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»The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their
lives.«
Cilj šole naj bo pripraviti mlade, da se bodo lahko izobraževali vse življenje.
Robert Maynard Hutchins

Povzetek
V današnjem času so države pod velikim pritiskom, da bi bile njihove kvalifikacije
povezane na meddržavni ravni. To vidimo tudi v Evropski uniji, ki je za ta namen
vzpostavila Evropskega ogrodja kvalifikacij.

Nacionalna ogrodja kvalifikacij so manj zaprta kot v preteklosti in so glavni most za
povezovanje in primerjanje kvalifikacij med seboj preko Evropskega ogrodja
kvalifikacij. Mobilnost delavcev, »izvoz« izobraževalnih storitev in omogočanje
mednarodne primerjave poklicnih kvalifikacij so povečale njihovo mednarodno
izpostavljenost. Večina držav se pri vzpostavljanju nacionalnih ogrodij odloča za
sistem, ki sloni na rezultatih učenja. Te lahko opredelimo, kot kaj udeleženec ob
zaključku učnega procesa zna, razume in kaj je sposoben opraviti. Gre za
ugotavljanje usposobljenosti posameznikov, kjer je pomemben »output« in ne
»input«.

Razvoj ogrodij kvalifikacij je hitro napredoval, zato se porajajo dvomi o tem, ali so leta bila postavljena na temeljih jasnega razumevanja same narave ogrodij in kaj naj
bo zaščiteno v okviru teh sistemov. Ključni akterji pri oblikovanju ogrodij kvalifikacij
(predvsem nacionalnih) namreč pogosto zanemarjajo pomembno točko, in sicer da
se le-ta spreminjajo in prilagajajo, kar pomeni, da ni »najboljšega« modela za vse
države in okoliščine. Tako mora vsaka država začeti z analizo prednosti in slabosti
svojih obstoječih izobraževalnih sistemov ter določiti vlogo obstoječih kvalifikacij. Le
tako lahko realno ocenijo, kaj bi z določenim tipom ogrodja kvalifikacij pridobili.

V projektu TIPTOE (TIPTOE 2010) je bila opravljena analiza poklica prodajalec in
poklica vodja prodaje s strani trga dela in s strani izobraževanja. Sledila je aplikacija
skupnega profila na Evropsko ogrodje kvalifikacij s podporo semantičnega pristopa.
Vključevanje trga dela je to, kar se v konceptih ogrodij (predvsem nacionalnih in
evropskega) poudarja. Skozi projekt smo videli, da so mnenja o znanjih, spretnostih
in kompetencah obeh področjih različna. Velikokrat se zgodi, da imata tako trg dela
kot področje izobraževanja svoja pričakovanja in zahteve glede kvalifikacij.
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Abstract
Title: Qualification Framework – An attempt of application to the occupations
salesperson and sales manager
The countries nowadays are under great pressure, for their qualifications to be
connected internationally. This can also be seen in the European Union, which, to
this end, established European Qualification Framework.

National Qualification Frameworks are less closed then in the past and are the main
bridge for connecting and comparing qualifications through the European
Qualification Framework. Mobility of workers, educational services “export” and
enabling the international comparison of vocational qualifications have increased
their international exposure. Most of the countries, when establishing their national
frameworks, decide for a system based on learning outcomes. This is defined by:
what the participant at the end of a study process knows understands and what is he
capable of doing. This is the assessment of the qualification of individuals, where the
main importance is on the output and on not the input.

The development of the qualifications framework progressed quickly, and
consequently some doubts arose whether they are based on a true understanding of
the nature of frameworks and what should be protected within these systems. In
developing qualifications frameworks the key actors (primarily national) often neglect
an important point, namely that the systems can be changed and adapted, which
means that there is no "best" model for all countries and circumstances. Thus, each
country needs to begin by analysing the strengths and weaknesses of their existing
education systems and determine the role of existing qualifications. Only then can it
be truly assessed what could be gained by adapting a particular type of qualifications
framework

In the scope of the TIP TOE project (TIPTOE 2010) an analysis of occupation
salesman and occupation sales manager was conducted from the viewpoint of both
labour market and of the education. This was followed by the application of a
common profile on the European Qualifications Framework with the support of the
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semantic approach. Integration of the labour market is what the concepts of
frameworks are emphasizing (especially national and European). Throughout the
project we saw that the opinions about the knowledge, skills and competences in
both areas are varied. It is a common occurrence that the expectations and
requirements of the labour market and of the education system differ regarding
qualifications

Keywords: learning outcomes, competences, qualifications, mobility, qualifications
framework,

the

European

Qualifications

Framework,

National

Qualifications

Framework, Slovenian qualifications framework, salesman, sales manager
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1. UVOD
V zadnjih letih se razprave na področju dela in izobraževanja v veliki meri
osredotočajo na primerljivost različnih kvalifikacij ter šolskih sistemov. Pozornost je
namenjena tudi prepoznavanju in potrjevanju praktičnih izkušenj ter neformalnemu in
priložnostno pridobljenemu znanju. Ideja o primerljivosti kvalifikacij med državami je
šla v smeri ideje skupnega ogrodja in tako se je v Evropi skonstruiralo skupno
ogrodje, imenovano Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje. Razvoj
Evropskega ogrodja kvalifikacij (Evropsko ogrodje kvalifikacij 2008) se je začel leta
2004 kot odgovor na zahteve držav članic, socialnih partnerjev in drugih
zainteresiranih strani po skupnem referenčnem okviru, s katerim bi izboljšali
preglednost kvalifikacij. Uradno je bilo Evropsko ogrodje kvalifikacij sprejeto s strani
Evropskega parlamenta in Sveta februarja 2008.

