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SREČANJE GENERALNIH DIREKTORJEV ZA POKLICNO IN STROKOVNO 

IZOBRAŽEVANJE 
4.-5. oktober 2021 
Osnutek zapisnika 

 
 
Sodelujoči 
Udeleženci/sodelujoči iz 35 držav, predstavniki štirih organizacij evropskih socialnih partnerjev 
(ETUC, Business Europe, SMEunited, SGI Europe), Komisije (GD EMPL), Evropskega centra 
za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropske fundacije za usposabljanje (ETF). 
Pri organizaciji sestanka sta sodelovala DG EMPL in Slovensko predsedstvo. 
A. Pozdravni nagovori 
Naslov srečanja DGVT: »POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE TER 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH STA VEDNO BOLJ POMEMBNA ZA BOLJŠE DELO IN 
ŽIVLJENJE« 
 
Uvodne besede so imeli dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Joost 
Korte, generalni direktor za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski 
komisiji. 
Ministrica Kustec je poudarila, da poklicno izobraževanje in usposabljanje lahko igra vodilno 
vlogo pri ustvarjanju uspešne prihodnosti in se odzove na izzive 21. stoletja. Države EU so se 
zavedno odločile spodbujati učenje odraslih kot način povezovanja ljudi vseh starosti in 
različnih okolij. Izobraževanje odraslih je ključni element razvoja tako za posameznika kot za 
bolj spodbudno, enakopravno, inovativno, odporno in trajnostno družbo. 
Minister Cigler Kralj je izpostavil, da sta se zaradi globalizacije narava in vsebina dela 
spremenili, zato je bilo ključnega pomena, da se posamezniki opremijo s spretnostmi za 
prilagajanje bodočim spremembam. Zaradi pandemije vse države tesno sodelujejo, kar bi 
moralo spodbuditi tudi Evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Tako bi zagotovili dobro pripravljenost na potrebe trga dela v prihodnosti in 
družbene spremembe. Generalni direktor Joost Korte je izpostavil pomen ukrepanja držav 
članic za doseganje zavez in kvantitativnih ciljev na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, izobraževanja odraslih ter prihajajočih iniciativah Komisije o mikrokvalifikacijah 
in individualnih učnih računih. Omenil je prizadevanja Komisije in nove možnosti financiranja 
na voljo državam članicam za okrevanje po COVID krizi (vključno s iniciativo ALMA, ki jo je 
napovedala predsednica von der Leyen v svojem govoru o stanju v Uniji). 
B. Prezentacije Slovenskega predsedstva 
Predstavniki Slovenije so predstavili slovenski sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja 
Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec je predstavil možnosti 
izpopolnjevanja in prekvalifikacije preko sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
sistema izobraževanja odraslih, predvsem izzive in načrte, ki so pred nami. Omenil je pogovore 
med socialnimi partnerji (o individualnih učnih načrtih, priznavanju mikrokvalifikacij, promociji 
koncepta vseživljenjskega učenja, fleksibilnosti v izobraževanju in usposabljanju), Resolucijo 
o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2030 
(kot izhodišče za politiko izobraževanja odraslih na nacionalni ravni) in posodobitev poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C2%AB#French
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Mag. Janez Damjan s Centra RS za poklicno izobraževanje je predstavil pristope k digitalizaciji 
v poklicnem izobraževanju kot poti do sprememb na področju učenja z delom, pa tudi izzive in 
priložnosti na tem področju. 
Sodelujoči so pokazali veliko zanimanja za slovenski sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij 
za potrebe trga dela 
 
C. Priprava Nacionalnega izvedbenega plana za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje držav in načrt spremljanja.  
 
