POROČILO O DELU
STROKOVNE SKUPINE ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO ORIENTACIJO (VKO)
ZA LETO 2019

Strokovna skupina za VKO (v nadaljevanju: SSVKO) je bila ustanovljena s sklepom ministra,
pristojnega za izobraževanje (v nadaljevanju: minister), št. 54212-1/2007/5 z dne 29. 12. 2008.
Člani skupine so bili imenovani do 31. 12. 2013, nadaljnje delovanje skupine do 31.12.2020
pa je bilo zagotovljeno dne 30. 9. 2019 s sklepom ministra, št. 024-48/2019/1 (Priloga 1).

SSVKO, na podlagi dela v preteklem letu, predlaga odločevalcem:
1. Priporočila posredovana odločevalcem v decembru 2019 (Priloga 2):
- da Center za poklicno izobraževanje (CPI) prevzame strokovno podporo VKO na
področju poklicnega izobraževanja.
- da razmislijo o sistemski umestitvi kariernih centrov za študente;
- da se opredeli Moja izbira kot centralna točka VKO za učence;
- da se opravi analizo zagotavljanja VKO v osnovnih in srednjih šolah.
2. SSVKO se zaveda, da je karierna orientacija motivator vseživljenjskega učenja, to pa
je ključno za doseganje razvojnih ciljev v Strategiji Slovenije 2030. SSVKO se tudi
zaveda, da so uspešne države veščine vodenja kariere vgradile po celi izobraževalni
vertikali. SSVKO si je prizadevala, da bi bilo to področje vključeno v zagotavljanje
kakovosti v vzgoji in izobraževanju tudi pri nas.i SSVKO zato odločevalce poziva, da
izkoristijo priložnost ter VKO vgradijo v novo Belo knjigo, v kakovost v VIZ in v učne
cilje (vsebine).
Poročilo so pripravili člani SSVKO in vsebuje pregled dela, ki je bilo opravljeno skladno z
Delovnim načrtom te skupine za leto 2019.
Naloge in načrtovane
aktivnosti
Medsebojno informiranje,
povezovanje in usklajevanja
dela med člani skupine

Izvedene aktivnosti
Člani so se medsebojno informirali o ključnih aktivnostih v
posameznih omrežjih, seznanili so se z izvajanjem VKO na
področju višjega strokovnega izobraževanja in z implementacijo
rezultatov projekta GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju
2015-2018 (rezultati so objavljeni na spletni strani:
https://adultguidance.eu/).
V letu 2019 je bilo 5 sestankov SSVKO (zapisniki so v
dokumentaciji
skupine
in
na
VKO
Točki
https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/zapisnikisestankov/).

SSVKO ni realizirala FB skupine, ker se je dogovorila, da se
novice objavlja na VKO Točki.
Zagotavljanje in spremljanje
kakovosti storitev VKO
-

-

Sodelovanje na strokovnih
dogodkih na temo VKO

Spremljanje, preučevanje in
strokovna podpora
oblikovalcem politik na
področju VKO

SSVKO kljub prizadevanju ni bila povabljena k
sodelovanju z delovnimi podskupinami za kakovost pri
MIZŠ (glej v opombi 1).
Skupina se je seznanila z implementacijo Smernic
kakovosti VKO pri koncesionarjih, ki so izvajali
delavnice VKO.
Na pobudo skupine je nastal prevod in tisk knjige Poti
do boljše karierne orientacije na sekundarni stopnji
izobraževanja (R.G. Sultana, 2019), ki je bila natisnjena
in razdeljena šolskim svetovalnim delavcem na posvetih
januarja 2020.

Člani so predlagali MIZŠ vsebine VKO za posvete šolskih
svetovalnih delavcev.
Člani so sodelovali na:
posvetih šolskih svetovalnih delavcev;
izobraževalnem sejmu Informativa 2019;
evropskem tednu poklicnih spretnosti.
Člani so:
podprli
prevod
prenovljenih
Etičnih
smernic
International Association for Educational and Vocational
Guidance;
sodelovali pri pripravi usmeritev in novih projektov s
področja VKO za novo programsko obdobje 2021-2027;
dali odločevalcem Priporočila glede nekaterih izzivov v
sistemu zagotavljanja storitev VKO, ki so izpostavljeni
tudi v tem poročilu kot izzivi v letu 2020;
podprli prevod in tiskanje Priporočil mednarodnega
simpozija na Norveškem v 2019 »Vodenje storitev
poklicnega razvoja v negotovi prihodnosti: Zagotavljanje
dostopa, povezovanja in inovacij« (Priloga 3).
MIZŠ v 2019 ni pričel z delom na Beli knjigi, zato se SSVKO ni
mogla vključiti.
SSVKO je oblikovala podskupino za pripravo utemeljitev po
potrebi strategije za področje VKO. Podskupina je sicer
delovala, vendar končnih utemeljitev ni pripravila, zaradi
prezasedenosti članov s tekočim delom.
SSVKO je imela v načrtu slediti razvoju in implementaciji
karierne platforme, vendar se projekt še ni začel.
Člani so se seznanili:

