
Spodbude 

V zadnji številki druge 
generacije Spodbud ste 
lahko prebrali, da je 

bila usoda nadaljnjega izhajanja 
glasila še negotova. Spodbude 
so bile namreč spremljevalni 
projekt Pharovega programa 
MOCCA, ki se je januarja izte-
kel, s tem pa so usahnila tudi 
potrebna finančna sredstva, ki 
so izhajanje glasila omogočala. 
Tisti, ki se z mednarodnimi 
projekti že srečujete, veste, 
da imajo poleg osnovnega 
cilja, ki je vsebinsko naravnan, 
predvidene še spremljajoče 
cilje, med katerimi sta vedno 
razširjanje ugotovitev oz. re-
zultatov projekta in zagotav-
ljanje obstojnosti rezultatov 
oz. njihova implementacija 
v obstoječi sistem. Poti za 
doseganje slednjih so običajno 
negotove in nepredvidljive. 
Veseli smo, da nam je pri 
Spodbudah uspelo oboje, omo-
gočiti nadaljevanje izhajanja 
glasila, ki v svojem tretjem 
letniku postajajo glasilo Centra 
RS za poklicno izobraževanje 
s Službo za programe EU, 
in hkrati zagotoviti, da boste 
o bistvenih spremembah in 
novostih, ki se pripravljajo 
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Evropske unije

na Centru in so deloma na-
daljevanje Programa Phare 
MOCCA, obveščeni tudi v 
prihodnosti. Naj se ob tej 
priložnosti zahvalim vsem, ki 
ste nas v naših prizadevanjih 
podpirali in nam pomagali. 

Nova generacija Spodbud 
prinaša nekoliko spremenjeno 
zunanjo podobo in nekatere 
vsebinske spremembe. Največja 
je ta, da bo vsaka številka 
imela svojo rdečo nit oz. temo, 
ki bo povezovala posamezne 
članke. Hkrati smo želeli, da 
bi glasilo tudi v prihodnosti 
krepilo povezavo z evropskim 
prostorom, zato bomo izbirali 
tiste vsebine, ki so aktualne pri 
nas in v Evropi. Še naprej boste 
sproti obveščeni o razpisih, 
ki se pripravljajo pri Službi 
za programe EU, poskušali 
pa vas bomo obveščati tudi 
o možnostih sodelovanja na 
razpisih drugih institucij, ki se 
navezujejo na izobraževanje in 
usposabljanje, oz. vam posre-
dovati naslove za stike. Novost 
je rubrika Aktualno, kjer vas 
bomo obveščali o delavnicah, 
seminarjih, okroglih mizah, 
sejemskih prireditvah in drugih 
dejavnostih, ki jih Center 
pripravlja samostojno ali pa v 
sodelovanju z drugimi institu-
cijami. Žal dvanajst strani ne 
omogoča, da bi pisali o vsem, 

kar zasluži vašo pozornosti, 
vendar upamo, da nam bo 
sčasoma uspelo zagotoviti več 
prostora. 

Številka, ki je pred vami, je 
namenjena mobilnosti. Temi, 
ki ji v tako pri nas kot v Evropi 
v zadnjem času namenjamo 
veliko pozornosti in tudi pre-
cejšnja finančna sredstva. Z 
mobilnostjo presegamo lastne 
omejitve, spoznavamo druge 
kulture, vrednote, načine miš-
ljenja, se osvobajamo predsod-
kov in začenjamo sprejemati 
tisto, kar se nam je zdelo 
nerazumljivo in zato tuje. 
To pa so procesi, ki so pred 
vsakim posameznikom/co in 
pred celotno evropsko družbo, 
če želimo, da bo nastajajoči 
evropski prostor z enotnim tr-
gom delovne sile, blaga, storitev 
in kapitala res skupen vsem 
državljanom/kam Evropske 
unije.

Center RS za poklicno izo-
braževane opravlja na tem 
področju dvojno poslanstvo. S 
pestro dejavnostjo na podro-
čjih, kot so preglednost poklic-
nih kvalifikacij, s spodbuja-
njem prepoznavnosti področja 
človeških virov v regijah, po-
djetnega mišljenja in ravnanja, 
povezav med šolami in podjetji 
zagotavlja razmere, ki pretok 
ljudi omogočajo, na drugi stani 
pa s finančnimi sredstvi in 
informacijami o mednarodnih 
izmenjavah pri Službi za pro-
grame EU daje vso potrebno 
podporo ljudem, ki so izzive 
soustvarjanja skupnega evrop-
skega prostora že pripravljeni 
sprejeti. Vabimo vas, da si 
več preberete na naslednjih 
straneh. 

Mojca Polak 
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Tema številke:

Mobilnost

Vaši odzivi ostajajo naše 
spodbude, zato vas vabi-
mo, da nam vsebino po-
magate sooblikovati. Pro-
simo, da svoja mnenja, 
ideje in pobude pošljete 
na elektronski naslov: 
spodbude@cpi.si.
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Jelka Arh

V Evropo znanja 
po “slovenskih” poteh

Ž ivljenje v skupnem ev-
ropskem prostoru je 
za majhne narode, ki 

niso le pomanjšana različica 
svojih velikih sosed, temveč 
organizmi z lastno notranjo 
logiko in načinom odzivanja 
na okolje, še posebno velik 
izziv. Za tradicionalen način 
razmišljanja in vedenja, ki ni 
vedno naklonjen drugačnosti 
in ki v Sloveniji mnogokrat 
otežuje doseči soglasje že na 
državni ravni, pomeni novo 
razumevanje in vrednotenje 
znanja in izobraževanja kot 
pomembne gospodarske kate-

razsežnostih. To, da se tehno-
logija spreminja hitreje kot 
vzorci družbenega življenja 
in odnosov, postavlja na gla-
vo tudi večino ustaljenih, 
neprilagodljivih oblik učenja, 
izobraževanja, iskanja dela. 

Prav zaradi globoke sood-
visnosti in prepletenosti z 
omenjenimi pojavi so tudi 
spremembe v izobraževanju 
dobile popolnoma drugačen 
prizvok, kot so ga imele v 
času velikih šolskih reform. 
So posledica spremenjenih 
odnosov in razmerij v družbi, 
kjer sta merili za kakovost 
življenja kompetentnost znanja 
in zaposljivost. Po Lizbonski 
deklaraciji je Evropa, ki teme-
lji na znanju (Knowledge - 
based Europe), rezultat razvoja 
človeških virov v najširšem 
pomenu besede: ne le z vidika 
gospodarske moči, denarja, 

ustrezne politične odločitve, 
ki zagotavljajo tudi namenska 
finančna sredstva za konkretno 
“mobilizacijo” zmogljivosti, 
ki jih lahko ponudi vsaka 
država. Pogoj za konkretne 
projekte mobilnosti je zaveda-
nje skupnih in svojih lastnih 
ciljev, ki jih lahko prispevamo v 
prihodnjo kakovost življenja. 

Mladi so bolj kot pretekle 
generacije razbremenjeni 
bojazni, kaj nam prinaša 
prepoznavanje in prosto gi-
banje ter izmenjava vsega, 
kar imamo, znamo in hočemo 
biti. Na to kažejo neštete 
pobude za zagotavljanje večjih 
možnosti za izobraževanje 
in zaposlovanje zunaj naših 
meja. S spodbujanjem teh 
možnosti bomo lahko v dolo-
čenem obdobju zagotovili, 
da bodo slovenski državljani 
z ustvarjalno navzočnostjo 
v Evropi okrepili prepoznav-
nost naše države in privabili 
prebivalce drugih držav, da 
pridejo po znanje in na delo 
tudi k nam. 

Že marsikaj smo storili za 
to, a vendar odločno premalo. 
Morda nekoliko več za večjo 
mobilnost v izobraževanju, 
manj pa še za mobilnost mla-
dih ljudi na evropskem trgu 
delovne sile. Z uvajanjem 
evropskih programov na tem 
področju skušamo prispevati 
k temu. 

