DISCO je na voljo v enajstih jezikih ter je pripravljena v skladu
z ostalimi evropskimi pobudami za spodbujanje transparentnosti kvalifikacij in kompetenc (Europass, Evropski kvalifikacijski
okvir, ECVET, ESCO). Uporabna je tako za urjenje spretnosti pri izražanju kompetenc kot tudi za pripravo CV-ja, uporabnikom
nudi celo neposredno možnost izvoza v Europass življenjepis. Več informacij na: http://disco-tools.eu
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KORISTNE POVEZAVE

Če sodelujete s tujino oziroma vas zanima sistem poklicnega izobraževanja v eni od evropskih držav, vam bodo
koristila Nacionalna poročila (Country reports), v katerih
so kratki opisi posameznih sistemov in nekaterih aktualnih
dejavnikov, ki vplivajo na izobraževanje v posamezni državi.
Poročila so letno posodobljena.
www.cedefop.europa.eu → VET IN EUROPE – Country reports.

www.cedefop.europa.eu

Med bolj poznane dejavnosti CEDEFOP sodijo študijski obiski, ki postajajo vedno pogostejša oblika mobilnosti tudi
med slovenskimi strokovnjaki s področja izobraževanja. Gre
za kratek (3–5 dni) obisk v tuji državi, udeleži pa se ga od
10 do 15 udeležencev iz različnih držav. Naslednji razpis bo
februarja 2013 za študijske obiske, ki bodo potekali med
septembrom 2013 in februarjem 2014.
www.cedefop.europa.eu → STUDY VISITS

Če želite izvedeti več o dogajanju na CEDEFOP-u, se naročite na njihov spletni Newsletter, ki zajema novice in dogodke
ter ponuja povezave do strateških dokumentov o poklicnem
izobraževanju in usposabljanju v Evropi.
www.cedefop.europa.eu → News

Evropski tezaver izobraževanja in usposabljanja
V tezavru je zbranih več kot 2500 izrazov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem. Do tezavra lahko dostopate
na 3 načine:
Spletni tezaver je dostopen na naslovu
http://libserver.cedefop.europa.eu/ett/en/.

ROQET
Novembra 2012 se je zaključil dve leti trajajoč projekt ROQET, v katerem je 8 partnerskih inštitucij iz 6 držav (Španije, Portugalske, Nemčije, Grčije, Madžarske in Slovenije)
zasnovalo celoten postopek za samoevalvacijo kompetenc učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju. Postopek je prilagojen različnim izobraževalnim sistemom in temelji na Skupnem evropskem okvirju
zagotavljanja kakovosti (CQAF).
Postopek sestavljajo:
1. Mapa kompetenc (nabor kompetenc, ki jih učitelj/mentor potrebuje pri svojem strokovnem delovanju),

Tezaver v obliki pdf se nahaja na naslovu http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3049_en.pdf.
Tiskano izdajo lahko naročite prek EU knjigarne
http://bookshop.europa.eu/en/european-training-thesauruspbTI7606670/.
Evropski tezaver je bil tudi eden od virov za publikacijo
Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jo je napisal dr. Janko Muršak in je izšla leta 2012
na Centru RS za poklicno izobraževanje. Publikacijo smo
konec leta 2012 ponatisnili in jo lahko naročite na naslovu info@cpi.si

2. Profil odličnosti učiteljevega/mentorjevega strokovnega
delovanja
3. Vprašalniki za samo(evalvacijo) kompetenc (vprašalnik
za učitelja, vprašalnik za dijaka, ter vprašalnik za kolega
učitelja oz. ravnatelja)
4. Prilagojeno programsko orodje za samo(evalvacijo) spletna aplikacija QUTE.
Preizkušen postopek za samoevalvacijo je na razpolago
končnim uporabnikom: učiteljem in mentorjem, dijakom in
študentom ter vodstvom šol.
www.self-assessment-in-vet.eu

Spletno orodje Skills forecasts ponuja podatke in rezultate
srednjeročnih napovedi glede ponudbe in potreb po spretnostih v Evropi. S tem orodjem na primer izvemo, kakšni
so zaposlitveni trendi glede na sektor, poklic ali stopnjo
kvalifikacije.
Podatke enkrat na leto osvežijo.
www.cedefop.europa.eu → SKILLS FORECASTS
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