Cedefop in ETF sta predstavila načrt integriranega spremljanja Priporočila Sveta o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost ter 
Osnabruške deklaracije, dogovorjene na sestanku Svetovalnega odbora za poklicno 
usposabljanje (ACVT) junija 2021. Razprava je pomagala razjasniti nekatere elemente načrta, 
vključno s predlogo za oddajo nacionalnih izvedbenih planov (NIP), ki jih je potrebno predložiti 
do maja 2022. 
Švedska je izrazila nekaj pomislekov o besedilu glede omogočanja nacionalnih odločitev v 
skladu z nacionalnimi političnimi prednostnimi nalogami in opisovanjem odgovornosti DGVT v 
okviru njihove pristojnosti v okviru upravljanja; Cedefop je predlagal preoblikovanje tega dela. 
Švedski predstavnik je potrdil, da bi bilo predlagano sodelovanje med DGVT in nacionalnim 
predstavnikom možen način za validacijo nacionalnih poročil. 
Italija je poudarila potrebo po gladkem pretoku informacij in predlagala, da tam, kjer so 
pristojnosti bolj deljene, imenujejo več kot enega nacionalnega predstavnika ReferNet za vsak 
vključen GD. Predlagali so več razprave in podpore pri pripravi NIP (to obravnavajo 
Cedefop/ETF in Komisija). 
Portugalska je poudarila, da bo v njihovi državi v pripravo NIP vključenih več institucij. 
Grčija je povprašala po povezavi med nacionalnimi in evropskimi prednostnimi nalogami, ter 
ali naj bi nacionalni načrti zajemali obdobje do leta 2025 ali 2030. Predstavnik je člane 
obvestil, da bo Osrednji svet za poklicno izobraževanje in usposabljanje (kamor so vključeni 
vsi relevantni deležniki) koordiniral pripravo nacionalnega načrta. Potrdili so tudi dobro 
sodelovanje med DGVT in ReferNet partnerjem, ki ga nadzoruje ministrstvo za šolstvo. 
Avstrijo je zanimalo, ali bodo države prejele dvostranske povratne informacije po predložitvi 
NIP in ali bi analizo lahko predstavili na sestanku DGVT. 
Slovenija je zaprosila za nasvet, kako vključiti različne deležnike v razne faze procesa 
spremljanja (NIP, poročanje itd.).Cedefop je odgovoril, da bo analiza predstavljena tako ACVT 
kot DGVT v Q42022. Glede dvostranskih povratnih informacij pa bo Cedefop letno pripravljal 
(in objavljal na svoji spletni strani) poročila o državni politiki o izvajanja NIP.  
Predloga za celostni pristop bo kmalu dokončana in posredovana državam. 
Komisija, Cedefop in ETF so razmišljali, da bi po srečanju organizirali spletni seminar za 
dodatno podporo in reševanje odprtih vprašanj držav glede priprave NIP. Člani DGVT bodo 
sproti obveščeni.  
BEfr in ES sta poročali o svojih pripravah na nacionalne izvedbene plane, prizadevanjih za 
vključevanje deležnikov in povezovanje nacionalnih prioritet z evropskimi. 
 
D. Vzporedne delavnice o izvajanju Priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju ter Osnabruške deklaracije  
Kot uvod v delavnice je g. Borhene Chakroun, direktor oddelka za politike in sisteme 
vseživljenjskega učenja pri UNESCU, predstavil mednarodne vidike v zvezi s Priporočilom za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Osnabruško deklaracijo. Snovalci politik bi morali 
ukrepati zdaj in se pripraviti na prihodnost. Za Unescov pristop je značilno kombiniranje 
trajnosti in ekonomske perspektive, pomembni so opolnomočenje posameznikov, socialna 
pravičnost in okoljska trajnost. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
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Organizirane so bile štiri vzporedne delavnice o tematikah, ki jih kot prednostna področja v 
ospredje postavlja tudi Osnabruška deklaracija in Priporočila: Višje strokovno izobraževanje in 
usposabljanje, digitalizacija in praktično usposabljanje z delom, Zelene spretnosti in udeležba 
v izobraževanju odraslih. 
 