Pri tem imamo Slovenci več 
prednosti: živimo na “stičišču” 
kultur zahodne ter srednje 
in vzhodne Evrope, dobro 
obvladamo tuje jezike, naklo-
njeni smo delu v skupinah, ne 
glede na to, ali prihajajo naši 
sogovorniki iz treh, desetih ali 
petnajstih držav. 

Pogoj za razmah Slovenije 
v skupnem evropskem ustvar-
jalnem okolju je zagotavljanje 
nacionalne strategije na tem 
področju. Če je evropeizacija 
kot pojem ostala “zunaj” siste-
ma, se z mobilnostjo to ne 
sme ponoviti. Postati mora del 
naše vsakdanjosti, načrtovanja 
izobraževanja, profesionalne 
kariere, osebnega življenja. 
Čas je pri tem nepomemben. 
Prav tako komunikacijske 

Kolofon:

gorije velik zalogaj. Vnašanje 
tržne naravnanosti in poslov-
nosti v ustvarjalne dosežke 
ljudi, spodbujanje ponudbe in 
povpraševanja, konkurenčnosti 
in pretoka blaga in znanja 
zahtevata visoko stopnjo demo-
kracije, zrelo narodno zavest, 
ki je rezultat jasnih ciljev 
države in perspektive vsakega 
posameznika. 

Človekova misel, ustvarjal-
ni dosežki posameznikov in 
generacij že od nekdaj niso 
priznavali meja, niti evropskih 
niti svetovnih. Nova dogajanja 
nosijo v sebi energijo in moč, 

znanstvenih dosežkov, temveč 
in predvsem z vidika zagotav-
ljanja socialne varnosti, ki 
izhaja iz ustvarjalnega dela in 
zagotavlja večjo blaginjo. 

Tehnološko okolje in nova 
kakovost družbenih odnosov 
torej ustvarjata neskončen 
prostor za gibanje ljudi, znanja, 
idej, kulture.

Da bi lahko govorili o splo-
šni blaginji, je treba razlike, 
ki nastajajo med posameznimi 
deli Evrope (in sveta), stalno 
in sistematično zmanjševati. 
Tu so temeljnega pomena 

da preobrnejo tok vsakdanjega 
življenja. Nesluten razmah 
sodobnih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, na 
primer, bi težko primerjali s 
katerimi koli odkritji v zgodo-
vini človeštva: spremembe, 
ki jih povzroča to, da smo 
drug z drugim vsak trenutek 
v stiku, niso omejene na do-
ločen segment našega bivanja, 
izobraževanja, dela, temveč na 
celovit in prevladujoč način 
usmerjajo naše življenje, ki 
postaja pregledno in prepoz-
navno v vseh pomembnejših 

V Evropo ...



Transparentnost poklicnih kvalifikacij -
pomemben element mobilnosti delovne sile

Veronika Šlander

E vropska unija je za vključitev v “evroklub” postavila pred države 
kandidatke zahtevne pristopne standarde, ki ji bodo zagotavljali 

pridobitev velikega, pa tudi dokaj enovitega in varnega trga. Med 
drugim se države kandidatke pripravljajo na prost pretok blaga, 
storitev in kapitala, predvsem pa na prost pretok delovne sile. 

Evropska unija si že desetletja 
prizadeva odpraviti ovire za 
prost pretok oseb. Tudi zato 
postaja vse pomembnejše 
uresničevanje zasnove pre-
glednosti (transparentnosti) 
nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacij. Posamezniku mora biti 
omogočeno, da kvalifikacijo, 
ki jo je pridobil v domovini, 
v drugi državi predstavi na 
jasen in enostaven način. 
Informacije, ki jih predloži, 
morajo biti za morebitnega 
delodajalca tako jasne in 
razumljive, da bo ta lahko 
ugotovil, kaj se je delavec 
naučil in kaj je sposoben 
delati. To pomeni preskok od 
bolj centraliziranih predpisov 
in postopkov (zakonskih in 
administrativnih) k decentra-
liziranim, proti trgu dela.

Možnosti za prost pretok 
oseb mora zagotavljati tudi 
Slovenija. Za uresničitev te 
naloge je preglednost poklic-
nih kvalifikacij bistvenega 
pomena. 

V sistem poklicnega izobra-
ževanja že Zakon o poklic-
nem in strokovnem izobraže-
vanju (1996) uvaja socialno 
partnerstvo, praktični pouk 
v neposrednem delovnem 
okolju, predvsem pa poklicne 
standarde (nomenklature po-
klicev) kot naročilo za vse 
programe od nižjega poklicne-
ga do višjega strokovnega izo-
braževanja. Poklicni stan-
dardi se pripravljajo v partner-
sko sestavljenih strokovnih 
skupinah in dejansko pome-
nijo pomemben prispevek k 
preglednosti izobraževalnih 
programov in s tem tudi poklic-
nih kvalifikacij, pridobljenih 
v izobraževalnem sistemu. 
Poklicni standard je pomem-
ben element preglednosti 
poklicnih kvalifikacij, saj je 
edini dokument, ki bo ustrezal 
tudi merilom enostavnosti in 
jasnosti. 

Ob strokovni in finančni 
podpori Evropske fundacije 
za poklicno izobraževanje 

(ETF) smo leta 1999 v pro-
jektu z naslovom Ugotavlja-
nje izobraževalnih potreb 
razvili elemente metodologij 
za ugotavljanje izobraževalni 
potreb in vsebine poklicev, 
ki omogočajo analitičen pri-
stop pri določanju poklicnih 
profilov. Ustrezno opredeljen 
profil poklica je pogoj za 
razvoj preglednih poklicnih 
standardov. Kljub temu pa bo 
treba z vidika zagotavljanja 
preglednosti in primerljivosti 
metodologijo za pripravo 
poklicnih standardov še do-
polniti. 

V letu 2000 sprejeti Zakon 
o nacionalnih poklicnih kva-
lifikacijah omogoča pridobi-
vanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij tudi zunaj šolskega 
sistema, z dokazovanjem 
doseganja standardov. Nacio-
nalne poklicne kvalifikacije 
temeljijo tudi na poklicnih 
standardih, le da so v tem 
primeru naročilo za pripravo 
kataloga standardov strokov-
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Poklicne kvalifikacije

poti, po katerih vstopamo v 
ta svet: virtualno ali fizično. 
Ali drugo kot rezultat prvega 
ali nasprotno. 

Predvsem kot nov navdih 
in nova vrednota. 

Tisti, ki zagovarjamo zdru-
ževanje izobraževanja in dela 
kot temelj sistema poklicnega 
izobraževanja, imamo nalogo, 
da skozi konkretne zahteve 
izobraževanja in zaposlovanja 
s konkretnimi dejavnostmi 
kažemo pot drugim. Center RS 
za poklicno izobraževanje ima 
že izkušnje na tem področju 
in tudi jasno videnje razvoja 
v prihodnje. 

Vendar naš cilj niso le 
posamezne akcije, projekti, 
mednarodne mreže strokovnih 
institucij, School-net, on-line 
Europe, Move school. Kakršna 
koli defenziva in “čakanje 
na povabilo” je za Slovenijo 

izgubljena priložnost. Ko smo 
enkrat navzoči, bomo vedno 
“poleg”. Če nas na seznamu 
navzočih ni, nas tudi prihod-
njič nihče ne bo pogrešal. 

To, kar je ključnega po-
mena, je način razmišljanja 
in zagotavljanje celovitega 
internacionalnega pristopa 
z mobilnosti, torej sprejemanja 
Evrope kot prostora za prido-
bivanje, posredovanje znanja, 
iskanja zaposlitve, kulturnih, 
športnih dejavnosti, razisko-
valnih projektov, preživljanja 
prostega časa. 



Mirjana Kovač

Ž ivimo v svetu neprestanih sprememb, 
zato se neprestano sprašujemo, kako 

se nanje odzivati.

Ideje ustvarjajo 
spremembe

Preživetje in obstoj v takem 
okolju zahteva ljudi, ki razmiš-
ljajo in se vedejo podjetno, ki 
vidijo priložnosti v izzivih 
in ki se želijo na spremembe 
tudi neprestano odzivati … Sa-
mozaupanje in samospoštova-
nje, pozitiven osebnostni razvoj 
in tvorno reševanje težav 
postajajo izredno pomembne 
vrline.

