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Datum: 3. 3. 2021
Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNE SKUPINE ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO
ORIENTACIJO ZA LETO 2020
Spoštovani ga. ministrica,
Člani Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo vas seznanjamo z izvedenimi
aktivnostmi v letu 2020 v naslednjem

Poročilu o delu
strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO)
za leto 2020
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 9. 3. 2020 s sklepom ministra, št. 024-17/2020/2 (Priloga 1).

SSVKO, na podlagi dela v preteklem letu, predlaga odločevalcem:
1. Da se podaljša delovanje Strokovne skupine za VKO: vseživljenjska karierna
orientacija je razdeljena med več ministrstev oziroma sektorjev, zato je v skladu z
Resolucijo Sveta Evrope iz 2008 nujno usklajevanje in sodelovanje različnih akterjev
na tem področju. 1
2. Da pri vseh razpisih za izvajanje storitev s področja VKO od izvajalcev zahtevajo
zavezo, da se bodo storitve VKO izvajale v skladu s sprejeto Slovensko priredbo
Etičnih smernic IAEVG - The International Association for Educational and
Vocational Guidance, Priloga 2.
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Poročilo so pripravili člani SSVKO in vsebuje pregled dela, ki je bilo opravljeno skladno z
Delovnim načrtom te skupine za leto 2020 v zaradi pandemije spremenjenih razmerah:
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Skupina se je sestala 6 krat, od tega 2 krat preko spleta in 1 krat na
dopisni seji (https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/zapisnikisestankov/)
Medsebojno informiranje je potekalo na sestankih pod točko razno,
sestanek 2. 12. 2020 pa je bil izključno namenjen medsebojnemu
informiranju
Informiranje strokovne javnosti je potekalo na VKO Točki in sicer v
zavihku Strokovna skupina VKO in preko novičnika
Seznanjanje s projekti s področja VKO je potekalo vse leto
(https://www.vkotocka.si/vko/raziskave-razvoj-in-projekti/)
konec leta so vsa tri ministrstva pripravila osnutek novih projektov za
obdobje od 2021 dalje
Strokovna skupina je potrdila končno verzijo Slovenske priredbe etičnih
smernice IAEVG ter projektu NKT VKO naložila, da v začetku leta 2021
pripravi oblikovanje in načrt promocije etičnih smernic
(https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2020/02/Slovenskapriredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf)
Karierni center Univerze v Ljubljan (KC UL) je pripravil predstavitev
Etičnih smernic IAEVG z razpravo, kako jih implementirati v prakso
Skupina se je seznanila, da je Strokovni svet za izobraževanje odraslih
potrdil Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot
javna služba (5. 6. 2020)
KC UL je pripravili Priročnik samozagovorništva za študente s
posebnimi potrebami in potencialne študente
(https://1301.nccdn.net/4_4/000/000/084/8fd/Samozagovorni-tvo-tudentov-s-posebnimi-potrebami.pdf)
Člani so so-oblikovali program za posvete šolskih svetovalnih delavcev
za leto 2020
Člani skupine so sodelovali na Informativi v okviru svojih ustanov
Dogodki:
Konferenca ob 20 letnici članstva NCIPS-a v mreži Euroguidance
(pregled 20 letnega delovanja, predavaje dr. Mike Launikarija z
naslovom: Guidance in a global world – Understanding the individual as
a holistic whole (https://www.ess.gov.si/ncips/konferenca-euroguidance2020)
Posvet za šolske svetovalne delavce srednjih šol: Izzivi kariernega
svetovanja in izbire študija v kontekstu transformacije družbe 21. stoletja
(dec. 2020)
Strokovno srečanje kariernih centrov visokošolskih zavodov na temo
kariernega usmerjanja študentov/alumnov s posebnimi potrebami ob
prehodu v zaposlitev
V okviru letne konference EURASHE na temo kompetence in univerze
prihodnosti je Skupnost VSŠ predstavila pomen praktičnega
izobraževanja za lažji prehod mladih na trg dela (https://www.skupnostvss.si/delavnica-pametna-e-kakovost-pri-prakticnem-izobrazevanju/)
Mednarodna konferenca Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada z naslovom Stari, ASI v
ravnovesju?, namenjena iskanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim
življenjem
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Modularno usposabljanje za karierne svetovalce je zaključila tretja
generacija udeležencev (https://www.vkotocka.si/o-nkt-vko/modularnousposabljanje-kariernih-svetovalcev-osnovna-predstavitev/#tab-id-1)
Člani so sodelovali v okviru pristojnosti svojih institucij pri načrtovanju OP
21-27, RRF in REACT
Na področju razvoja in implementacije platforme za napovedovanje
kompetenc ter ostalih instrumentov iz nabora ukrepov razvoja človeških
virov S4 se aktivnosti nadaljujejo v letu 2021
Priprava izhodišč strategije VKO za naslednje obdobje je v 2020 zastala;
člani so bili usmerjeni v načrtovanje projektov iz novega OP, obenem pa
s spopadanjem z izzivi nove koronvirusne situacije
Slovenija kot članica sodeluje tudi v mreži Careernet, ki je organizirana v
okviru Evropskega centra za razvoj poklicnega izobraževanja
(CEDEFOP). Članstvo vključuje posodabljanje letnih poročil iz področja
VKO in letno srečanje, ki je bilo letos namenjeno razmisleku o
profesionalizmu na področju VKO v digitalnem kontekstu. Slovenija je
svoje obveznosti v letu 2020 izpolnila
V okviru dela IAEVG je skupina spremljala vsebine webinarjev
(https://iaevg.com/Conferences#Webinars)
Euroguidance Slovenija je gostil sestanek koordinatorjev Academije, ki
organizira študijske obiske kariernih svetovalcev v državah članicah
(https://www.ess.gov.si/ncips/ncips/academia)
Na mednarodnem strokovnem dogodku koordinatorjev Evropskega
programa za izobraževanje odraslih z naslovom ‘Reaching out to
specific groups: what tools, partners, finances?, je bila predstavljena
svetovalna dejavnost v IO v Sloveniji v prispevku z naslovom »Guidance
and outreach activitites in Slovenia: Reaching adults in their work and
living space (15. in 16. 9. 2020 po zoom aplikaciji)
Izvedba načrtovanih letnih delovnih sestankov s predstavniki zbornic in
drugimi socialnimi partnerji je potekala v kontekstu okoliščin
(predstavitev in razprava s Strokovnim svetom za izobraževanje odraslih
je potekala v času bolj sproščenih ukrepov, zaradi pandemske krize

dr. Miha Lovšin
Predsednik Strokovne skupine za VKO

V VEDNOST:
mag. Andrej Sotošek, direktor, Andragoški center Slovenije,
mag. Josip Mihalic, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko,
mag. Janez Damjan, direktor, Center RS za poklicno izobraževanje,
mag. Nataša Kranjc, generalna direktorica, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
dr. Franc Janžekovič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport,
Mag. Helena Kujundžić, v.d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno
šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
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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 Salecl, v. d. generalnega direktorja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
mag. Grega Kordež, direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo,
Mojca Pršina, generalna direktorica 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.
Egon Pipan, predsednik, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

PRILOGE:
Priloga 1: Sklep imenovanja 9. 3. 2020
- Priloga 2: Slovensko priredbo Etičnih smernic IAEVG
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