Osnovni namen Evropskega ogrodja kvalifikacij je, s povezovanjem nacionalnih
sistemov in ogrodij kvalifikacij različnih držav preko svojih referenčnih ravni,
prispevati k mobilnosti delavcev in učencev na evropskem trgu dela in v evropskih
izobraževalnih sistemih (Evropsko ogrodje kvalifikacij 2008). V diplomski nalogi bomo
raziskovali različne značilnosti, prednosti in slabosti Evropskega ogrodja kvalifikacij
ter jih povezali s konceptom kvalifikacij in rezultatov učenja. Predvidevamo, da EOK
prinaša nekatere spremembe v vzgojno-izobraževalne sisteme; te so lahko pozitivne
ali tudi negativne.
Nacionalna ogrodja, ki temeljijo na konceptu rezultatov učenja, omogočajo večjo
svobodo pri kombiniranju znanj in izobraževanj v posameznikovem lastnem tempu.
Posameznik tako lahko verificira pridobljena znanja skozi različna življenjska obdobja
v njemu lastnih povezavah in s tem veča možnosti za svojo zaposljivost v evropskem
merilu, veča svojo konkurenčnost, lažje uresničuje svoje osebne in karierne interese.
Lahko rečemo, da nekako zaživi ideja vseživljenjskega učenja. Po drugi strani pa
koncept rezultatov učenja ogroža celovitost in kakovost poklicne izobrazbe. Zaradi
individualizacije, ki jo prinese usmerjenost na rezultate učenja in kompetenčna
zasnovanost kurikulov, se lahko slabi tudi položaj delavstva. Potrebno je tudi omeniti
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samo razumevanje koncepta rezultatov učenja oziroma različnih poimenovanj. O tem
bomo več povedali v nadaljevanju.
O prednostih in slabostih bomo razmišljali na osnovi konkretnega primera poizkusa
aplikacije poklicnih kvalifikacij na Evropsko ogrodje kvalifikacij. Gre za projekt
TIPTOE, v katerem so države, ki so vključene v projekt, primerjale kvalifikacije
skladiščnik, vodja skladišča, prodajalec in vodja prodaje s prej omenjenim ogrodjem.
Mi se bomo dotaknili kvalifikacij prodajalec in vodja prodaje. Pogledali bomo, na
kateri ravni, v primerjavi z Evropskim ogrodjem, bi naj te kvalifikacije bile in s katerimi
težavami so se srečevale države pri primerjavi. Zanimalo nas bo tudi, kako je s
primerjavo kvalifikacij z Evropskim ogrodjem kvalifikacij na področju trgovine in kako
druga področja ustvarjajo to lestvico. Ne nazadnje bomo Evropsko ogrodje skušali
primerjati tudi z nastajajočim Slovenskim ogrodjem kvalifikacij oziroma z Nacionalnim
ogrodjem kvalifikacij.
Vprašanje je tudi, ali je mobilnost, ki jo je z Evropskim ogrodjem kvalifikacij poskuša
uresničiti Evropa, interes evropskih posameznikov ali gre bolj za interes kapitala, pa
tudi, kaj se lahko zgodi, če se preveč osredotočamo na znanja, spretnosti in
kompetence, ki jih zahteva in določa trg dela. Prednosti za državljane so v tem, da si
večajo zaposlitvene možnosti, bogatijo svoje življenjske izkušnje ipd. Vsekakor pa je
vprašanje, ali bo to postalo sredstvo pritiska na evropsko delavstvo ali sredstvo
večanja priložnosti, konkurenčnosti. Potrebno je omeniti, da se je Evropsko ogrodje,
temelječe na rezultatih učenja, razvilo predvsem za potrebe trga dela, kasneje tudi za
potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega
šolstva. Neoliberalistično razumevanja znanja in izobraževanja izpostavlja ravno to,
da morajo posamezniki nenehno slediti zahtevam trga dela in se jim prilagajati, da
zapolnijo pričakovanja po ustrezno kompetentni delovni sili.
Diplomsko delo je zasnovano na deskriptivni metodi in je razdeljeno na štiri večja
poglavja, prvo je uvod in zadnje razprava oziroma zaključek. V drugem poglavju so
opisani in obrazloženi pojmi: rezultati učenja, kompetence, ključne kompetence,
kvalifikacije, mobilnost. Države članice Evropske unije imajo strukturirano skupno
terminologijo, ki je uporabljena v Evropskem ogrodju kvalifikacij, a razprave na tem
področju med različnimi avtorji in na nacionalnih ravneh, še vedno potekajo. V
8

tretjem poglavju bo sledila predstavitev za diplomsko nalogo pomembnejših
dokumentov, ki so vplivali na vzpostavitev in razvoj ogrodij kvalifikacij Evropskega
ogrodja kvalifikacij, nacionalnega ogrodja kvalifikacij in Slovenskega ogrodja
kvalifikacij, ter predstavitev ogrodij. V četrtem delu bomo predstavili projekt TIPTOE.
Pri projektu je bila uporabljena na računalniškem področju poznana tehnologija
semantičnega spleta, katere del je tudi ontologija. S pomočjo teh tehnologij se je
ugotavljal skupen profil poklicev prodajalec in vodja prodaje. Na koncu bo razprava
na podlagi prej omenjenih dokumentov in projekta. Vprašanje je, koliko je ta pristop
uporaben na področju, ki ga v diplomskem delu obravnavamo.