Lahko rečemo, da vstopamo 
v ero podjetništva, ki daje 
tržni ekonomiji vitalnost, saj 
z ustvarjanjem novih podjetji 
in s tem novih delovnih mest, 
z nastajanjem novih izdelkov 
podjetništvo spreminja način 
dela in življenja. 

Tudi Slovenija vstopa v do-
bo podjetništva, saj imamo od 
vseh podjetij 98,4 % malih in 
srednjih, ki zaposlujejo 44,7 % 
ljudi. Ta podjetja so v bistvu 
hrbtenica slovenskega gos-
podarstva. Zato je tudi uvajanje 
podjetništva v programe sred-
njega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ključnega pomena 
in za to si Center RS za poklicno 
izobraževanje že nekaj časa 
prizadeva.

Zaradi hitrih sprememb 
je malo verjetno, da bodo 
mladi opravljali isti poklic 
celo svoje življenje, verjetneje 
je, da bodo poklic večkrat 
spreminjali, mogoče pa je 
tudi, da bodo zaradi iskanja 
poklicnih priložnosti tudi 
večkrat menjali kraj bivanja.

Vsem tem spremembam se 
bo moral prilagajati tudi šolski 
sistem, programi poklicnega 
in strokovnega izobraževanja 
bodo morali postati prožnejši, 
odprti za novosti, pa tudi 
vloga učitelja, ki pripravlja 
mlade na življenje in delo, 
se bo morala spremeniti. 
Priložnost za ustvarjalnost, 
uresničevanje svojih zamisli 
lahko najdejo mladi na po-
dročju podjetništva že med 
šolanjem, pa tudi kasneje v 
življenju ali kot delavci v 
malih in srednji podjetjih ali 
kot lastniki malih podjetij.

Najpomembnejše pri celot-
nem delovanju, tako v času 
šolanja kot tudi pozneje v 
poklicu, so ideje, porajanje 
inovativnih idej, kar pa seveda 
še ni dovolj. Preden se ideje 

lahko uresničijo, jih je treba 
preizkusiti, to pa je proces, 
ki traja nekaj časa. Ugotoviti 
moramo, ali zamisel daje 
temelj za zagon neke dejav-
nosti in s tem tudi temelj za 
preživetje. Zato mora biti po-
djetnik ustvarjalen in vztrajen, 
kajti na trgu uspejo samo 
inovativne zamisli, inovativ-
ni posamezniki. Ustvarjal-
nost je pomemben dejavnik 
uspeha in preživetja ter po-

memben dejavnik z vidika 
konkurenčnosti.

Zato moramo pri oblikova-
nju vsebin izobraževalnih pro-
gramov v prihodnje upoštevati 
tudi smer razvoja gospodar-
stva in s tem podjetništva, 
kajti le tako bomo mlade 
ljudi usposobili, da bodo us-
tvarjalni, pripravljeni reševati 
negotovost in se prilagajati 
spremembam na trgu dela.

Za konec samo še majhna simbolična primerjava.

Delovanje podjetnika bi lahko primerjali z de-
skanjem na vodi. Tako deskar na vodi kot podjet-
nik morata za krmarjenje uporabiti vse svoje 
znanje in spretnosti, oba sprejemata izzive, ki 
prihajajo iz okolja in se tako neprestano urita in 
izpopolnjujeta, da lahko ustvarjalno in učinkovito 
rešujeta težave in uresničujeta svoje cilje. 
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nih znanj in spretnosti, v 
katerem so na zelo pregleden 
način navedena dela, ki se v 
poklicu (na določeni ravni) 
opravljajo, pa tudi znanja, ki 
so za to potrebna. 

Center Republike Slovenije 
za poklicno izobraževanje 
(CPI) je strokovna ustanova, 
ki je odgovorna tako za ure-
sničitev Zakona o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju 
in tudi Zakona o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah. CPI 

torej pripravlja strokovne 
dokumente, ki omogočajo 
pridobitev poklicnih kvalifi-
kacij po šolski in zunajšolski 
poti, in skrbi za pregledno 
strukturo vseh nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij.

Na evropski ravni se s 
preglednostjo poklicnih kva-
lifikacij ukvarja leta 1999 
ustanovljeni Evropski forum 
za preglednost poklicnih 
kvalif ikacij, ki pripravlja 
dokument z naslovom Dose-

ganje mobilnosti s povečeva-
njem preglednosti poklicnih 
kvalifikacij. Za doseganje 
omenjenih ciljev načrtujejo 
države Evropske unije nasled-
nje dejavnosti:
• zasnovo enotnega obrazca 

dokumenta, ki bo dopolnje-
val diplomo; dokument bo 
vseboval več informacij in 
s tem povečal preglednost 
poklicne kvalifikacije in

• ustanovitev posebne refe-
renčne enote za zagotav-

ljanje informacij o nacio-
nalnih poklicnih kvalifika-
cijah. 
Tudi v Sloveniji že obliku-

jemo obrazec za dopolnilne 
informacije k diplomi (osnutek 
je pripravljen v okviru projek-
ta Eurocert), v projektu Phare 
MOCCA pa je bila oblikovana 
zasnova referenčnega centra 
za zagotavljanje informacij o 
nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacija

Ideje ustvarjajo spremembe



Z vstopom v Evropsko unijo bo dobila 
regionalna politika nove razsežnosti, 

na kar se tudi Slovenija že pripravlja. 

Socialno partnerstvo pri 
poklicnem izobraževanju 
na regionalni ravni

Veronika Šlander

Leta 2000 je bila ustanovljena 
Agencija RS za regionalni 
razvoj, ki je odgovorna za 
implementacijo skladnega re-
gionalnega razvoja. Ustanov-
ljenih je bilo tudi večji del (od 
predvidenih 12) regionalnih 
razvojnih agencij (RAA), ki so 
vez med lokalno in državno 
ravnijo in so odgovorne za 
pripravo in izvajanje regio-
nalnega razvojnega programa 
(RRP). Pripravo RRP vse-
binsko usmerja programski 
odbor, sestavljen iz predstav-
nikov lokalnih skupnosti, so-
cialnih partnerjev, ministrstev 
ter zainteresiranih predstav-
nikov javnega in zasebnega 
prava. RRP pomeni dolgoročni 
načrt območja in mora biti 
usklajen s sektorskimi razvoj-
nimi programi. Regionalni 
razvojni program temelji na 
strategiji regionalnega razvoja 
Slovenije in prostorskem 
planu Slovenije. 

Izvajanje Zakona o skla-
dnem gospodarskem razvoju 
temelji na načelih, ki izhajajo 
iz pravnih predpisov EU, ki 

Za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja je na 
državni ravni pristojen Center RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje, ki je tudi do zdaj sodeloval z regionalnimi 
ustanovami. V prihodnje pa bo treba razviti oblike stalnega 
strokovnega sodelovanja. Navajam nekaj nalog, pri katerih bi 
bilo smiselno začeti skupno delovati čim prej:

Okvirne naloge regionalnih svetov za razvoj 
človeških virov so:

1 priprava strategije razvoja človeških virov na regionalni 
ravni (regionalni zaposlitveni načrt ...),

2 ugotavljanje potreb po novih kvalifikacijah glede na 
strategijo razvoja in določanje prednostnih nalog, 

3 razvoj in pospeševanje pozitivnega ozračja za vlaganje 
v razvoj človeških virov,

4 spodbujanje izobraževanja in usposabljanja odraslih 
ter pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kar 
bo vplivalo na postopno izboljševanje kvalifikacijske 
strukture v regiji,

5 spremljanje in vrednotenje uresničevanja regionalnega 
razvojnega programa za področje človeških virov,

6 oblikovanje pobud in predlogov za pripravo in izvajanje 
ustreznih izobraževalnih programov (oziroma delov 
programov, modulov …) ter nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij v regiji.