E. Predstavitev ključnih rezultatov vzporednih delavnic  
Kratek povzetek vsake delavnice je na voljo v prilogi. 
Enoti EMPL/B2 in B3 sta predstavili glavne novosti razvoja poklicnega izobraževanja in 
izobraževanja odraslih, tj. mikrokvalifikacije, individualni učni računi, centri poklicne odličnosti, 
medsebojni strokovni EQAVET pregledi, evropski ključni poklicni profilov in poročilo o 
Priporočilu Sveta o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva. Podane  so bile 
tudi informacije o prihajajočih EQF evalvacijah in Priporočilu o poteh izpopolnjevanj ter o 
delovnih skupinah za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter AL. 
EMPL/G1 je predstavil pobudo ALMA. Dodatne informacije bodo posredovane na sestanku 
ACVT decembra 2021. 
Vprašanja in komentarji udeležencev so se nanašali predvsem na ključne profile (nominacije 
članov za neformalno skupino (ETUC), povezave na standarde WorldSkills (AT)), delovne 
skupine VET in AL (SI, ETUC) ter poenostavitev predloge za nominacija delovne skupine 
(ETUC in BusinessEurope). 
Komisija je pojasnila, da ni bilo nobene posebne omejitve števila predstavnikov v neformalni 
skupini deležnikov za ključne profile, vendar je bil cilj, da skupina ostane operativna in 
interaktivna. Študija o ključnih profilih bi upoštevala tudi standarde WorldSkills. Predlog 
poenostavitve prijavnega obrazca za nominacije v delovne skupine bi delili z GD EAC kot 
vodilnim GD procesa. 
Ob tej točki dnevnega reda je mag. Nataša Kranjc, generalna direktorica Direktorata za srednje 
in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, dodala nekaj informacij v zvezi z Mnenjem 
Svetovalnega odbora za poklicno usposabljanje (ACVT) o evropski pobudi o individualnih 
učnih načrtih (ILA), ki ga je ACVT sprejel avgusta 2021. Obstaja dogovorjena potreba po 
opredelitvi ukrepov, ki bodo pomagali podpreti izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne sile 
po vsej Evropi, vključno z načini dostopa usposabljanja za zaposlene v vseh vrstah 
pogodbenih razmerij. Dopolnila je tudi, da Odbor za izobraževanje zaključuje resolucijo Sveta 
za novo evropsko agendo za izobraževanje odraslih. Predsedstvo je organiziralo tudi 
konferenco o izobraževanju odraslih (september 2021), kjer so sprejeli Deklaracijo o 
izobraževanju odraslih kot poklicno zavezo in podporo učenju odraslih, ki bo dopolnila Nov 
evropski program za učenje odraslih 2030. 
 
G. Prezentacija Cedefopa in ETF-ja: predstavitev novosti 
Jürgen Siebel, izvršni direktor Cedefopa, je predstavil najnovejše pobude Cedefopa, še 
posebno njihova prizadevanja na področju zelenih spretnostih, mobilnost vajencev in 
spodbudah za usposabljanje odraslih  
Cesare Onestini, direktor ETF, se je osredotočil na novo ETF strategijo 2021–2027 za 
močnejša globalna partnerstva in sodelovanje s Cedefopom glede evropske raziskave o 
delovnih mestih, ki bo pilotno izvedena v šestih do osmih partnerskih državah leta 2022. 
Omenili so tudi njihova prizadevanja v mreži centrov poklicne odličnosti skupaj z GD EMPL. 
 
H. Prezentacija prihajajočega francoskega predsedstva 
Francija je posredovala informacije o prednostnih nalogah svojega predsedstva in obvestila 
prisotne na srečanju, da bo DGVT potekal v Parizu 16. in 17. maja 2022 (še ni potrjeno)). 
 
I. Zaključni nagovor 
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Nataša Kranjc, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih se je v imenu slovenskega predsedstva vsem prisotnim zahvalila za aktivno 
sodelovanje in plodno razpravo. Izpostavila je, da se postavlja okvir za prihodnje desetletje, 
zato se delo šele začne in ne konča. 
Manuela Geleng, direktorica za spretnosti v GD za zaposlovanje pri Evropski komisiji, se je 
zahvalila slovenskemu predsedstvu za opravljeno delo v času predsedovanja in organizacijo 
DGVT ter zaključila srečanje. 
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ANNEX – Povzetek vzporednih delavnic 
 
Delavnica 1 – Poklicno izobraževanje in usposabljanje kot privlačna izbira: VET in višje 
EQF ravni  
Prva delavnica je bila posvečena tematiki „PIU kot privlačna izbira: poklicno izobraževanje in 
usposabljanje na višjih EQF ravneh“. Sestavljena je bila iz treh prezentacij: pregled stanja na 
področju višjega strokovnega izobraževanja v državah OECD in EU po mnenju OECD, sledila 
sta primera Slovenije in Norveške. Delavnica je poskušala odgovoriti na tri vprašanja, 
zastavljena v strokovni podlagi :  
1) višje strokovno izobraževanje kot podpora v razvoju, inovacijam in dvojnemu prehodu; 
2) način vključevanja deležnikov in krepitev povezav s trgom dela; ter  
3) prepoznavnost in ugled višjega strokovnega izobraževanja  
Delavnica je potrdila, da je zanimanje za višje strokovno izobraževanje vse bolj v porastu in se 
uspešno odziva na potrebe po:  
a) naprednih poklicnih spretnostih; 
b) izpopolnjevanju in prekvalifikaciji odraslih v okviru okrevanja in dvojnega prehoda; ter  
c) odličnosti v poklicnem izobraževanju in izobraževanju. 
Glavne značilnosti višjega strokovnega izobraževanja so:  