9

2. OPREDELITEV NEKATERIH TEMELJNIH POJMOV
»Evropsko ogrodje kvalifikacij (v nadaljevanju EOK) je skupno evropsko referenčno
ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za
pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v
Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Cilj je predvsem spodbujati mobilnost
državljanov med državami in jim omogoča vseživljenjsko učenje.« (Evropsko ogrodje
kvalifikacij 2008, str. 3)
Ena od (tudi mednarodno) zaznanih težav v povezavi s spremljanjem in
izkazovanjem vseživljenjskega učenja in izobraževanja je terminološka neusklajenost
pojmov. Pojmi, kot so formalno in neformalno izobraževanje, redno izobraževanje,
začetno in nadaljevalno izobraževanje, izobrazba, izobraževalna kvalifikacija,
poklicna kvalifikacija, kvalifikacija itd., imajo v različnih državah (celo znotraj iste
države) in v okviru različnih institucij različne pomene (Metodološka pojasnila 2006).

V nadaljevanju bomo razpravljali o nekaterih pojmih, ki so povezani z vzpostavitvijo
EOK: rezultati učenja, kompetence, kvalifikacije, mobilnost. Definicije, ki so bile
uporabljene v relaciji do EOK. Pogledali smo tudi, kako te koncepte razumejo
nekateri avtorji, ki so dejavni na področju raziskovanja izobraževanja in ogrodij
kvalifikacij.

2.1.

Rezultati učenja

Pojem rezultati učenja (learning outcome) se povezuje s kvalifikacijami in ogrodji
kvalifikacij. V Priporočilih Evropskega parlamenta so rezultati učenja opredeljeni kot
»nabor znanja, spretnosti in/ali kompetenc, ki jih posameznik pridobi in/ali jih je
posameznik sposoben dokazati po dokončanem učnem procesu. Rezultati učenja so
ugotovitev o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in kaj je
sposoben opraviti.« (2008, str. 4; tudi v Towards a European … 2005, str. 11) V
ospredju (v EOK in nekaterih nacionalnih ogrodjih kvalifikacij) je torej rezultat učenja
in ne vložek vanj (kot na primer čas trajanja študija). EOK rezultate učenja deli v tri
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kategorije (ki so za različne kvalifikacijske ravni razčlenjeni v opisnikih ravni): znanje,
spretnosti, kompetence. Ponujeni opisniki so metodološko-pojmovno ogrodje, ki
pomaga v vsakem specifičnem okolju glede na kulturne značilnosti dokončno
definirati posamezne konkretne rezultate učenja (Evropsko ogrodje 2005, str. 19).
Evropske države pri postavljanju splošnih ciljev za svoje sisteme izobraževanja in
usposabljanja ter pri definiranju in opisovanju kvalifikacij vse bolj uporabljajo koncept
rezultatov učenja. Namesto osredotočanja na »vhodne dejavnike«, kot so trajanje
izobraževanja, kraj in še posebej pedagoške metode, pozornost dajejo učenčevemu
znanju in sposobnostim, pridobljenim na koncu učnega procesa. Torej, pomembno
je, kaj učenec zna in kaj je sposoben narediti. Rezultati učenja so na nek način
orodje za opis in opredelitev učenja ter postopka ocenjevanja in končnega produkta
(znanja, spretnosti), kar lahko vodi do izboljšanja pedagoške prakse ter načina
učenja posameznikov. Z uporabo rezultatov učenja za opis učnega procesa in
končnih »rezultatov« institucije obravnavajo interese učencev in se tako oddaljujejo
od usmerjenosti k učitelju k usmerjenosti k učencu. S tem bi lahko rekli, da se da
napovedati, kaj bo učenec na koncu procesa pridobil. S strani učencev so definirani
rezultati učenja pomembni, saj tako vedo, kaj se od njih pričakuje in kateri so kriteriji,
po katerih bodo ocenjeni. To pomeni, da se je opis učnega procesa osredotočil na
»output« in v ospredju ni več »input« (The shift to … 2008). »Opravka imamo z
logiko, znotraj katere je eksplicitno poudarjeno, da ni pomembno, kako posameznik
pride do v ogrodjih navedenih rezultatov učenja, zato je ključnega pomena, da izbrani
termin izraža prav to, torej eksplicitno navezanost koncepta zgolj na formalno
izobraževanje oz. izobraževalni program.« (Štefanc 2011, str. 11)

V slovenskem okolju smo naleteli na zagato, kako razumeti in prevesti pojem
»learning outcome«. Premik od »poučevanja« k »učenju«, od »učitelja« k »učencu«
ima med drugim pomembne implikacije tudi pri prevajanju termina »learning
outcomes« v slovenščino, pri čemer je ključno, da se s prevodom ohrani temeljno
konceptualno razsežnost tega pojma. Ne gre namreč za rezultat (outcome) pouka oz.
izvajanja nekega programa izobraževanja, ampak za rezultat učenja, ki poteka v
različnih življenjskih okoliščinah. Pri nas nekateri prevodi tega termina v slovenščino
z uporabo pridevnika »učni«, terminološko in konceptualno vsaj potencialno zavajajo.
V našem prostoru se je namreč v didaktični teoriji ta pridevnik uveljavil kot
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»označevalec procesov in dejavnosti, ki potekajo pri pouku, tega pa učitelji izvajajo
na podlagi določenih izobraževalnih programov. Zato na terminološki in tudi na
konceptualni ravni ločujemo npr. učne cilje od ciljev učenja; učne metode od metod
učenja, in ne nazadnje učni proces od procesa učenja – ko imamo opraviti s
konceptom Learning outcome – je tako jezikovno kot tudi konceptualno