· usposabljanje regionalnih okolij za prevzemanje 
odgovornosti pri razvoju človeških virov (informacije o 
sistemu izobraževanja, možnosti pridobivanja poklicnih 
kvalifikacij …),

· promocija sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
· poklicna usmeritev, dejavnosti za povečevanje učinko-

vitosti izobraževanja in usposabljanja, zmanjševanje 
osipa, 

· priprave na sodelovanje v evropskih strukturnih 
skladih.
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urejajo delovanje Strukturnih 
skladov. Med njimi je tudi 
načelo partnerstva, ki je ključ 
za sodelovanje na regionalni 
in nacionalni ravni. Ker RRA 
sama ne more zagotoviti stro-
kovne pokritosti regije na vseh 
področjih delovanja, je zelo 
priporočljivo in dobrodošlo 
sodelovanje različnih ustanov 
in organizacij, čeprav zakonsko 
to ni določeno. 

Ob podpori projektov Pha-
re za področje poklicnega 
izobraževanja so v treh regijah 
zaživeli regionalni sveti za 
razvoj človeških virov kot 
usklajevalna in posvetovalna 
telesa. Regionalni svet za 
razvoj človeških virov je torej 
strokovna skupina v regiji, ki 
bo svetovala Programskemu 
odboru pri pripravi vsebin, 
povezanih z razvojem člove-
ških virov. Prek njega bodo 
lahko delovala tudi ministrstva, 
predvsem Ministrstvo RS za 
šolstvo, znanost in šport in 
Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve s svojimi 
regionalnimi mrežami. 

Socialno partnerstvo
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Anica Justinek

Strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev v delovnem procesu

N ova šolska zakonodaja poklicnega in strokovnega šolstva 
izpostavlja socialno partnerstvo, ki temelji na večjem 

sodelovanju med gospodarstvom in šolami. Šole želijo prisluhniti 
potrebam gospodarstva, želijo spoznati tok razvoja in novosti v 
gospodarstvu ter vse nastale spremembe vnesti v kurikulum in 
na ustrezen način usposobiti dijake, da lahko takoj po končanem 
šolanju nastopijo z delom.

Vrsta učiteljev strokovno-teo-
retičnih predmetov ima zelo 
malo delovnih izkušenj iz ne-
posrednega dela v gospodar-
stvu ali pa jih sploh nimajo. 
Novosti in razvoj spremljajo 
bolj na teoretičnem nivoju kot 
pa z izkustvenim učenjem. 
Strokovna literatura, internet, 
seminarji, ekskurzije, ipd. so 
vsekakor premalo za dosega-
nje ciljev, ki jih želimo doseči 
s kurikularno prenovo.

V Sloveniji ni uveljavljena 
praksa, da bi se učitelji stro-
kovno-teoretičnih predmetov 
in praktičnega pouka v sred-
njih poklicnih in strokovnih 
šolah usposabljali in izpopol-
njevali tako, da bi spoznavali 
najnovejše tehnologije in 
razvoj organizacije dela v 
delovnem procesu, in to z 
opravljanjem dela v neposre-
dnem delovnem procesu. Za 
tako strokovno izpopolnjeva-
nje učiteljev bi šele morali 
pripraviti sistemske rešitve 
in pogoje ter na tem posto-
poma graditi povezovanje 
med teorijo in prakso, šolo 
in podjetji.

Za izvedbo projekta smo 
- po dogovoru z vodstvom 
Centra RS za poklicno izobra-
ževanje - povabili predstav-
nike Združenja za turizem 
in gostinstvo ter Službe za 
izobraževanje pri Gospo-
darski zbornici Slovenije, 
predstavnike ravnateljev in 
študijske skupine učiteljev 

gostinsko-turističnih šol ter 
vidnejše predstavnike večjih 
gostinsko-turističnih podjetij.

Cilj projekta

Cilj projekta je bil omogočiti 
učiteljem strokovno-teore-
tičnih predmetov, da z izkus-
tvenim učenjem spoznajo 
sodobne zahteve poklica, za 
katerega izobražujejo dijake. 
Učitelje smo vključili v ne-
posredni delovni proces v 
obsegu 80 ur.

Pripravili smo program 
izpopolnjevanja, ki je bil dovolj 
f leksibilen, da je ustrezal 
potrebam izpopolnjevanja 
učitelja in možnosti izvedbe 
podjetja.

Opredelili smo obveznosti 
in naloge učitelja ter tudi 
mentorja v podjetju.

• Znanja in izkušnje bodo 
prenesli na ostale sodelavce, 
predvsem pa posodobili 
učne vsebine in strokovno 
teorijo oplemenitili s primeri 
iz prakse. 

• Ni zanemarljiv osebni kon-
takt, ki so ga navezali z 
mentorji in podjetjem, saj 
to vodi k skupnim projek-
tom šole in podjetij ali 
pripravi seminarskih nalog 
na konkretni problematiki 
podjetja.

Rešitve

V podporo strokovnemu izpo-
polnjevanju učiteljev v delov-
nem procesu in nadaljnjemu 
uresničevanju bi morali pri-
praviti sistemske rešitve v 
šolski zakonodaji.

• Obveznost vseh ravnateljev 
in učiteljev za udeležbo 
na tovrstnem izobraže-
vanju in povezovanje z 
gospodarstvom oziroma 
posodabljanje učnih vsebin 
glede na zahteve trga kot 
pogoj, da lahko še naprej 
poučujejo (kot primer Špa-
nija, Danska…).

• Sodelovanje med šolo in 
podjetjem bi se naj uredilo 
z medsebojno listino - 
sporazumom.

• Nagrajevanje mentorjev za 
dodatno obveznost, prav 
tako tudi podjetja, vsaj z 
ustrezno reklamo.

Rezultati projekta 
so spodbudni.

• Zelo pozitivno so to obliko 
izpopolnjevanja učiteljev 
ocenili udeleženci in tudi 
mentorji v podjetjih. 

• Učitelji so spoznavali so-
dobne zahteve poklica, 
novo tehnologijo, organi-
zacijo dela, problematiko, 
s katero se srečuje podjetje 
na trgu, kjer je vse hujša 
konkurenca. 

Ideje ustvarjajo spremembe



P romoviranje mednaci-
onalne mobilnosti je 
eden izmed glavnih 

ciljev sodelovanja v Evropski 
uniji (členi 49, 57, 126 in 127 
Maastrichtskega sporazuma). 
Mobilnost sama po sebi spod-
buja evropsko združevanje 
in uresničevanje evropskega 
državljanstva, zato je nujno, 
da se izvaja brez kakršnih koli 
zadržkov za vse ljudi enako. 
Uspešna skupna evropska 
politika in nastopanje na enot-
nem trgu dela zahteva krepi-
tev komunikacij, intenzivno 
sodelovanje in nadnacionalne 
pristojnosti. Zato postajata 
usposabljanje na področju 
jezikov in posebnih znanj in 
sposobnosti ter spoznavanje 
novih trgov, razvoja in različnih 
sistemov in kultur še posebej 
pomembni.

Ugotovitve evalvacije pro-
gramov Socrates I in Leonardo 
da Vinci I, ki sta trajala od 1995 
do 1999, so bile na področju 
mobilnosti spodbudne.

Velik delež sredstev zno-
traj obeh programov je bil 
namenjen mobilnosti, saj je 
podpora tej dejavnosti steber 
programov.

Trije cilji programa Socrates 
za omenjeno obdobje so pou-
darjali pomembnost izvajanja 
na tem področju:
• spodbujanje mobilnosti 

učiteljev in profesorjev 
za promoviranje evropske 
razsežnosti v okviru študija 
in za prispevanje h kvalita-
tivnemu izboljšanju znanj 
in sposobnosti,

• spodbujanje mobilnosti 
študentov, jim omogočiti 
opravljanje del študijskih 
obveznosti v drugi državi 
članici in tudi prispevati k 
utrjevanju evropske razsež-
nosti v izobraževanju,

• spodbujanje sodelovanja 
med učenci in promoviranje 
evropske razsežnosti pri 
njihovem učenju.
Kvantitativni rezultati pri 

tem so dobri. Kar več kot 
pol sredstev Erasmusa je bilo 
namenjenih štipendijam za 
mobilnost študentov. Od 1995 
do 1999 jih je prejelo približno 
460.000 študentov. Povprečna 
dolžina bivanja je bila okoli 
sedem mesecev. Kar 40.000 
univerzitetnih učiteljev se je 
lahko udeležilo akademske 
mobilnosti v okviru medinšti-
tucionalnega sodelovanja. 
Njihovo število je s 1.400 v 
obdobju 1990-91 naraslo na 
7.000 na leto.