• višje strokovno izobraževanje ima za posameznike dvojno funkcijo; ljudem pomaga, da 
napredujejo v karieri in napredujejo pri učenju/kvalifikacijah;  

• so pozitivni rezultati na trgu dela (zlasti zaposljivost diplomantov);  

• intenzivna povezava s trgom dela je ključna značilnost višjega strokovnega 
izobraževanja. Poudarek je na učenju na delovnem mestu /vajeništvu, agilnosti in 
usmerjenosti k uporabnikom (odzivanje na potrebe (majhnih) podjetij gospodarskem 
kontekstu, takojšnje posodobitve učnih načrtov na podlagi analiza vrzeli v spretnostih 
ter vključevanje učiteljev in mentorjev iz sveta dela);  

• zagotavljanje možnosti za raznolike potrebe učečih, ki so različnih starosti, imajo 
različne potrebe in prihajajo iz različnih okoliščin, ozadij;  

• da se vse bolj spreminja v trg za zasebne ponudnike;  

• višje strokovno izobraževanje je povezano z odličnostjo in regionalnim/lokalnim 
gospodarskim kontekstom/ekosistemi (CoVE);  

• možnost za razvoj ponudbe mikrokvalifikacij, bodisi kot specializirani programi za 
obravnavanje posebnih potreb po znanjih ali kot premostitveni tečaji za dostop do 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

 
Področje se sooča s številnimi izzivi, povezanimi zlasti s pomanjkanjem identitete in 
heterogenostjo višjega strokovnega izobraževanja. Pomanjkanje skupne definicije otežuje 
zbiranje podatkov in analizo področja. V številnih državah je stopnja dokončanja izobrazbe v 
višjih strokovnih programih nižja v primerjavi z univerzitetno stopnjo. Potrebnega je več 
vlaganja v to področje (zlasti v izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih), v poklicno 
usmerjanje, strokovni razvoj učiteljev in mentorjev, ter priznavanje predhodnega znanja in 
prehodnost. 
Višje strokovno izobraževanje tako koristi inovacijam, rasti in dvojnemu prehodu, splošni 
privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prehodnosti sistema. Vse to 
omogočajo zelo dobri rezultati na trgu dela, tesne povezave s trgom dela ter napredovanje 
kariere in izobraževanja mladih in odraslih. Vendar je potrebna skupna opredelitev/definicija 
oznak, jasna klasifikacija teh programov, da bi omogočili primerljivost in raziskave, izboljšano 
poklicno orientacijo, povečanje investicije v učitelje in mentorje ter več sredstev za 
izpopolnjevanje odraslih. 
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Delavnica 2 – Digitalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter digitalne 
spretnosti v PSI/PUD  
Delavnica se je osredotočila na vpliv digitalizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter učenja na delovnem mestu, ter način izvajanja vpliva na preoblikovanje učenja in njegovo 
dostopnost, vključno z nadaljnjim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (CVET). Ta 
tematika je bila poudarjena s predstavitvami o:  
 

• prilagojeni različica SELFIE orodja, ki lahko pomaga poklicnim šolam/ustanovam in 
podjetjem razviti lastne digitalne strategije za učenje na delovnem mestu. Orodje je 
bilo predstavljeno 7. in 8. oktobra 2021, po zaključeni pilotni fazi v več državah (Norbert 
Schöbel, Komisija); 

• uporabi razširjene, virtualne in mešane resničnosti pri usposabljanju za lesno in 
pohištveno industrijo (Allview; Gregorio Cañavate, Centro Tecnológico del Mueble y 
la Madera, Murcia); 

• Nemški pristop k nacionalnemu digitalnemu področju nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter ocenjevanju kompetenc na podlagi tehnologije 
(INVITE (1) in ASCOT; (Erik Hess, Zvezno ministrstvo za izobraževanje in 
raziskave). 