smiseln

prevod, ki ni dvoumen in jasno izraža, za kaj pri tem pojmu gre: torej rezultat
učenja.« (Štefanc 2011, str. 12) V slovenski dokumentaciji tako naletimo na različne
prevode: učni izid, rezultat učenja, tudi učni dosežek in učni rezultat. Pomen obeh je
enak, vendar je pri nas sprejet rezultat učenja. Na podlagi tega bomo tudi v
nadaljevanju uporabili izraz rezultat učenja.
Pričakovanja v zvezi s samim pristopom so višja kot kadarkoli prej in mnogi vidijo to
kot priložnost za prilagoditev izobraževanja in usposabljanja potrebam posamezniku,
izboljšanje povezav s trgom dela in izboljšanje priznavanja neformalnega in
priložnostno pridobljenega znanja (The shift to … 2008, str. 4).1
EOK vsebuje dve komponenti, zaradi katerih je rezultat učenja kot merilo
usposobljenosti še posebej zanimiv. Prva je, da je to tisto, kar pri izobraževanju
zanima tudi delodajalce, kot drugo pa omogoča kombiniranje izkušenj in znanj,
pridobljenih na delu s tistimi, ki so si jih posamezniki pridobil v formalnem
izobraževanju v enoten, merljiv izid, ki je primerljiv z EOK (Evropsko ogrodje 2005,
str. 19).

1

Je pa tudi res, da obstaja pomanjkanje prepoznavnih orodij za kompetence pridobljene izven formalnih sistemov

izobraževanja. Glede na to, da govorimo kasneje o kvalifikaciji prodajalca, bi njegova dodatna znanja lahko bila
npr. učenje komunikacije, izkušnje s strankami in ravnanje v določenih situacijah, ki se pojavijo med delom,
učenje novega računalniškega programa za izdajo blaga.
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Slika 1: Osredotočanje na rezultate učenja– v povzeti shemi zapisano »učni izidi«, vendar smo to
spremenili v »rezultati učenja«
(Vir: Jesenko, A. (2009). Priznavanje in bolonjski proces. Posvet o … (www.uni-lj.si/.../AnitaJesenko-MVZTBolonjski%20proces%20in%20Priznavanje-UL-4-3-09.ppt, pridobljeno 25. 4. 2011)

Rezultati učenja se lahko uporabijo za različne namene, kot so: oblikovanje opisnikov
ogrodij kvalifikacij, opredeljevanje kvalifikacij, oblikovanje izobraževalnih programov,
ocenjevanje ipd. Določajo se v postopku definiranja kvalifikacij. Doseči jih je mogoče
tako, kot vidimo na Sliki 1, preko različnih učnih poti in oblik učenja: v šoli, v podjetju
...; v različnih kontekstih: formalno, neformalno, priložnostno; in okoljih: država,
sistemi izobraževanja in usposabljanja.
Lahko so (Priročnik za razvoj, str. 53, 54):
-

v pomoč udeležencem v učnem procesu pri učenju, tako da razložijo, kaj se
od njih pričakuje in s tem olajšajo doseganje učnih uspehov;

-

v pomoč učiteljem pri osredotočanju na prav tisto, kar želijo, da bi udeleženci v
učnem procesu dosegli, tako z vidika znanja kot tudi z vidika usposobljenosti
za opravljanje nekega dela;

-

praktičen vodič za informiranje potencialnih kandidatov in delodajalcev o
splošnem znanju in razumevanju, ki ga bo učenec ali zaposleni posedoval.

Trditve o vlogi rezultatov učenja v reformiranju kvalifikacij in sistema izobraževanja
ter usposabljanja vzpostavljajo tudi jedro razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij (v
nadaljevanju NOK). V nekaterih državah tako govorijo o rezultatih učenja, v drugih o
poklicnih standardih ali standardih kompetenc, v tretjih pa je videti, da besedno zvezo
»rezultati učenja« uporabljajo na precej različne načine. Kljub temu mnoge države
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rezultate učenja dojemajo kot najpomembnejše z NOK povezano orodje za reformo
sistema (Allais 2011, str. 99).
»Zagovorniki rezultatov učenja trdijo, da ti uvajajo novo paradigmo »na učečega se
osredotočeno izobraževanje«, ki ima potencial, da transformira celotno pedagogiko
in kulturo učenja, da naredi kvalifikacije preglednejše in da se učečim ter
uporabnikom kvalifikacij da več moči v razmerju do ponudnikov (Raffe 2011, str. 60;
tudi v The shift to …, 2009). Tudi Adam (v Štefanc 2011, str. 11), eden od
zagovornikov, pojasnjuje, da privzetje pristopa, ki temelji na rezultatih učenja,
pomeni, osredotočiti se na dejavnosti učenca in pozornost preusmeriti stran od
učitelja. Večina dokumentov, ki se ukvarjajo z ogrodji kvalifikacij, temelječimi na
rezultatih učenja, vsebuje trditev, da bodo izboljšali razumevanje kvalifikacij na trgu
dela, še posebej s strani delodajalcev. Predpostavlja se tudi direktno sodelovanje
delodajalcev pri definiranju rezultatov učenja, kar bo pripomoglo h konstruiranju
kvalifikacij, ki bodo bolj »uporabne«. Posledično bi naj bilo več ljudi usposobljenih
oziroma kvalificiranih za neko delo (Allais, Raffe, Young 2009).
Allais (2011, str. 99) se med drugim sprašuje, če je NOK mogoče oblikovati brez
rezultatov učenja. Je mogoče uporabiti širše pojmovanje rezultatov učenja? Je
mogoče NOK razviti na podlagi širokih trditev o rezultatih ali kompetencah, s čimer bi
se izognili problemom pretirano specifičnih modelov? Avtorica ugotavlja, da je širše
pojmovanje rezultatov ali kompetenc v obliki, v kakršni je opisano v študiji primera
škotskega NOK, ali v tradicijah držav, kot je Nemčija, boljše zato, ker je širše sprejeto
in je videti, da ga le-te tudi uporabljajo. Škotski primer kaže, da so rezultati učenja
sicer lahko informativni in pomagajo pri strokovni presoji, a je ne morejo nadomestiti.2
Torej, če oblikovalci sprejmejo pojmovanje rezultatov učenja, morajo sprejeti tudi
omejitve glede tega, kar je z NOK mogoče doseči. Toda, kot ugotavlja Raffe (2011),
rezultati učenja igrajo v številnih NOK razmeroma skromno vlogo. Lahko so koristen
del ogrodja; zlasti se lahko uporabljajo kot referenčno oziroma »prevajalsko«
sredstvo, ki ogrodjem omogoča, da premostijo kurikularne, področne ali nacionalne

