Zapisnik 5. seje Nacionalne strokovne skupine (NSS) VKO dne 22. 12. 2021

Prisotni: Ema Perme (MIZŠ), Petra Fras (MGRT), Romana Blažun (MDDSZ), Gorazd Jenko
(SVRK) Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Maruša Goršak (DKOS), Barbara Leder (JŠRIP),
Brigita Rupar (ZRSŠ), Maja Dizdarević (UL), Julija Pirnat in Staša Bučar (ZRSZ).
Odsotni: Miha Lovšin (MIZŠ), Tatjana Ažman (ZRSŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI), Alicia
Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ).
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. seje NSS VKO, 5. 11. 2021
2. Seznanitev s predlogom posodobitve Programskih smernic za delo šolske svetovalne
službe v osnovnih šolah, gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter
dijaških domovih
3. Letno srečanje mreže CareersNet, 6. – 7. december 2021 (spletni spremljevalni
dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU)
4. Pregled napredka dela podskupin
5. Razno

Ad 1) Potrditev zapisnika
Pregled realizacije sklepov 3. seje:
Sklep 3/2, 30. 9. 2021: Maja Dizdarević pripravi predlog v imenu NSS VKO, rok čim hitreje –
zavrnitev širitve KC na študente s PP – še ni realizirano.
Sklep 3/3, 30. 9. 2021: zapisi dela podskupin so zbrani in urejeni – še ni realizirano.
Sklep 3/4, 30, 9, 2021: predstavitve članov zbrane za objavo na spletu – objava še ni
realizirana.
Sklep 3/5, 30. 9. 2021: logotip pripravljen, vendar ga je treba popravit (puščica intenzivnejše
barve, senca puščice in napis VKO v modri) v izvajanju.
Sklep 3/6, 30. 9. 2021: delovanje MSTeams-ov – še ni realizirano.
Sklep 4/1, 5. 11. 2021: priprave na letni sestanek CareersNeta se bodo nadaljevale naslednji
teden, v skupini sodelujočih – realizirano.
Sklep 4/2, 5. 11. 2021: NSS VKO se bo profesionalizaciji bolj posvetila v naslednjem letu –
odloženo v leto 2022.
Sklep 4/3, 5. 11. 2021: skupina za profesionalni razvoj naj pripravi še analize dosedanjih
strokovnih usposabljanj, zbere teme, ki jih svetovalci pogrešajo in aktualne trende za
izobraževanja – odloženo v leto 2022.
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Prisotni so potrdili zapisnik.

Ad 2) Seznanitev s predlogom posodobitve Programskih smernic za delo šolske
svetovalne službe
Staša Bučar je uvodoma povedala, da so bile posodobljene smernice obravnavane in
potrjene na seji Strokovne skupine za VKO, 6. 7. 2017. Brigita Rupar pojasni, da so bile
Smernice poslane na MIZŠ v potrditev, vendar so po neformalnih informacijah potrebne
celovite prenove (bolj izpostavljeno področje bo duševno zdravje; sprememba normativov za
šolsko svetovalno delo - za področja osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja).
Celovita prenova bo potekala v širši sestavi, podobno kot priprava Smernic za svetovalno
delo v šoli iz leta 1999.
Sklep 5/1, 22. 12. 2021: Brigita Rupar bo NSS VKO obveščala o nadaljnjih korakih in
procesih prenove ter oblikovanja novih Smernic za šolsko svetovalno delo.
Sklep 5/2, 22. 12. 2021: Na eni od naslednjih sej NSS VKO bo potekala razprava o
terminologiji področja, obstoječih in novih izrazih ter njihovih pomenih (tudi angleških različic)
ki še nimajo slovenskega ustaljenega prevod. V nadaljevanju v letu 2022 načrtujemo tudi
širšo razpravo z različnimi strokovnjaki in deležniki.

