Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 30. 3. 2021

Prisotni: Ema Perme (MIZŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI), Tanja Vilič Klenovšek (ACS),
Brigita Rupar (ZRSŠ), Tatjana Ažman (ŠR), Maja Dizdarević (Karierni centri UL), Julija Pirnat
in Staša Bučar (ZRSZ).
Odsotni: Katja Dovžak, Mateja Gornik Mrvar in Miha Lovšin (MIZŠ), Gorazd Jenko (SVRK),
Urška Bitenc (MGRT), Lea Martič (MDDSZ), Barbara Leder (Javni sklad), Zlata Šlibar (ZRSZ),
Maruša Goršak (DKOS), Alicia Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ).

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. 3. 2021
2. Informiranje o Etičnih smernicah
3. Razprava o delu skupine v bodoče (SWOT analiza)
 dokončanje SWOT analizne
 oblikovanje snutka nalog in odgovornosti skupine, v skladu s področji dela v
imenovanju
 načrtovanje načina dela
4. Razno:
- predstavitev projekta Mladi na prehodu
Ad 1) Potrditev zapisnika
Člani so potrdili zapisnik z dne 5. 3. 2021. Realizirana sta prva dva sklepa (sklep 1/5. 3. 2021
in sklep 2/5. 3. 2021), sklep 3/5. 3. 2021 pa bo realiziran na prvem sestanku po novem
imenovanju skupine, ko se pridružijo novi člani. Ema Perme pove, da bo skušala doseči podpis
sklepa o imenovanju čim prej, tudi če do sestanka z državnim sekretarjem ne pride.
Ad 2) Informiranje o Etičnih smernicah …
Staša Bučar je pojasnila, da so ob pripravi kratkega promocijskega materiala etičnih smernic
ugotovili, da bi bili smiselni popravki zapisov naslovov nekaterih smernic, zaradi boljšega
razumevanja v širši javnosti. Skupina je pregledala predlagane spremembe in dopolnila
popravke. V okviru projekta NKT VKO se bo natisnilo brošuro. Maja Dizdarević je predstavila
še ostale informacijsko-promocijske materiale (smernice na plakatu, A4 listu, vizualizacijo za
družbena omrežja), ki so v pripravi in komunikacijski načrt, ki zajema ciljne skupine in dogodke,
kjer bodo člani strokovne skupine VKO lahko razširili Etične smernice.
Maja Dizdarević je dodala, da so dogodki, kjer bi predstavili Etične smernice in druga gradiva,
v nadaljevanju lahko v pomoč pri komuniciranju drugih VKO novosti/aktivnosti.
Tatjana Ažman je predlagala predstavitev smernic na vsakoletnem srečanju ravnateljev
osnovnih in srednjih šol.
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Ema Perme je predlagala, da bi na različnih strokovnih dogodkih, predstavili Etične smernice
kot vsebinski rezultat dela strokovne skupine in tako širšo strokovno in drugo javnost seznanili
tudi z nalogami in vlogo strokovne skupine VKO.
Sklep 1/30. 3. 2021: Maja Dizdarević bo posredovala predlog (seznam naslovnikov in
dogodkov), kjer bi lahko predstavili Etične smernice in druga gradiva. Člani strokovne
skupine VKO seznama ustrezno dopolnimo.

Ad 3) Razprava o delu skupine v bodoče
Prisotni člani smo dokončali SWOT analizo in jo dopolnili še z nevarnostmi (v predstavitvi v
prilogi). Ema Perme je pripravila področja dela iz predloga sklepa o imenovanju s konkretnimi
nalogami. Po sprejetem predlogu, da člani skupine VKO sodelujemo v več podskupinah, se
vpišemo v podskupino, v kateri želimo sodelovati – predstavitev je priloga zapisnika. Vpišemo
tudi interese za vodenje posameznih podskupin ključnih področij dela. Na naslednji seji
oblikujemo dokončne podskupine in njihove vodje.
Sklep 2/30. 3. 2021: Člani do 14. 4. 2021 posredujejo Staši Bučar svoje interese, v katerih
podskupinah želijo sodelovati in interes za vodenje podskupin.

Ad 4) Razno: predstavitev projekta Mladi na prehodu op. (dopolnjen dnevni red na seji)
V času, ko smo čakali da se pridružijo še nekateri člani, nam je Julija Pirnat v kratkem povzetku
predstavila projekt Mladi na prehodu. Projektna partnerja v Sloveniji sta CPI in Javni zavod
Cene Štupar, tuji partnerji so bile še organizacije z Danske, Estonije in Nemčije. Ob izmenjavi
mnenj Brigita Rupar poudari, da bi bili nekateri izsledki in materiali primerni tudi za projekt
Podjetnost in prenos strokovnega znanja na srečanju izvajalcev projekta. Diseminacija
projektnih rezultatov bi bila koristna tudi za druge strokovne delavce, svetovalce, ki delajo z
mladimi in jim svetujejo pri načrtovanju njihovih poklicnih poti. Prav tako bi bilo z vidika
izmenjave znanja koristno srečanje strokovnjakov, ki so sodelovali v Mladi na prehodu, s
drugimi svetovalci za poklicno usmerjanje.
Barbara Kunčič Krapež je opozorila na pomanjkljiv pretok informacij o projektih znotraj
ustanov, še slabši pa med ustanovami, kar obudi pobudo, da je treba poiskati način za
prikazovanje dobrih praks (projektov).
Sklep 3/30. 3. 2021: Julija Pirnat posreduje kratek povzetek projekta in povezave do
drugih vsebin projekta.
Tanja Vilič Klenovšek je povedala, da so pripravili publikacijo Kazalniki kakovosti svetovalne
dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki jo zainteresiranim lahko pošlje v tiskani obliki.
https://arhiv.acs.si/prirocniki/Kazalniki_kakovosti_svetovalne_dejavnosti_v_izobrazevanju_od
raslih.pdf

Naslednji sestanek je 15. 4. 2021 ob 13.00.

Zapisala: Staša Bučar
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