2

Študija je bila izvedena na šestnajstih državah. Več o tem v Allais, S., 2010, The implementation and impact of

national qualifications rameworks: report of a study in 16 countries. Geneva: ILO.
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meje; niso pa sami po sebi gonilna sila spremembe izobraževanja. »Vsaj večina
NOK v Evropi, v tem smislu uporablja »rezultat kot referenco«. Taka ogrodja so
naletela na manj težav pri uvajanju in zdi se, da imajo več uspešnih učinkov kot tista,
ki se sklicujejo na »rezultat kot vodilo«, v katerih torej rezultati učenja igrajo bolj
osrednjo vlogo.« (prav tam, str. 60)
Primer neuspešne politike uvajanja NOK, temelječega izključno na rezultatih učenja,
lahko vidimo na primeru angleškega ogrodja kvalifikacij. Brown pravi, da je bil
»razlog za odmik od izključne usmerjenosti NOK na rezultate učenja, ravni in
kvalifikacije njihova prevelika predpisovalnost« (Brown 2011, str.19). Izključevalo se
je preveč pomembnih kvalifikacij, sistem je bil nefleksibilen, ni podpiral napredovanja,
»raven« pa ni dobro razlikovala vrednosti posameznih kvalifikacij. Nauk pri tem je,
ugotavlja avtor, da določenih zasnov kvalifikacij ni smiselno obravnavati kot samih po
sebi boljših od drugih in si nato prizadevati za njihovo vsesplošno uporabo, pa čeprav
to vodi k določeni stopnji napetosti z uvajanjem EOK, ki prav tako promovira »eno
najboljšo pot« (prav tam, str. 20). Tudi mnenje Nehlsa, predstavnika nemških
sindikatov, je, da se prednostna naravnanost na rezultat učenja »očitno distancira od
tradicije izobraževanja, v kateri se učne vsebine, učni proces in rezultati h kurikulu
uglašeni in ustrezno opisani, da bi zagotovili družbeni standard in usmerjenost v
svoboden osebnostni razvoj. Naravnanost zgolj na rezultat učenja ne upošteva
dejstva, da je kakovost rezultatov učenja in izobraževanja odvisna od učnega
procesa.« (Nehls 2011, str. 131) Prav tako se zdi, da uspešna uporaba rezultatov
učenja temelji na močnih strokovnih povezavah in močnih izobraževalnih ustanovah
(Allais 2011, str. 104).
Problem nastane, ko je potrebno prepoznati neformalno in priložnostno pridobljeno
znanje. EOK in NOK naj bi ustrezali vsem tipom izobraževanja in usposabljanja, tudi
neformalnemu in priložnostnemu učenju, torej lahko rečemo, da je sistem odprt za
vseživljenjsko učenje. Gre za to, da se da znanje, spretnosti in kompetence pridobiti
izven formalnega okvira izobraževanja. NOK tako vključujejo diplome, tudi certifikate,
vključevala bi naj še rezultate učenja, ki jih težko formalno vrednotimo. Pa vendar je
to težko reči, saj razprave o tem še vedno potekajo. Težava je že sprejemanje in
implementacija rezultatov učenja v nacionalna ogrodja.

15

»Alternativa rezultatom ali generičnim opisnikom ravni je določanje ravni kvalifikacij s
sklicevanjem na obstoječe kvalifikacije in glede na obstoječa razmerja med njimi.
Seveda je rešitev, ki se vrti v krogu in ne zagotavlja mehanizma za razreševanje
sporov. Na drugi strani pa ta pristop deloma v praksi uporabljajo tudi NOK, ki
temeljijo na rezultatih učenja.« (Allais 2011, str. 100)

2.2.

