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Mreža Euroguidance

• Evropska mreža v državah članicah, ki podpira razvoj kompetenc svetovalcev o 
evropski razsežnosti vseživljenjske karierne orientacije.

• Ciljna skupina: svetovalci v zaposlovanju in izobraževanju v državah članicah.

• Skupni cilji Euroguidance centrov:

• Podpora razvoju evropske razsežnosti v VKO.

• Podpora razvoju kompetenc kariernih svetovalcev in krepitev zavesti o 
pomenu mednarodne mobilnosti.

• Informiranje in komuniciranje o pomenu evropske razsežnosti VKO.



Evropska komisija pozdravlja predanost in strokovnost mreže Euroguidance. Kot
ključni akter na področju vseživljenjske karierne orientacije, ki dejavno razvija in
izmenjuje dobre prakse za podporo krepitvi kompetenc svetovalcev, ima
Euroguidance pomemben prispevek na poti Evrope k okrevanju.

Alison Crabb,

Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost



Euroguidance Slovenija v mreži Euroguidance

1998

Prvi pilotni Center za informiranje in poklicno 
svetovanje (CIPS). 

Poslovni partnerji iz VB obvestijo o obstoju mreže 
NRCVG v Evropi.

2000

Mreža Euroguidance

2008

Krepitev mednarodnega sodelovanja (Academia in 

Cross border seminar)

2021

Euroguidance Steering Group

Euroguidance letno srečanje držav članic v Sloveniji



Academia

• Spoznavanje sistemov VKO in izmenjava dobrih praks med svetovalci v 
multikulturnem okolju različnih evropskih držav v obliki učne mobilnosti.

• Spodbujanje mreženja in sodelovanja na področju VKO v Evropi.

http://euroguidance.eu/academia/

Academia študijski obisk je bil zame zelo pomemben, saj mi je na splošno razširil pogled na

vseživljenjsko karierno orientacijo. V samo 5 dneh sem pridobila poglobljeno znanje o sistemu

vseživljenjske karierne orientacije in izobraževanja ene države ter splošne informacije o 6 drugih državah,

iz katerih so bili ostali udeleženci v skupini. Moje razumevanje dobrih praks in izzivov v našem

slovenskem sistemu se je izboljšalo. Moja poklicna identiteta je bila podprta z vzpostavitvijo socialne

mreže s svetovalci iz ostalih evropskih držav. Močno sem izboljšala svoje jezikovne sposobnosti in

pridobila kulturno ozaveščenost. Že vrsto let po vrnitvi iz Švedske vsako leto, ko je Academia

organizirana v Sloveniji, zelo rada aktivno sodelujem s predstavitvijo našega sistema karierne orientacije.

(Brigita Vončina)

http://euroguidance.eu/academia/


Učinki mednarodnih Academia študijskih obiskov
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Dobre jezikovne veščine in sposobnost
sodelovanja v diskusiji

Dobro poznavanje teme študijskega obiska

Izkušnje z učenjem od svetovalcev drugih
evropskih držav

Široka profesionalna mreža na mednarodni
ravni

Pregled VKO v državi gostiteljici

Po mobilnosti Pred mobilnostjo

Hvala za priložnost, da 

spoznamo vašo državo in 

druge načine dela, ki mi bodo 

zelo koristili. To je bila 

nepozabna izkušnja.



Cross border seminar

• Čezmejni seminarji z delavnicami za 
svetovalce o različnih temah VKO.

• Cross border seminar je kot dobro 
prakso prepoznala tudi Evropska 
komisija.

• Zborniki nacionalnih raziskav in 
strokovnih člankov.

Udeležba na mednarodnih seminarjih Cross border

in Academii mi je iz vidika krepitve kompetenc

koristila na številne načine. Pomagala mi je tako iz

vidika predavatelja, torej priprave, izvedbe,

evalvacije, kot tudi iz vidika osebne udeležbe. V

obeh primerih sem imel priložnost spoznavati nove

pristope, metode in načine dela, kot aktivni in

pasivni udeleženec. Pri svetovalnem delu mi je bil v

pomoč vpogled v vsebine in metode dela kolegic in

kolegov. Naučeno in videno sem s pridom delil v

domačem delovnem okolju.

(Uroš Kopavnik)

https://www.euroguidance.eu/resources/publications/cross-border-seminar-compendia


Euroguidance študijski obiski za evropske svetovalce

• Skupine svetovalcev iz večine evropskih držav.

• Euroguidance Češka je 2019 za karierne svetovalce izbrala študijski obisk
Slovenije, kot nagrado svetovalcem za pomembne dosežke na področju karierne
orientacije na Češkem.

Študijski obisk je bil zame, tako strokovno kot osebno, velika priložnost. Organizacija in program sta bila

brezhibna in lahko sem spoznala karierno orientacijo v širši perspektivi in z različnih zornih kotov v več

organizacijah in šolah. Kar je vedno zelo koristno, pa je tudi to, da sem lahko razpravljala o svojem

svetovalnem delu.



Pripomočki in gradiva Euroguidance

Euroguidance spletna stran: 
https://www.euroguidance.eu/

https://www.euroguidance.eu/


Kam in kako

Spletni pripomoček za raziskovanje, razvoj in izpopolnjevanje možnosti v karieri.

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Uporabniki:

 Zavod RS za zaposlovanje

 97,6 % osnovnih šol

 87 % srednjih šol 

 50 drugih organizacij, ki se ukvarjajo s svetovanjem mladini. 

https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


Več kot 500 opisov poklicev. 

Vir podatkov za več portalov in VKO pripomočkov: 

 spletna stran ZRSZ, 

 eSvetovanje, 

 Kam in kako, 

 Register kvalifikacij SOK,

 Moja izbira.

Opisi poklicev



https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2021/03/Svetovanje20za20mobilnost.pdf
https://www.ess.gov.si/_files/14521/Zaposlitev_ali_nadaljnje_izobrazevanje_2021.pdf
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2021/05/Opisi-poklicev-za-osnovno%C5%A1olce.pdf
https://www.vkotocka.si/pripomocki/jump-skok-v-pogovor-o-zaposlitvi-izobrazevanju-in-drzavljanstvu/


Sodelovanje z Europass in EOK-SOK, CPI

Usposabljanja za svetovalce v izobraževanju in 
zaposlovanju (seminarji, webinarji).

Gradivo za karierne svetovalce ‚Razširi si obzorja‘.

Skupni novičnik, promocija, socialni mediji, 
Europass video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7n65001zJg&list=PLZ_Psqxs4JCea4C5tg4d_MUIyLBZydtBK
https://www.youtube.com/watch?v=Z7n65001zJg&list=PLZ_Psqxs4JCea4C5tg4d_MUIyLBZydtBK


Seth Godin: https://seths.blog/

https://seths.blog/


Hvala!

Thank you!

Euroguidance@ess.gov.si

mailto:Euroguidance@ess.gov.si