Mobilnost učiteljev je bila 
mogoča tudi v programih Co-
menius in Lingua: udeležencev 
je bilo približno 40.000, s 
poudarkom na jezikovnem 
usposabljanju.

Lingua E je v prvem ob-
dobju programa omogočila 
potovanje 150.000 učencem 
in dijakom.

Seveda ne smemo pozabiti, 
da je učinek mobilnosti odvisen 
tudi od priznavanja diplom in 
študija v drugih državah, saj ne 
moremo pričakovati, da bodo 
ljudje polno izkoriščali svobodo 
gibanja, če ne bodo pridobljene 
sposobnosti in kvalifikacije priz-
nane širše, in ne samo v državah, 
kjer so bile pridobljene.

Natančnejša analiza pa 
pokaže nesorazmerno po-
razdelitev med državami in 
področji študija, na kar najbolj 
vpliva razširjenost angleškega 
jezika; Velika Britanija in Irska 
prejmeta veliko več študentov, 
kot jih pošljeta ven.

Veliko nesorazmerje je tudi 
med višino Erasmusovih šti-
pendij; od 100 do 800 EUR 
na mesec.

Program Leonardo da Vinci 
si je z nadnacionalno mobil-
nostjo, ki omogoča sodelujočim 
pridobivati delovne izkušnje v 
tujini, pridobil veliko naklonje-
nost in ugled. V prvi generaciji 
programa je podprl 127.000 
udeležencev izmenjave in 
namestitve. Kar 35 % sredstev 
celotnega programa je name-
njenih dejavnostim mobilnosti 
(izmenjave in namestitve ter 
študijski obiski). Izkušnje, ki so 
si jih mladi pridobili na takšen 

Tanja Šuštaršič

način, so jim omogočile oseben 
razvoj, izboljšanje jezikovnih 
sposobnosti, razumevanje 
različnih kultur, delovnih 
razmerij in organiziranosti. 
Prav tako pozitivno vplivajo na 
samozaposljivost. Omenim naj 
tudi “Europass”, inštrument, 
ki omogoča beleženje pridob-
ljenih izkušenj in prakse v 
tujini in je nastal na izhodiščih 
programa Leonardo da Vinci.

Težave, ki se še pojavljajo, 
so tudi finančne težave, admi-
nistrativne ovire pri davkih ter  
zahtevni postopki, povezani 
z bivanjskim in delovnim 
vizumom.

V prihodnosti bodo usmeritve 
mobilnosti določali predvsem 
sprejet Akcijski plan mobilnosti, 
ki ima tri glavne cilje:
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MOBILNI v programih 
SOCRATES in 
LEONARDO DA VINCI

• določiti in demokra-
tizirati mobilnost v 
Evropi,

• promovirati ustrezne 
oblike financiranja,

• povečati mobilnost in 
izboljšati možnosti za 
njeno izvajanje,

Zelena knjiga o mobilnosti, 
ki poudarja možne ukrepe za 
izboljšanje mobilnostnih dejav-
nosti, ter seveda programske 
usmeritve za novo generacijo 
programov.

Mobilnost v programih Službe za programe EU 



L ani se je 246 malih 
princev ali galebov 
udeležilo projektov mo-

bilnosti znotraj programa 
Leonardo da Vinci, ki podpi-
ra inovativne mednarodne 
pobude za promocijo znanja, 
zmožnosti, veščin in spretnosti, 
potrebnih za vključevanje v 
delovno življenje. 

Program Leonardo da Vinci 
obsega različna področja1, 
med katerimi imajo projekti 
mobilnosti določene posebnosti. 
V nasprotju z vsemi drugimi so 
ti decentralizirani, kar pomeni, 
da vse dejavnosti (razpisni 
rok, selekcija, evalvacija, po-
godbe, poročila) potekajo na 
nacionalni ravni. Projekti 

1 Program Leonardo da Vinci ob-
sega pet vrst projektov: mobilnost, 
pilotski projekti, jezikovna znanja 
in spretnosti, mednarodne mreže 
in podatkovni materiali.

Marja Medved

Mobilnost v programu 
Leonardo da Vinci

Jonatan Livingston Galeb ni hotel biti kot drugi in si je želel naučiti kaj 
več kot najpreprostejše o letenju, zato je neprestano izpopolnjeval svoje 
sposobnosti in spretnosti. Mali princ je hodil okoli, srečeval nove ljudi, 
spoznaval zanimive kraje, se učil in pridobival nove izkušnje. 

mobilnosti niso usmerjeni k 
nekemu končnem produktu 
kot posledici mednarodnega 
sodelovanja, ampak gre za 
dejansko mobilnost (praktično 
delo) udeležencev v tujo drža-
vo, zato so rezultati drugačni. 
Udeleženci mobilnosti spodbu-
jajo mednarodno sodelovanje, 
težijo k vseživljenjskemu izo-
braževanju in usposabljanju, 
krepijo svoje sposobnosti za 
večjo konkurenčnost, kakovost, 
inovativnost in zaposljivost. 

Kdo so lahko udeleženci 
mobilnosti? Glede na to, da 
mobilnost zajema dve skupini 
projektov (namestitve in izme-
njave), sta tudi skupini ude-
ležencev različni. Projekti 
namestitev so namenjeni tistim, 
ki se usposabljajo, se pravi 
mladim, vključenim v osnovno 
poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, študentom, mla-
dim delavcem in tistim, ki so 
pred kratkim končali šolanje. 
Izmenjave pa zajemajo tiste, ki 
so odgovorni za usposabljanje; 
mentorji, trenerji in specialisti 
za poklicno svetovanje. 

Zaradi različnih ciljnih 
skupin je trajanje mobilnosti 
temu ustrezno: za mlade, 
vključene v osnovno poklicno 
izobraževanje in usposabljanje, 
od tri tedne do devet mesecev, 
za študente od tri mesece do 
enega leta, za mlade delavce 
in tiste, ki so pred kratkim 
končali študij, od dva meseca 
do enega leta, za mentorje, 
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trenerje in svetovalce pa od 
enega do 6 tednov.

Prav tako se razlikujejo tudi 
finančna sredstva. Na splošno 
pa velja, da program, namenjen 
sofinanciranju, krije potne 
stroške, zavarovanje in bivanje, 
pri projektih namestitev pa do-
datno še pedagoško, jezikovno 
in kulturno pripravo. Celotno 
sofinanciranje ne sme presegati 
5.000 EUR na udeleženca. 

Recimo, da je osnovnih 
informacij dovolj in da smo 
vas privabili k sodelovanju. 
Kaj pa zdaj? Spravite idejo 
na papir, poiščite partnerja 
(podjetje, organizacijo …) v 
eni izmed držav Evropske 
unije, izpolnite prijavnico 
(projekt lahko prijavijo organi-
zacije s področja poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 
podjetje, inštitut, zbornica, ne 
more pa ga posameznik, ta je 
le uporabnik sredstev) in jo 
oddajte v razpisnem roku. 

Želimo Vam veliko dobrih 
idej, za katere upamo, da bodo 
prerasle v odlične projekte, 
s katerimi boste izboljšali 
svoje znanje in spretnosti, si 
pridobili nove izkušnje, sklenili 
mednarodna poznanstva … 
Konec koncev smo vsi mali 
princi; vsak dan se naučimo 
nekaj novega.

Za mobilnost bo odslej odgovorna Marja Medved, 
Alenka Flander pa bo skrbela za preostale pro-
jekte. Nova telefonska številka je: 01/ 5864-250, 
e-pošta pa leonardo@cpi.si.