 
Predstavitve in refleksije so jasno ponazorile potencial kombiniranega učenja na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Izpostavljeni so tudi izzivi, na katere je potrebno 
odgovoriti, s tem bi zagotovili pripravljenost učencev, učiteljev in mentorjev na digitalno 
preobrazbo. Zaključki temeljijo na treh medsebojno povezanih vidikih: koristi za učence, 
potrebni podpori za spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij in pomen partnerstev.  
Prednosti imerzivnih tehnologij presegajo zgolj pridobivanje poklicnih in digitalnih spretnosti. 
Z vidika učečega, najbolj „oprijemljive“ koristi vključujejo priložnosti za: razvoj in preizkus 
spretnosti v varnem okolju; razvoj kompetenc, ki jih sicer ne bi mogli pridobiti pri učenju z 
delom v podjetjih ali šolah; ali pridobivanju praktičnih izkušenj tudi v primeru pomanjkanja 
učnih mest v podjetjih, kar se je med pandemijo mnogokrat zgodilo. 
Uporaba digitalnih orodij podpira individualizirano, samostojno in samo-usmerjeno učenje, 
kar spodbuja učne veščine. Poleg tega pa poklicno izobraževanje postane bolj dostopno in 
bolj prilagojeno učencem s posebnimi potrebami, če se jim zagotovi ustrezna podpora.   
Zlasti v zelo raznolikem in večinoma tržno usmerjenem nadaljnjem poklicnem izobraževanju 
digitalne platforme učenje približajo uporabnikom in tako več odraslih spodbudijo k vključitvi v 
razvoj spretnosti. V tem kontekstu se pokaže tudi potencial mikrokvalifikacij kot izhodišč za 
nadaljnje učenje. Zanesljivost kvalifikacij ter enotni standardi in primerljivost učnih platform, 
pa so ključni elementi za zagotavljanje dodane vrednosti za učeče se. 
Primer iz Nemčije je pokazal pomen digitalnih ekosistemov, ki povezujejo priložnosti za 
nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljajo dostop do strokovnega 
razvoja, ki ustreza potrebam učencev in delodajalcev, kot del nacionalne strategije nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V pomoč posameznikom, ki morda težko najdejo 
primerno usposabljanje, mora tak nacionalni pristop vključevati tudi ustrezno podporo učečim 
se, za kar so nujne  močne povezave med socialnimi partnerji, podjetji, zavodi za zaposlovanje 
in izvajalci . 
Strateški pristopi so prav tako ključni za podporo in usmerjanje uporabe tehnologij z vidika 
učitelja/ mentorja in ustanove. SELFIE je lahko dragoceno izhodišče za poklicne šole in 
ustanove kot tudi za podjetja za razvoj in pregled njihovih strategij digitalizacije. SELFIE 
pomaga razumeti trenutno stanje ter prepoznati potrebe in priložnosti na podlagi mnenja vseh 
sodelujočih. 
Usposabljanje učiteljev in mentorjev ter močna partnerstva so ključnega pomena pri teh 
strategijah. Ne samo, da učitelji in mentorji potrebujejo dejanske spretnosti za uporabo 
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različnih orodij za poučevanje in ocenjevanje; potrebujejo tudi veščine za izbiro in razvoj 
ustreznih učnih metod, oblikovanje testov ter iskanje prave mešanice tradicionalnih pristopov, 
digitalnih orodij za individualno in kolektivno učenje ter kombinirano učenje. To zahteva 
izboljšan dialog med šolami in podjetji, kar bi lahko spodbudili z uporabo SELFIE orodja na 
obeh straneh. Poleg tega bi lahko bolje usklajeni učni procesi in tesno sodelovanje poklicnim 
šolam omogočili dostop do orodij, ki si jih sicer ne bi mogle privoščiti, in/ali povečati učinkovitost 
virov s skupno uporabo. 
Poleg tega, da prikazujejo pomen močnih in širokih partnerstev, so primeri iz sektorja lesarstva 
in pohištvene industrije ter Nemčije jasno poudarili pomembno vlogo raziskav, da se potencial 
digitalnih orodij in platform lahko v celoti izkoristijo na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. 
 