Spremljava projektov s
področja VKO

-

z delovanjem Mladinske mreže za razvoj kariere –
KROJ,
s projektom ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno
staranje delovne sile),

-

-

Seznanjanje z delom EU na
področju VKO

-

-

-

-

Seznanjanje ciljnih javnosti z
aktivnostmi SSVKO in pomenu
področja VKO

s projektom Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za
izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne
orientacije v višjem strokovnem izobraževanju,
z analizo VKO delavnic za brezposelne in pripravo
novega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje
storitev za trg dela (MDDS);
z rezultati projekta Šole za ravnatelje, Vodenje in
upravljanje inovativnih učnih okolij, v okviru katerega je
nastal priročnik Vodenje kariere ravnatelja. Člani
skupine so prejeli brezplačne izvode priročnika.
Predstavnik strokovne skupine se je udeležil srečanja
Careers Net in o dogajanju informiral ostale člane
(informacije o delu te mreže so dostopne na spletni
strani: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-andprojects/networks/careersnet).
Predstavnika sta se udeležila mednarodnega simpozija
»Vodenje storitev poklicnega razvoja v negotovi
prihodnosti: Zagotavljanje dostopa, povezovanja in
inovacij«, pripravila poročilo o Sloveniji in o dogajanju
seznanila skupino.
Članom skupine je predstavnik Gospodarske zbornice
Avstrije predstavil Talentzentrum, ki učencem omogoča
ocenjevanje spretnosti, sposobnosti in znanja.
Nekateri člani skupine so se na povabilo Gospodarske
zbornice Avstrije udeležili študijskega obiska
Talentzentruma v Gradcu (18. 3.).
Članom skupine je bilo predstavljeno poročilo
strokovnega
dogodka
Delovne
skupine
za
izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji, na temo
Svetovanja in terenskega dela (Krakow, 25.-27. 11.).

SSVKO je na enega od sestankov povabila predstavnike Mreže
KROJ, ki združuje NVO. Poleg predstavitve dela smo se
pogovarjali o možnostih sodelovanja.
Delu strokovne skupine je namenjen zavihek na VKO Točki
https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/.
Transparentnost delovanja strokovne skupine se zagotavlja z
objavo letnih programov dela, letnih poročil in zapisnikov
sestankov. Na spletni strani se tudi na pobudo članov skupine
objavljajo pomembni dokumenti s področja VKO.

SSVKO letnega poročila o stanju na področju VKO ni pripravila, ker je bilo v 2019 pripravljeno
poročilo za sodelovanje na simpoziju na Norveškem Vodenje storitev poklicnega razvoja v
negotovi prihodnosti.

Ljubljana, 10. 2. 2020

dr. Miha Lovšin
Predsednik Strokovne skupine za VKO

V VEDNOST:
Mag. Andrej Sotošek, direktor, Andragoški center Slovenije,
Mag. Bojan Suvorov, direktor, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Mag. Janez Damjan, direktor, Center RS za poklicno izobraževanje,
Elvira Šušmelj, generalna direktorica, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Dr. Jana Javornik, v. d. generalne direktorice, Direktorat za visoko šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport,
Anton Baloh, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport,
Dr. Igor Papič, rektor, Univerza v Ljubljani,
Irena Kuntarič Hribar, direktorica, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS,
Jernej Tovšak, generalni direktor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Marko Drofenik, direktor direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo,
Simon Švarc, generalni sekretar, v. d. direktor direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Mitja Bobnar, generalni direktor, Zavod RS za zaposlovanje,
Dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za šolstvo in
Dr. Vladimir Korošec, direktor, Šola za ravnatelje.

PRILOGE:
Priloga 1: Sklep o imenovanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo št. 02448/2019/1 z dne 30. 9. 2019.
Priloga 2: Priporočila Strokovne skupine za VKO z dne 16.12.2019;
Priloga 3: Priporočila mednarodnega simpozija »Vodenje storitev poklicnega razvoja v negotovi
prihodnosti: Zagotavljanje dostopa, povezovanja in inovacij«;

iSSVKO

je leta 2015 sodelovala na konferenci KEKS, v delavnici posvečeni šolskemu svetovalnemu delu.
Sodelujoči v skupini so se strinjali, da je zagotavljanje kakovosti potrebno tudi za področje načrtovanja in vodenja
kariere. V ta namen je SSVKO leta 2016 iskala stik s predstavniki podskupin v projektu Nacionalni okvir za
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. SSVKO se je srečala s Sašo Grašič
(CPI), Tatjano Krapše (ZRSŠ), Gašperjem Cankarjem (RIC) ter predstavila stališče, da se področje VKO vključi v
zagotavljanje kakovosti v OŠ in SŠ. SSVKO je sprejela pojasnilo, da se podskupine za kakovost ne bodo širile, da
pa naj skupina pripravi predlog standardov. Tako je SSVKO leta 2018 pripravila ter podskupinam MIZŠ posredovala
predlog za vključitev VKO. Predlog je vseboval 4 standarde, s pripadajočimi kazalniki in merili in sicer znotraj treh
področij: profesionalni razvoj učiteljev, dosežki učencev in vodenje v VIZ. SSVKO ni dobila nobene povratne
informacije glede naše pobude.