Kompetence in ključne kompetence

Beseda kompetenca izhaja iz latinščine in v sodobnem jeziku pomeni sposobnost
subjekta, da se znajde na nekem področju, ki je lahko vedenje ali védenje. Je
kompleksen in dinamičen konstrukt, katerega osrednja pozornost v konceptu je
namenjena delovanju subjekta v določeni situaciji. Pri tem je poudarek na odnosu
med subjektom in kontekstom ter na fleksibilnosti in dinamičnosti (Ličen 2004).
»Uporabnost kompetenc se razlikuje glede na kontekst, v katerem se kompetence
aktivirajo, glede na mentalno predstavitev konteksta, ki si jo človek oblikuje, in glede
na pomene, ki jih pripiše.« (prav tam, str. 36)
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2002) opredeli kompetenco kot »obseg,
mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo// področjem
dejavnosti.« Izraz kompetenten pa je opredeljen kot »nanašajoč se na kompetenco:
pristojen, pooblaščen […] ki temeljito pozna, obvlada določeno področje,
usposobljen, poklican (za …).« (prav tam) Pojem je v slovarju opredeljen drugače,
kot se ga razume na področju izobraževanja. V zadnjih letih se, zlasti na področju
izobraževanja in upravljanja človeških virov, vse bolj uveljavlja pojem kompetence
posameznika ali organizacije v smislu sposobnosti, zmožnosti posameznika ali
organizacije. V poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju se
kompetenca razume v smislu rezultata učenja, kar je verjetno tudi razlog za
neskladno uporabo termina. Gre za pojem, ki se šele uvaja in ga kot takega v SSKJ
ne zasledimo. Za razumevanje kompetenc bomo uporabili definicije, ki jih najdemo v
nadaljevanju.
Muršak opredeli kompetenco kot »zmožnost, sposobnost nekaj dobro ali učinkovito
opraviti; zadostiti zahtevam za določeno zaposlitev (ustrezati pogojem zaposlitve) ali
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zmožnost, sposobnost zadovoljiti ali ustrezno opravljati specifične vloge v delovnem
procesu.« (Muršak 2002, str. 53)

To definicijo zasledimo prav tako v Glosariju

Evropske fundacije za poklicno izobraževanje (v Muršak 2001). Gre za zmožnost
oziroma sposobnost posameznika, da se uspešno sooča z zahtevami delovnega ali
socialnega okolja, pri čemer je treba poudariti, da ne gre za prirojene sposobnosti,
pač pa za sposobnosti, ki so rezultat razvoja in ki jih posameznik pridobi v različnih
življenjskih situacijah. Najintenzivneje jih pridobiva v procesih učenja in izobraževanja
(Muršak 2004, str. 40). Dugue pravi, da so »kompetence znanje v akciji – dejavnosti,
kar predstavlja vsoto znanj in način njihovega obstoja, ki se usklajeno kombinirajo
tako, da ustrezajo potrebam določene situacije v določenem trenutku.« (v Muršak
2001, str. 70)
Evropska komisija opredeli kompetence kot dokazane zmožnosti uporabljati znanja,
spretnosti in osebne, socialne in/ali metodološke zmožnosti v delovnem ali
študijskem okolju ter v strokovnem in osebnem razvoju. V tem okviru je tud
kompetenca opredeljena glede na samostojnost in odgovornost (Evropska komisija
2008, str. 11).
Kompetence se kot pojem uporabljajo na različnih področjih (tako laičnih kot
profesionalnih) ter imajo več različnih definicij. Definiranje kompetenc je odvisno tudi
od kulture, politike, ekonomije, se pravi družbenega konteksta (Štefanc 2006, str.
31). Civelli se je npr. lotil klasifikacije kompetenc glede na geografski prostor:
ameriški, britanski ali francoski pristop (Civelli v Kohont 2005, str. 24). V
družboslovnem teoretskem prostoru sta se razvila dva koncepta kompetenc. V prvem
je kompetenca razumljena kot »na znanju temelječa ponotranjena zmožnost
proizvajanja neskončnega števila učinkov na podlagi omenjenih kognitivnoepistemoloških sredstev.« (Štefanc 2006, str. 68) V skladu z drugim konceptom je
kompetenca razumljena kot »zmožnost realizacije operativnih nalog in prilagajanja
vsakokratnim partikularnim zahtevam/potrebam ekonomskega trga« (prav tam). Na
področju poklicnega in v zadnjem času tudi obveznega splošnega izobraževanja je
kompetenca razumljena kot »zmožnost za reševanje vnaprej predvidenih operativno
formuliranih nalog«, kar je bližje drugemu konceptu kompetenc (prav tam).
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Kompetence razvrščamo tudi po ravneh in dimenzijah (Kohot 2005). Po ravneh jih
lahko razdelimo na: a) ključne, temeljne ali generične, b) delovno specifične, c)
organizacijske specifične kompetence.