Delavnica 3 - Podpora zelenemu prehodu v poklicnem  izobraževanju in usposabljanju 
Delavnica je bila priložnost za predstavitev treh primerov dobre prakse: 

• Hotel Astoria v Sloveniji, kot izobraževalni center v turizmu;  

• Sitra, finski sklad za podporo štirim pilotnim projektom usposabljanja za krožno 
gospodarstvo  

• Projekt socialnih partnerjev SGI in EFEE o zelenih veščinah v poklicnem izobraževanju 
in usposabljanju  

Razprava je bila osredotočena na zeleni prehod in odziv različnih sektorjev/ravni – poudarek 
je bil na vprašanju kako lahko poklicno izobraževanje in usposabljanje pripravi ljudi in jih 
opremi s spretnostmi, potrebnimi za prehod v podnebno nevtralno in trajnostno Evropo, pa tudi 
kakšna je pri tem vloga učiteljev in mentorjev.  
Zeleni prehod zahteva spretnosti, ki pa se nenehno spreminjajo in potrebujejo vedno nove 
informacijske sisteme. Ti sistemi sproti prepoznajo in sledijo trenutnim povpraševanjem po 
spretnostih, ki jih je potrebno uskladiti s ponudbo.  
Glede vprašanj za razpravo na delavnici lahko izpostavimo sledeče: 
Da bi poklicno izobraževanje in usposabljanje pripravilo ljudi in jih opremilo z spretnostmi, 
potrebnimi za prehod v podnebno nevtralno in trajnostno Evropo, je treba razmisliti o dvojnem 
prehodu v smislu krožnega gospodarstva, kjer je potrebno vse preudariti. 
Za šole je potreba po celostni viziji trajnostnega razvoja ključna in inkluzivnost mora biti del te 
vizije. 
Vloga učiteljev in mentorjev je bistvena. Strokovni razvoj učiteljev in mentorjev o trajnostnih 
vprašanjih in vključevanje okoljske vzgoje v kurikulum je sestavni del tranzicije. 
Kako lahko sistemi izobraževanja in usposabljanja ter  ravnatelji in celotno skupnostjo institucij 
PIU na sistemski ravni podprejo učitelje? 
Po mnenju EFEE je boljši praktičen pristop kot pa teoretični. 
Kako spodbuditi vse gospodarske sektorje, da pomagajo opredeliti okolju prijazna znanja in 
spretnosti trajnostnega razvoja, ki jih je potrebno vključiti v učne načrte?  
Krožno gospodarstvo bo spremenilo delovna mesta v Evropi, vendar ne vemo natančno, 
kakšno strokovno znanje bo potrebno v različnih poklicih, pa čeprav bodo veščine krožnega 
gospodarstva potrebne v vseh poklicih. 
Zato potrebujemo strokovnjake, ki razumejo, kako se krožno gospodarstvo uporablja pri 
njihovem delu.  
Primer hotela Astoria je pokazal, da je treba podjetja močno vključiti v opredelitev vsebine 
usposabljanja pa tudi v izvajanje. Tako se lahko uskladi povpraševanje po spretnostih s 
ponudbo. 
Primer Sitre je pokazal, da pilotni projekti in ponudba usposabljanj za njihove zaposlene, 
prinašata dobre rezultate. 
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Zeleni prehod zahteva spretnosti, ki pa se nenehno spreminjajo in potrebujejo vedno nove 
informacijske sisteme. Ti sistemi sproti prepoznajo in sledijo trenutnemu povpraševanju po 
spretnostih. Za to pa so ključna partnerstva med deležniki. 
Delavnica 4 – Učenje odraslih kot odgovor za večjo odpornost pri spopadanju z izzivi 
prihodnosti 
V prvi predstavitvi slovenskega predsedstva je bilo predstavljeno tekoče politično delo v Svetu 
za določitev agende za izobraževanje odraslih do leta 2030. V odboru za izobraževanje je v 
obravnavi resolucija, ki jo bodo ministri sprejeli novembra. 
Predsedstvo SI je v zadnjih mesecih opravilo obsežno posvetovanje o vsebini Resolucije in 
upoštevalo tudi raziskovalno mnenje, ki ga je pripravil Evropski ekonomsko-socialni odbor za 
izobraževanje odraslih (SOC/684, 28. 6. 2021). 
Konferenca predsedstva, ki je potekala 8. in 9. septembra 2021 se je osredotočila na učenje 
odraslih in oblikovala Deklaracijo o učenju in izobraževanju odraslih (https://conference-
ale.eu/declaration). Ta izjava bo dopolnila prihajajočo resolucijo Sveta o Novi evropski agendi 
za učenje odraslih 2030. 
Cedefop je poudaril, da je v državah članicah potreben sistematičen pristop k učenju odraslih 
za povečanje udeležbe odraslih pri učenju in usposabljanju. To zahteva razvoj na dveh 
straneh: 