Razpisna roka za prijavo projektov mobilnosti sta 
28. 9. 2001 in 18. 1. 2002 ter dodatni predvidoma 
18. 5. 2001.

Več informacij o programu, prijavnice in 
priročnike najdete na spletnih straneh 
www.cpi.si/Eusluzbe/eusluzbe.htm, 
europa.eu.int/comm/education/leonardo.html, 

Program Leonardo da Vinci

o partnerjih za skupno sodelovanje pa na strani 
www.leonardodavinci.net/psd/ in 
www.cpi.si/Eusluzbe/eusluzbe.htm (Training 
2000).

V začetku maja (od 3. do 5. 5.) organizira 
Flamska nacionalna agencija kontaktni seminar 
na temo Brezposelni, njihovo usposabljanje in 
njihovi trenerji. Več o kraju, kjer bo potekal, 
najdete na spletni strani 
http://www.alden-biesen.be/E_index.html, 
prijavite pa se lahko na naslovu 
agentschap@vl-leonardo.be.

aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno

aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno



Erasmus v številkah
Tabela 1:  Število slovenskih študentov, ki je v okvi-

ru akcije Erasmus študiralo v tujini.

Tabela 4:  V katere države so potovali slovenski študenti Erasmusa v 
prvih dveh letih sodelovanja.

Tabela 5:  S katerih fakultet so slovenski študenti Erasmusa.

Tabela 2: Tuji študenti Erasmusa v Sloveniji.
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Tabela 3:  Mobilnost učnega osebja v prvem 
letu sodelovanja (1999/2000).
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Neža Pajnič

Priloga k tabeli 5.

Program Erasmus



Maja Debeljak

Mobilnost v evropskih programih, 
ki so namenjeni šolam

najmlajših, pri otrocih, učencih, 
dijakih. In šola je zagotovo 
tista, ki lahko največ pripomore 
k poznavanju drugih dežel in 
kultur - tudi z mobilnostjo. Vsi 
naši stereotipi in predstave 
namreč izginejo ali se vsaj 
močno spremenijo, ko drugač-
nost in raznolikost doživimo, 
kot temu rečemo, “v živo”. In 
prav zato v novi generaciji 
programa Comenius, predvsem 
v tistem delu, ki je namenjen 
povezovanju med šolami, mo-
bilnost zaseda pomembnejše 
mesto, kot je bilo to v prejšnji 
generaciji programa.

Pri vključevanju v program 
Comenius bodo šole naletele 
na različne vrste mobilnosti, ki 
se jih lahko udeležijo v okviru 
programa oz. za katere lahko 
pridobijo finančna sredstva.
Kontaktni seminar 
(do sedem dni)
Kontaktne seminarje običajno 
organizirajo Nacionalne agencije 
v okviru določenih tematskih 
področij, udeležijo pa se jih 

predstavniki šol iz več držav, ki 
bi radi - za morebitno nadaljnje 
sodelovanje - navezali stike s 
sorodnimi institucijami v tujini. 
Pripravljalni sestanek 
(do sedem dni)
Pripravljalni sestanek je prvo 
srečanje predstavnikov šol, ki 
bodo v prihodnosti sodelovale 
v evropskih povezavah. Sode-
lujoči se na njem ponavadi 
dogovorijo o svojem nadaljnjem 
sodelovanju, o projektnem 
planu, aktivnostih, o njihovih 
vsebinah in o vlogah. 
Projektni sestanek 
(do sedem dni)
Ko je šolski projekt sprejet 
in potrjen, se predstavniki 
sodelujočih šol najmanj enkrat 
letno zberejo na projektnem 
sestanku, kjer se dogovarjajo o 
planiranju, organizaciji, izvaja-
nju, spremljanju in ocenjevanju 
svojega projekta. 
Izmenjava učitelja 
(od enega do štirih tednov )
Pomembno vlogo pri razvoju 
in kvaliteti sprejetih šolskih 
projektov imajo izmenjave 
učiteljev. Še več, predstavljajo 
nazoren način profesionalnega 
razvoja učitelja. Bivanje in delo 
v drugačni šoli v drugi evropski 
državi nudi možnost razmiš-

ljanja in razvoja posameznih 
učnih pristopov ter omogoča 
vzpostavljanje neprecenljivih 
osebnih in profesionalnih stikov 
s kolegi partnerske šole.
Namestitve učiteljev 
(od enega do štirih tednov)
Namestitve učiteljev nudijo 
možnost sodelovanja v struk-
turiranem krogu aktivnosti 
v podjetju, zasebni ali javni 
organizaciji. Pomembne so 
predvsem v projektih, ki se 
ukvarjajo s temami podjetništva 
v šolstvu, povezovanja med 
izobraževanjem in delom, ali 
v primeru tesnega sodelovanja 
med šolami in podjetji ali 
drugimi organizacijami (npr. 
sodelovanje z občino).
Študijski obisk ravnatelja 
(do sedem dni)
Študijski obiski ravnateljev 
zagotavljajo, da se vodilni 
sodelujočih šol spoznajo med 
seboj, da “od blizu” vidijo med-
narodno sodelovanje svojih šol 
in konkretno delo v projektu. 
Izmenjava razredov 
(najmanj štirinajst dni)
Izmenjava razredov oz. sku-
pin dijakov je sestavni del 
Comenius jezikovnih projektov. 
V ostalih projektih se nekaj 
učencev ali dijakov lahko 
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O b sprejemanju druge 
generacije programa 
SOCRATES so se izo-

blikovali štirje osnovni in 
najpomembnejši cilji, ki jih z 
izvajanjem programa želimo 
doseči v 31 sodelujočih državah. 
Poleg krepitve evropske razsež-
nosti v izobraževanju, spodbu-
janja učenja evropskih jezikov, 
spodbujanja inovativnosti v 
izobraževanju je pomembno 
mesto pripisano tudi cilju spod-
bujanje skupnega sodelovanja 
in mobilnosti, da bi odstranili 
geografske meje in druge ovire.

Zagovorniki Evropske unije 
večkrat poudarjajo, da je bo-
gastvo Evrope prav v njeni 
raznolikosti, drugačnosti in 
večkulturnosti; a je prav spre-
jemanje drugačnosti večkrat 
ovira. Da bi sedanji in bodoči 
državljani Evropske unije z 
večjo odprtostjo sprejemali 
drugačnost in bogastvo večkul-
turnosti, je pomembno, da s 
spoznavanjem in sprejemanjem 
drugačnosti pričnemo pri naših 

M OVIT - Zavod za 
razvoj mobilnosti 
mladih je začel de-

lovati ob koncu leta 1997. 
Od ustanovitve dalje je naše 
temeljno vodilo širiti možnosti 
mladih za sodelovanje v raz-
ličnih mednarodnih projektih 
in programih mobilnosti. Svoje 
poslanstvo uresničujemo z 
delovanjem na treh vsebinsko 
zaokroženih področjih, ki se 
medsebojno dopolnjujejo in 
nadgrajujejo tako, da lahko 
uporabnikom omogočimo kar 
najcelovitejši in najkakovo-
stnejši servis. Ta področja, 
ki predstavljajo tudi tri orga-
nizacijske enote Zavoda, so: 
Nacionalna agencija programa 
Mladina, dejavnost Bilateral in 

MOVIT - zavod za razvoj mobilnosti mladih

izdajanje evropske mladinske 
kartice EURO<26.
Nekaj o programu 
Mladina 
Program Evropskih skupnosti 
Mladina omogoča pridobitev 
finančne podpore za posamez-
ne oblike mednarodnega so-
delovanja za mladino, in sicer 
za izmenjave skupin mladih, 
izmenjave prostovoljcev in 
prostovoljk do največ dvanajst 
mesecev, skupinske pobude 
mladih ter različna usposablja-
nja in seminarje, katerih vse-
bina je neposredno povezana 
z mladinskimi izmenjavami in 
izmenjavami prostovoljcev. 