»Delovne specifične kompetence so

povezane z uspešnostjo posameznika v določeni vlogi, organizacijske specifične
kompetence pa z njegovo uspešnostjo v organizaciji kot celoti.« (prav tam, str. 36 39)
Razvijanje kompetenc postaja dimenzija, ki pri različnih avtorjih predstavlja nekoliko
različne koncepte, vendar pa vseeno najdemo skupno stališče, in to na mestu, kjer
se znanje razume v širšem smislu, kot npr. usposobljenost posameznika za
izvajanje, ne samo sedanjih nalog temveč tudi uspešno soočanje z novimi opravili in
inovativnostjo. Hrovatič pravi, da je to mogoče, če ima posameznik možnost
osebnega in kariernega razvoja ter skozi delo dokazuje svoje usposobljenosti
(Hrovatič 2006, str. 67). Po Lavalu (v Štefanc 2006) strateške rabe kompetenc »ni
mogoče ločiti od novega upravljanja s človeškimi viri, v katerem šola igra prvotno
vlogo. Namen te rabe je celo to, da bi pod vprašaj postavili tradicionalne naloge šole,
prenašanje znanj ter intelektualno in kulturno izobraževanje v najširšem pomenu
izraza.« (prav tam, str. 80) Štefanc (2006) ugotavlja, da so kompetence eden od
produktivnejših konceptov, ki podpirajo diskurz, za katerega je značilna težnja po
reviziji funkcije šole, katere temeljna naloga tako ni več posredovanje znanja, pač pa
priprava na delo.
S konceptom ključnih kompetenc so povezane številne polemike in diskusije, ki
izpostavljajo kriterije določanja ključnih kompetenc, različne poglede na dilemo,
katere kompetence definirati kot ključne, raziskovanja glede nalog in izzivov, s
katerimi se danes soočajo ljudje in različna mnenja o tem, katere kompetence
posameznikom prinašajo uspeh (Kohot 2005, str. 57). V Evropi sta potekali dva večja
projekta, ki sta se lotila definiranja in identifikacije ključnih kompetenc: Euridyce je
izvedel projekt Key competences in projekt DeSeCo (Definition and Selection of
Competences… 2005), ki ga je izvedel OECD.
Komisija EU (Key competencies 2002) izpostavlja tri kriterije določanja ključnih
kompetenc, in sicer da te morajo (1) potencialno prispevati k dobrobiti vseh članov
družbe, pomembne morajo biti za celotno populacijo, ne glede na spol, razred, raso,
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kulturo, družinske korenine ali materin jezik; (2) biti morajo skladne z etičnimi,
ekonomskimi in kulturnimi vrednotami in normami obravnavane družbe; (3) kontekst
uporabe ključnih kompetenc ne vsebuje določenih življenjskih stilov, temveč le najbolj
običajne in verjetne situacije in družbene vloge v življenju pripadnikov družbe.
Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za VŽU3 tako opredeljuje 8 ključnih
kompetenc, potrebnih za osebno izpolnitev, aktivno državljanstvo, socialno
vključenost in zaposljivost v družbi znanja. Te so: sporazumevanje v maternem
jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in
izražanje.
Okvir ukrepov vsebuje ključne kompetence, ki so potrebne vsem državljanom Evrope
za socialno vključenost in za osebni razvoj, še zlasti za pridobivanje znanj, ki so
potrebna za vzpostavitev družbe znanja. Potrdila in sprejela sta ga Evropski
parlament in Svet Evrope ter ga priporočata v uporabo vsem članicam (Drofenik
2011, str. 67).
Projekt, ki je prinesel največ ugotovitev o pomenu kompetenc, je bil projekt DeSeCo.
Projekt je potekal med leti 1997 in 2003 s pomočjo različnih disciplin (psihologije,
pedagogike, antropologije, filozofije, sociologije in ekonomije). Ključne kompetence
definira kot kompetence, ki so pomembne na različnih življenjskih področjih in
prispevajo k uspešnosti življenja in delovanja družbe. Gre za zmožnost uspešnega
izpopolnjevanja individualnih in družbenih zahtev ali opravljanja nalog, ki jih
sestavljajo kognitivne in nekognitivne dimenzije, znanja (tudi tihega znanja),
motivacije, sistema vrednot, drž, čustev ter drugih družbenih in vedenjskih
komponent, ko se jih skupaj lahko mobilizira za učinkovito dejanje. Ta k zahtevam
orientirana opredelitev omogoča, da so »v ospredju kompetenc osebne in družbene

3

Zaradi »poplave« različnih načinov opredeljevanja in definiranja kompetenc je bilo v zadnjem desetletju razvitih

več mednarodnih projektov, ki so se lotili sistematičnega iskanja in definiranja ključnih kompetenc. Konec leta
2006 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za
vseživljenjsko učenje, ki prvič na evropski ravni opredeljuje in določa ključne kompetence, ki jih državljani
potrebujemo za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi
znanja. (Ur. l. EU, 394/2006)

19

zahteve, s katerimi se srečuje posameznik« (Definitiona of … 2002, str. 8). Skupina
strokovnjakov je s pomočjo projekta definirala tri kategorije ključnih kompetenc:
interaktivna uporaba orodij, sodelovanje v heterogenih skupinah in avtonomno
delovanje (The definition … 2005, str. 9). Groenestijn opozarja, da »čeprav so
kognitivne spretnosti in podlaga znanja kritični element, pa je pomembno, da se ne
osredotočamo samo na komponente kompetenc, temveč vključimo tudi druge vidike,
kot so motivacija in sistem vrednot.« (Groenestijn 2011, str. 91) Vsi avtorji pri
projektu pa delijo stališče, da je mogoče kompetence deloma razvijati v
izobraževalnem procesu, zato je vseživljenjsko učenje nujen pogoj za pridobivanje
kompetenc (Drofenik 2011, str. 104). Tudi Muršak pravi, da so »kompetence tisti
presežek formalnega izobraževanja, ki je povezan z dejansko dejavnostjo v
naravnem ali spontanem življenjskem okolju.« (Muršak 2006, str. 13)
Vidimo, da ne obstaja neka splošna definicija tega pojma. Mulder, Weight in Collins
(2006) so v svoji kritični analizi uporabe koncepta kompetenc v razvoju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v določenih evropskih držav ugotovili, da je, zaradi
raznolikosti nacionalnih pristopov k implementaciji kompetenčnega pristopa, težko
primerjati tako kritike, ki se pojavljajo na račun uporabe tega pristopa, kot tudi
pozitivne lastnosti. Drofenikova ugotavlja, da ne glede na različna pojmovanja
ključnih in poklicnih kompetenc v zadnjem času v evropskem strokovnem prostoru
prevladalo razmeroma enotno stališče, da so ključne kompetence »... zmožnosti, ki
so potrebne, da se nekaj naučimo, nekaj naredimo ali nekaj dosežemo. Koncept
temeljne zmožnosti se nanaša na prerekvizite, ki jih potrebuje posameznik ali
skupina za uspešno soočanje s kompleksnimi nalogami.« (Drofenik 2011, str. 105)

2.3.