Ad 3) Letno srečanje mreže CareersNet
Ema Perme je predstavila potek srečanja Cedefop mreže CareersNet, poudarila dobro
predstavitev VKO v Sloveniji, ki je potekala v dopoldanskem delu programa prvega dne.
Predstavitev je zajemala predstavitev javne mreže VKO v Sloveniji, s poudarkom na
medsebojnem sodelovanju in upravljanju, primer sodelovanja z OŠ in SŠ – projekt Karierni
center za mlade iz vzhodne regije, delo z višješolskimi študenti in predavatelji, delo s študenti
– Karierni center UL, svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, projekt Nacionalna
koordinacijska točka za VKO.
V nadaljevanju dogodka so sledile predstavitvitve zbirke CareersNeta z naslovom Digitalni
prehod -ponovni razmislek o profesionalnosti VKO izvajalcev, v dveh predavanjih: Strateška
usposobljenost praktika in spremenjena vloga IKT v povezavi z VKO ter Spretnosti za zeleni
prehod.
Predstavnica Evropske komisije je predstavila pobude za pravice invalidov in druge nedavne
pobude in partnerstva, ki se osredotočajo na politiko EU v povezavi z VKO.
V drugih delih programa so člani mreže iz različnih držav EU predstavili dejavnosti mreženja
in nacionalni razvoj od zadnjega srečanja oktobra 2020, vključno z empiričnim delom
Cedefop o trenutnih pristopih spremljanja in vrednotenja v izbranih državah ter morebitnih
inovacijah za prihodnje standarde na tem področju.
Drugi dan je bil namenjen globljim razmislekom o sodelovanju in usklajevanju za bolj
integriran pristop v podporo karieram in učenju – tema, a katero so tekle predstavitve in
razprava že pred pandemijo v Rimu.
V drugih delih programa so člani predstavili delovanje omrežja in napredek v državah od
zadnjega srečanja oktobra 2020. Estonija je predstavila svoj sistem izobraževanja in
usposabljanja svetovalcev, izvajalcev VKO, s standardi, ki bodo sprejeti konec leta 2022 in
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možnostjo izobraževanja tudi svetovalcev iz tujine s pomočjo Erasmus+ programa; Grčija pa
je predstavila primere vključevanja VKO v politike in prakse poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Cedefop je predstavil študijo o individualnih izobraževalnih računih in
morebitnih inovacijah za prihodnje standarde na tem področju.
Ema Perme je predstavila nekatere poudarke, ki so se slovenskim udeležencem zdeli
zanimivi za obogatitev VKO pri nas.
Sledila je diskusija o rabi in pomenih: digitalni in zeleni prehod, pri čemer je Gorazd Jenko
izpostavil, da je pomembna primarna usmeritev k ciljem uresničevanja zelenega prehoda,
digitalni / tehnološki pa je orodje, ki služi uresničevanju zelenega prehoda; 'green guidance'
je pojem, ki se pojavlja vzporedno s procesi zelenega prehoda; vse večji pomen evropska in
druga mednarodna st krovna javnost področja poudarja možnost dostopnosti VKO za ranljive
skupine; v kontekstu zelenega in digitalnega prehoda se pojavlja tudi proces in pojem, ki ga
opredeljuje, 'skills intelligence' – ustreznega in uveljavljenega prevoda še nimamo (Barbara
Leder bo preverila na Skladu, če obstaja).
https://www.cedefop.europa.eu/en/events/fifth-careersnet-annual-meeting

Ad 4) Pregled napredka dela podskupin
To točko se prenese na naslednje seje.

Ad 5) Razno
Maruša Goršak deli informacijo, da bo 18.1. 2022 potekala (pričetek ob 13. uri) spletna
konferenca, na kateri bodo predstavljeni rezultati raziskave o delu od doma in z uporabo
različnih platform https://www.zds.si/sl/dogodki/delo-od-doma-in-platformsko-delo-rezultatiraziskave-priporocila-in-trendi/

Sklep 5/3, 22. 12. 2021: naslednjo sejo načrtujemo v januarju 2022, namenjena bo
obravnavi priporočila za leto 2021 in programa dela 2022. Ema Perme in Staša Bučar
pripravita osnutek.
Ob zaključku seje so si člani zaželeli vse dobro v novem letu.

Zapisala: Staša Bučar
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