Namen programa temelji 
na spoznanju, da je projekt 
oblikovanja Evrope v marsi-

čem odvisen od medseboj-
nega poznavanja njenega 
prebivalstva in razumevanja 
različnosti med različnimi 
predeli Evrope. Zato morajo 
biti tudi vsi tovrstni projekti 
usmerjeni v to.

Projekti, ki želijo pridobiti 
podporo iz programa “Mladi-
na”, morajo torej temeljiti 
na dejavni vlogi mladih pri 
pripravi in izvedbi projektov 
ter s svojimi učinki prispevati k 
širjenju znanja in sposobnosti 
udeležencev in udeleženk z 
oblikami neformalnega izobra-
ževanja in usposabljanja.
Dvostransko sodelovanje 
na področju Mladine
Zavod MOVIT skrbi pri dvos-
transkem sodelovanju pred-

vsem za izvajanje 
programov mladin-
skega sodelovanja in 
izmenjav na podlagi dvostran-
skih ali bilateralnih sporazumov 
s partnerji v drugih državah 
oziroma meddržavnih protoko-
lov o sodelovanju na področju 
mladine. To poteka znotraj 
posebne organizacijske enote 
Zavoda, ki ji na kratko rečemo 
kar Bilaterale.

Doslej smo v tej ali oni obliki 
vzpostavili posebne dvostranske 
odnose z naslednjimi državami: 
Madžarsko, Veliko Britanijo, 
Luksemburgom in Izraelom, 
potekajo pa še dogovori s 
Francijo, Litvo in flamsko 
skupnostjo v Belgiji. Spisek se 
s tem še ne bo končal, smer 

Mobilnost v šolskih programih



udeleži le projektnih sestankov, 
v jezikovnih projektih pa 
dijaki odidejo na najmanj dvo-
tedensko izmenjavo h kolegom 
partnerske šole, kjer skupaj 
delajo na projektu in pripravijo 
projektni izdelek.
Asistenti tujih jezikov
Aktivnost “Comenius asistenti 
tujih jezikov” poteka v progra-
mu Comenius dvosmerno, kar 
pomeni, da lahko v tujino 
kot asistenti tujih jezikov 
odhajajo slovenski študentje 
tujih jezikov, slovenske šole 
pa lahko sprejmejo asistenta 
za tuji jezik. 
Udeležba na seminarjih 
Delavci v vzgoji in izobraže-
vanju se lahko vsako leto 
prijavijo na različne razpisane 
seminarje, ki so objavljeni v 
Comenius katalogu. Izvajajo se 
v različnih državah po Evropi 
in potekajo v večkulturnih 
skupinah. 

To so glavne aktivnosti, ki so 
namenjene mobilnosti v okviru 
programa Comenius, seveda 
pa so možnosti za potovanja, 
srečanja in skupna mednarodna 
sodelovanja še veliko širša in se 
povezujejo in dopolnjujejo tudi 
z aktivnostmi mnogih drugih 
programov in fondacij. 

Pregled mobilnosti v programih 
Comenius in Lingua
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A sistenti za tuji jezik so 
bodoči učitelji uradnih 
jezikov EU kot tujih 

jezikov; končali so vsaj dve 
leti študija v programu, ki 
vodi v poklic učitelja tujega 
jezika in še nimajo izkušenj s 
področja poučevanja. Na izbrani 
instituciji v tujini preživijo tri 
do osem mesecev; v tem času 
si pridobijo izkušnje s področja 
poučevanja, izboljšajo svoje 
znanje jezika in spoznavajo 
druge evropske države ter 
njihove izobraževalne sisteme. 
Hkrati povečujejo motivacijo 
učencev in dijakov za učenje 
tujih jezikov in spoznavanje 
novih kultur ter izboljšujejo nji-
hove komunikacijske spretnosti. 
Asistenti za tuji jezik prispevajo 
tudi k poznavanju manj razšir-
jenih jezikov in k spodbujanju 
jezikovne raznolikosti v Evropi, 
saj nekaj ur tedensko poučujejo 
tudi materni jezik.

V akademskem letu 2000/ 
2001 je na izbrano institucijo v 
tujino odšlo sedem asistentk za 
tuji jezik, od tega šest študentk 
s Filozofske fakultete v Ljubljani 
in ena študentka s Pedagoške 
fakultete v Mariboru. Odšle so na 

Eva Jurman

osnovne in srednje šole v Italiji, 
Avstriji, Nemčiji, Španiji, na 
Nizozemskem in na Švedskem. 

Tudi slovenske šole lahko 
v okviru tega programa prido-
bijo asistenta za tuji jezik; 
tako v tem šolskem letu na 
dveh srednjih šolah delujeta 
asistenta za angleški jezik.
Comenius 2: 
Individualne štipendije 
za stalno strokovno izpo-
polnjevanje (prejšnja Lin-
gua B in Comenius 3.2)
Doslej je na stalno strokovno 
izpopolnjevanje na področju 
tujih jezikov v tujino odšlo 
40 učiteljev tujih jezikov, 3 
izobraževalci učiteljev in 1 
svetovalec za tuji jezik. Odobrili 
smo 31 štipendij za angleščino, 
4 za nemščino, 4 za francošči-
no, 4 za italijanščino in 1 za 
španščino. 

Prioritetna področja na 
nacionalni ravni so bila zgodnji 
pouk tujega jezika, testiranje 
in ocenjevanje ter tuji jezik v 
funkciji stroke.

Sedemnajst učiteljev iz 
vrtcev, osnovnih, srednjih 
šol in ljudskih univerz pa 
je sodelovalo na različnih 
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in gibanje nadaljnjega razvoja 
pa bosta odvisna predvsem 
od dogovorov med partnerji 
in seveda od razpoložljivih 
sredstev. Ti pogoji naj bi bili 
odsev nacionalnih prioritet 
oziroma usmeritev na tem 
področju, ki dopolnjujejo dru-
ge možnosti za mednarodno 
sodelovanje, predvsem pa že 
predstavljeni program Evropske 
unije Mladina.

Drugi večji segment sta 
priprava in izvedba razpisa za 
podporo projektom mednaro-
dnega sodelovanja na področju 
mladine. Hkrati z že navede-
nimi dejavnostmi poteka v 
okviru enote Bilaterale tudi 
nacionalna koordinacija še 
ene od evropskih zasnov, ki 

spodbujajo mladinsko sodelo-
vanje na podlagi dogovora med 
regionalnimi subjekti: Evrop-
ska platforma za mladinske 
izmenjave.
EURO<26 mladinska kar-
tica v Sloveniji
Pred približno letom dni in pol 
smo v zavodu MOVIT sprožili 
poseben projekt MLADINSKE 
KARTICE EVRO<26. Gre za 
celovit projekt, s katerim 
želimo povečati gibljivost in 
informiranje ter sodelovanje 
mladih. Projekt poteka v 32 
evropskih državah in se uskla-
juje v EYCA - European Youth 
Card Association.

Temeljna ideja je preprosta: 
narediti dobrine, ki so za mlade 
pomembne, bolj pristopne; 

omogočiti mladim čim boljše 
možnosti za potovanja, druženje 
in obiskovanje; mlade ljudi čim 
bolj opremiti z raznovrstnimi 
koristnimi informacijami; 

Najvidnejši in najbolj upo-
rabljan del projekta je sama 
KARTICA POPUSTOV IN 
UGODNOSTI EVRO<26, ki jo 
lahko dobi vsakdo, star med 
15 in 26 let. Pomembna je 
torej starost in nič drugega. 
Z nakupom kartice dobi posa-
meznik možnost, da s popusti 
in ugodneje rine skozi življe-
nje - ne samo na potovanjih 
po Evropi, ampak tudi vsak 
dan doma. Vsakdo dobi tudi 
poseben katalog popustov in 
ugodnosti ter vsako četrtletje 
nov izvod posebne revije. 

O vsem skupaj pa se lahko 
sproti in kadar koli pouči tudi 
na spletnih straneh ali pa 
zahteva informacije po elek-
tronski pošti in po posebnem 
brezplačnem infofonu.