• Izgradnja učnih sistemov in zagotavljanje inovacij – najprej opredeliti nov pristop k 
učenju, ki odraža manjšo razliko med veščinami za življenje in veščinami za delovna 
mesta. Obvladovanje poklicnih in življenjskih odločitev zahteva podobne veščine. 
Upoštevati je treba WBL,  t.i. job shadowing, digitalna orodja za samo učenje in druge 
alternativne načine učenja. 

• Potrebni so podporni ukrepi namenjeni motiviranju ljudi za učenje. Ti ukrepi morajo biti 
tako finančni kot nefinančni. Vključene morajo biti finančne spodbude, pa tudi 
usmerjanje, potrjevanje, ozaveščanje ali po potrebi mediacijo (npr. podpora inovacijam 
v podjetjih, kar posledično zahteva več usposabljanja) itd. 

Ukrepi za motiviranje posameznika se morajo osredotočiti na 3 glavne gonilne sile učečih: 
kakovostno usposabljanje, jasna korist po učnem procesu in razumevanje, da se napor 
izplača. 
Predstavnik italijanskega sindikata Cisl, ETUC je pojasnil primer med poklicnih skladov v Italiji, 
kjer so sindikati ključni akterji, skupaj z delodajalci in delavci in kjer je ta tema vključena v 
kolektivna pogajanja. 
Poudaril je, da je treba preiti od besed k dejanjem, pri čemer morajo biti na voljo finančna 
sredstva in jasno upravljanje (vloge javnih, zasebnih in zasebno-socialnih deležnikov), ki 
združuje aktivne in pasivne politike, in posebej pomembno pa je zavedanje, da obstaja potreba 
po spremembah. 
New Skills Fund v Italiji, ki ga financira ESS, je inovativno orodje in preizkus delovanja: javni 
sklad, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, ustvarjen za omejevanje 
gospodarskih posledic Covida-19. Omenjeni sklad podjetjem omogoča prilagajanje 
usposobljenosti/spretnosti delavcev, del njihovega urnika pa namenja usposabljanju. Delavce 
za čas, ki je namenjen usposabljanju plača sklad, zahvaljujoč prispevkom vlade in ESS. 
Vsak delavec in državljan mora imeti možnost dostopa do usposabljanja za razvoj spretnosti 
povezanih z njihovim poklicem (zlasti digitalnih, pa tudi drugih veščin) 
Zakaj je to pomembno: velik izziv brezposelnosti na globalni ravni – število potencialnih novih 
brezposelnih se giblje od 5,3 do 24,7 milijona po vsem svetu (prištejemo k 188 milijonom 
brezposelnih v letu 2019). Ogroženi so predvsem mladi in ženske. 
Švedska je pojasnila, da imajo dolgo tradicijo učenja odraslih, kjer je udeležba brezplačna – in 
si z novim predlogom zakona intenzivno prizadevajo, da bi to še izboljšali in da bi bilo učenje 
še bolj dostopno. 
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Predstavitve so neposredno in posredno obravnavale vprašanja, ki so bila zastavljena tekom 
razprave. 

• Povečanje udeležbe – politični dogovor 

• Holističen pristop 

• Brez bolj prilagodljivih možnosti učenja, vključno z učenjem na delovnem mestu, ni 
pričakovati znatnega povečanja zanimanja 

• Ključno je močno sodelovanje različnih deležnikov – z učencem v središču 

• Osredotočenost na učenca bi morala voditi pri oblikovanju politike 

• Usmerjanje, potrjevanje, ozaveščanje in doseg so ključni kot podporni ukrepi za 
inovacije pri zagotavljanju 


