V Ljubljani, 29. 6. 2022
Spoštovani,
k nalogi, ki smo vam jo naložili je prav, da njen pomen tudi pojasnimo, osmislimo in
umestimo v širši kontekst izvajanja dejavnosti vseživljenjske karierne orientacije (VKO)
znotraj vseživljenjskega učenja.
Naloge Nacionalne strokovne skupine za VKO (NSS VKO) so opredeljene s Sklepom,
ministrice za izobraževanje, znanost in šport, o imenovanju članov za mandatno obdobje
2021–2025. NSS VKO pripravlja preglede, priporočila, strokovne podlage in opravlja druge
naloge za spodbujanje razvoja področja VKO v Sloveniji: razvoj urejanja politike, stroke,
raziskav in študij, izvajanja projektov, kakovosti področja, povezovanje različnih ravni
deležnikov in socialnih partnerjev oziroma akterjev, z mednarodnim sodelovanjem ter skrbi
za ustrezno promocijo in diseminacijo rezultatov, pomembnih dokumentov, informacij,
seznamov, virov ipd.. Več o delu NSS VKO si lahko ogledate na: https://www.vkotocka.si/onkt-vko/.

Vprašalnik, ki je pred vami, je rezultat razmislekov in dela članov Podskupine za
strokovni razvoj VKO, ki deluje kot ena od petih podskupin pri NSS VKO.
Namenjen je vam, spoštovana svetovalka, svetovalec, saj je naloga NSS VKO na
sistemski ravni tudi ustrezen in kakovosten razvoj vašega dela, ki je usmerjeno v delo z
različnimi ciljnimi skupinami (otroci, učenci, dijaki, študenti, odrasli, posebej brezposelni),
ki jim svetujete, posredujete različna orodja, skrbite za njihovo dobro obveščenost o
možnostih za učenje, izobraževanje, načrtovanje in vodenje lastnega kariernega razvoja,
zaposlitev, rabo različnih pripomočkov ipd., glede na potrebe in interese ter status.
Želimo si, da bi zbrali kar čim več pomembnih in koristnih informacij o tem, kako dobro ali
pomanjkljivo v različnih podsistemih v Sloveniji skrbimo za vaše usposabljanje in kako to
nadgraditi, da boste lahko suvereno, kakovostno in s predanostjo opravljali svoje delo. Ob
vsem tem se zavedamo različnih omejitev, ki jih želimo tudi z vašim dobrim sodelovanjem
preseči ter izboljšati strokovno delo in njegovo kakovost v prid klientov in strank.
Vaše delo je izjemno pomembno, saj brez vas in vašega pomembnega prispevka ne
moremo graditi sistema, strategije, sistemskih podlag in prihodnjega razvoja ter kakovosti
področja VKO v Sloveniji. Ob tej priložnosti se vam v imenu NSS VKO zahvaljujem za
profesionalnost in kakovost opravljenih nalog, za dodan poseben osebni pristop, ko ga v
različnih oblikah vaši klienti potrebujejo.
Vrednost in razvoj našega dela je povezana s tem, kako učljivi ste in koliko novosti vnašate v
svoje delo. Strokovno delo je tesno povezano tudi z osebnostjo in radostjo do poklica, ki ga
opravljate. Zato je tudi skrb za rast osebnosti ena od vrlin vašega razvoja.

Želimo vam, da vas vaši delovni dnevi osebno in profesionalno izpolnjujejo ter da je vsak dan
dodaten razlog za razvoj. Pomembno merilo tega uspeha so tudi radovedni pogledi in
dosežki vaših strank. Naj bo teh čim več.

Hvala, ker prispevate svoj in pomemben delež k izvajanju delavnosti VKO v Sloveniji
ter posredno k dosežkom NSS VKO. Ta naloge in rezultate, ki jih dosega primerja tudi v
mednarodnem kontekstu. Dobre prakse so odsev urejenega sistemskega dela in tega lahko
gradimo le skupaj.

Hvala za čas pri izpolnjevanju vprašalnika in iskrenost pri odgovorih.

Vse dobro pri vašem delu in v osebnem življenju!

Ema Perme
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