Kaj lahko EVRO<26 ponudi? 
Kar precej zanimivih stvari:
• okoli 600 popustov v Slove-

niji in okoli 200.000 v 32 
evropskih državah, ki segajo 
od potovanj in nastanitev do 
kulture, športa, prostočasnih 
dejavnosti in nakupovanja,

• posebno revijo HaloEvro<26 
z izbranimi informacijami, 
članki, temami in posebnimi 
akcijami,

• redno vzdrževane spletne 
strani, ki jih stalno dopol-
njujemo z obnovljenimi 

seminarjih v tujini v okviru 
katalogov izpopolnjevanj za 
program Comenius.
Comenius 1: 
Šolska partnerstva - 
šolski projekti Comenius
Na kontaktne seminarje ali 
pripravljalne obiske je z na-
menom priprav evropskih 
izobraževalnih projektov odšlo 
56 učiteljev slovenskih vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol. 

Prejeli 67 evropskih izobra-
ževalnih projektov, v katerih kot 
partnerske ali koordinatorske 
institucije sodelujejo slovenske 
osnovne in srednje šole ter 
vrtci. Dodatno smo podprli še 
10 izmenjav učiteljev in 12 
študijskih obiskov ravnateljev. 
Comenius 1: 
Šolska partnerstva - jezi-
kovni projekti Comenius
(prejšnja Lingua E)
Za načrtovanje in pripravo 
skupnih izobraževalnih pro-
jektov smo do sedaj podprli 
13 pripravljalnih obiskov 
na partnerskih institucijah. 
V projektih je sodelovalo 
6 slovenskih srednjih šol, 
njihove partnerske šole pa so 
na Danskem, Finskem, Nizo-
zemskem, v Italiji, Franciji 
in na Portugalskem. V projek-
tno delo je bilo vključenih 
skupaj 120 dijakov, ki so odšli 
na 14-dnevno izmenjavo na 
partnersko šolo v tujino. 
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  Koordinator moderator prireditev naslov Celjanka Mala kongresna  
       dvorana
 1. Davorin Majkus Vladimir Tkalec omizje Poklicno in strokovno izobraževanje -  11.00-13.00 
      dosežki in dileme
 2. Mirjana Kovač Mirjana Kovač omizje Podjetnost in ustvarjalnost mladih 13.00-15.00 
 3. Veronika Šlander Veronika Šlander omizje Regionalni sveti za razvoj človeških virov  13.00-15.00
 4. Davorin Majkus Davorin Majkus delavnica Perspektive izobraževanja učiteljev  15.00-16.00 
      v poklicnem in strokovnem izobraževanju
 5. Davorin Majkus Davorin Majkus delavnica Model poklicne orientacije v poklicnih 16.00-17.00 
      in strokovnih šolah
 6. Slava Pevec Grm Slava Pevec Grm predstavitev Razvoj poklicne mape za nižje poklicne šole  15.00-16.00
 7. Veronika Šlander Veronika Šlander delavnica Nacionalne poklicne kvalifikacije 10.00-11.00 
 8. Jana Ravbar Jana Ravbar predstavitev Leittext   16.00-17.00
    Axel Becker
 9. Jelka Drobne ? razglasitev Razglasitev rezultatov tekmovanj  oder v dvorani
   Andreja Prošek   dijakov poklicnih in strokovnih šol 15.00-17.00
   Anica Justinek
   Jana Ravbar
   Breda Zupanc 

Festival vzgoje in izobraževanja 2001

Z vstopom v tretje tisočletje dosedanja osrednja izobraževalno sejemska prireditev 
Dnevi slovenskega izobraževanja prerašča v promocijo ustvarjalnega življenja in 

dela mladih z naslovom Festival vzgoje in izobraževanja 2001. 

Pod geslom Ustvarjalnost, 
inovativnost - nova kakovost bo 
v trinajstih tematskih sklopih 
(Predšolska vzgoja, Uvajanje 
elementov 9-letne osnovne 
šole, Osnovna šola, splošna 
srednja šola, dijaški domovi 
in glasbene šole, Na poti k 
poklicu, Inovacijski razvojni in 
raziskovalni projekti, Slovenija 
v evropskih programih in dru-

go mednarodno sodelovanje, 
Evropsko leto jezikov 2001, 
Šport kot način življenja, 
Mladinsko delo, Izobraževanje 
odraslih, Programi in projekti 
v podporo vseživljenjskega 
izobraževanja, Šolska glasila, 
Razvoj medijev v izobraževal-
nih institucijah) zajetih 262 
predstavitev na razstavnem 
prostoru, 176 predavanj, de-

Spremembe Izhodišč za 
pripravo izobraževalnih 
programov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 

Ena temeljnih nalog Centra 
RS za poklicno izobraževanje 
vse od njegove ustanovitve 
je tudi prenova poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. 
Izkušnje pri uvajanju prenovlje-
nih programov in zagotavljanje 
primerljivosti z Evropo kažejo, 
da hiter družbeni in tehnološki 
razvoj in zahteve trga dela 

mena, zato da postane poklicno 
izobraževanje resničen rezultat 
povezovanja gospodarstva in 
izobraževanja. 

Delam zase - preživeti 
v poslovnem svetu 

Center RS za poklicno izobraže-
vanje v sodelovanju z Fundacijo 
za razvoj malih in srednjih 
podjetij pri Univerzi Durham 
nadaljuje uvajanje podjetništva 
in podjetnosti v srednje poklicne 
in strokovne šole.

Davorin Majkus

Aktualno

zapisi o novih po-
pustih, dogodkih, 
povezavah ipd.,

• brezplačen infofon 
080 26 26, na ka-
terem je mogoče 

vsak delovni dan med 
9. in 17. uro dobiti vse 
informacije.

Vse skupaj, cel pro-
jekt, je naravnano na 
dolgoročnost, zato so 

naše dejavnosti tudi temu 
prilagojene. Prepričani smo, da 
boste o KARTICI EVRO<26 še 
precej slišali, videli in brali.

Več podrobnosti o pred-
stavljenih dejavnostih lahko 

dobite na sedežu Zavoda 
MOVIT, Gregorčičeva 3, 
Ljubljana, po telefonu: (01) 
426 5268 oziroma na spletnih 
straneh www.movit.si.

aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno

lavnic, posvetov, seminarjev, 
okroglih miz, 126 kulturnih 
prireditev, razstava 92 šolskih 
glasil ter oddaje šolske sejem-
ske televizije in radia.

Z novo prireditvijo nastajajo 
nove entitete za promocijo 
dosežkov. Osrednji prireditveni 
prostor, Celjski sejem, je 
usmerjevalnik, jedro pobud, 
ki bodo obiskovalce usmerjale 

tudi na druga mesta in ta 
bodo gostila 33 prireditev: 
Narodni dom, muzeje, galerije, 
šole, vrtce… Z razstavnim 
prostorom Evropske komisije, 
Evropskega leta jezikov 
in Mednarodnega sejma 
učnih podjetij postaja prire-
ditev del mednarodne izo-
braževalno-sejemske ponud-
be. 

terjajo tudi ustrezne dopolnitve 
in spremembe Izhodišč za 
pripravo. Na potrebo po večji 
prilagodljivosti Izhodišč so že 
dalj časa opozarjali strokovnjaki 
CPI ter Strokovnega sveta 
RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje. 

Omenjene pomanjkljivosti 
so bile potrjene tudi v okviru 
programa Phare MOCCA. 
Strokovni svet je na svoji 
zadnji seji obravnaval delovne 
osnutke sprememb Izhodišč. 
Nov dokument bo ključnega po-

Program z naslovom Delam 
zase - zagon lastnega podjetja 
bo Center izpeljal s podporo 
britanske vlade - British Grants 
Slovenia. V programu bodo 
učitelji spoznavali korake, ki jih 
je treba opraviti za zagon malega 
podjetja, se naučili, kako idejo 
uresničiti in kjer dobiti potrebne 
vire za začetek svoje dejavnosti. 
Skozi celoten program bodo 
razvijali lastnosti, veščine in 
vedenjske vzorce, ki jih mora 
imeti podjetnik, da lahko preživi 
v poslovnem svetu. 