Koncept kvalifikacij

Spremembe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja povzročajo
različno razumevanje ter interpretacijo pojmov, ki jih je zato potrebno nenehno
preverjati, dopolnjevati in usklajevati. Tako je potrebno tudi preseči klasično
opredeljevanje kvalifikacij, za katere je značilno, da postavljajo v ospredje šolski
sistem, spričevala, diplome. O. Homs (v Muršak 1999) nezadostnost tega
20

opredeljevanja pokaže z naslednjimi besedami: »Socialna konstrukcija kvalifikacij je
pripeljala do sistema navezave izobraževanje/diploma/klasifikacija/plača, toda
rigidnost tega sistema ne ustreza več fleksibilnosti in konkurenčnosti tržišča.« (prav
tam, str. 29)
Za razvoj kvalifikacij je značilna izjemna dinamika in to ne samo zaradi sprememb na
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja ampak tudi
zaradi tehnološkega razvoja in sobne organizacije dela, katera zahtevata vedno bolj
specializirane posameznike. To pomeni razvijanje določene poklicne kvalifikacije na
razmeroma ozkem področju dela. Prav tako se zahteve na trgu dela izjemno hitro
spreminjajo in posamezniki potrebujejo več različnih spretnosti, ki pa jih ne moremo
vezati samo na eno posamezno kvalifikacijo (Muršak 1999).
V priporočilu Evropske komisije se uporablja slednja definicija kvalifikacije:
»Kvalifikacija pomeni uradni rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja, ki se
pridobi, kadar je posameznik dosegel rezultate učenja, ki ustrezajo opredeljenim
standardom.« (The European … 2008, str. 11)

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah opredeljuje poklicno kvalifikacijo kot
»delovno poklicno oziroma strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje
poklica ali posameznih sklopov zadolžitve v okviru poklica na določeni ravni
zahtevnosti. Poklicna kvalifikacija, ki je pridobljena v skladu s tem zakonom, je
priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija in se uvršča v nacionalno ogrodje
kvalifikacij.« (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur. l. RS, št. 1/2007, z dne
5. 1. 2007)
Muršak (1993, str. 231) pravi, sta se v našem prostoru uveljavila dva pomena
razumevanja izraza kvalifikacija. Prvo se nanaša na stopnjo izobrazbe, ki se meri in
določa glede na doseženo šolsko izobrazbo, druga pa se nanaša na kvalifikacijo kot
usposobljenost za ustrezno upravljanje nekega dela. »Nedvomno pa ni mogoče več
poklicnih kvalifikacij vezati zgolj na diplome na različnih nivojih šolskega sistema, saj
le ta predstavlja sicer nujno osnovo, ne pa tudi že dokončno razporejanje in
pridobivanje kvalifikacij.« (Muršak 1999, str. 30) Premik od povezovanja kvalifikacij z
izobraževalnimi institucijami h kvalifikacijam kot produktu rezultatov učenja je splošno
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priznan in predstavlja spremembo v načinu razumevanja in dojemanja kvalifikacij
(Allais, Raffe, Young 2009). Različna dela zahtevajo enako »opremljenost«
posameznika z določenim znanjem, spretnostmi. Raznolik razvoj nacionalnih
sistemov poklicnega izobraževanja v Evropi pa teži tudi k skupnemu cilju, »najti
skupni imenovalec oziroma tisti presek v vsebini kvalifikacij, ki je značilen za čim
večje število kvalifikacij znotraj in tudi med različnimi področji dela.« (Muršak 1999,
str. 31)
Predlog slovenskega ogrodja kvalifikacij opredeli kvalifikacijo kot »uradni rezultat
procesa ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki odloči, da je posameznik
dosegel učne rezultate v skladu z opredeljenimi standardi. Kvalifikacija ima vrednost
na trgu dela in v sistemu formalnega izobraževanja ter pri VŽU.« (Slovensko ogrodje
... 2011, str. 9, 10) V predlogu je tako kvalifikacija opredeljena kot nadpomenka, ki
združuje tri tipe kvalifikacij: izobrazbo, ki je posameznik pridobi ob uspešnem
dokončanju javno veljavnih izobraževalnih programov (po KLASIUS-u)4; nacionalna
poklicna kvalifikacija (je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je
potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti) in dopolnilne
kvalifikacije, ki so rezultat izobraževanja in usposabljanja, ki dopolnjuje, poglablja in
širi znanje, spretnosti in kompetence posameznika za življenje in delo ter se
izkazujejo s potrdilom5 (prav tam, str. 10).
Skupno vsem različnim pojmovanjem kvalifikacije je razumevanje tega pojma kot
»nečesa, kar se nanaša na določene lastnosti ljudi, ki so vključeni v proizvodnjo in
opravljajo določen izsek dela ali pa se pojavljajo s temi svojimi lastnostmi na trgu
delovne sile in se torej z njimi vključujejo in ustrezajo potrebam ekonomije« (Muršak
1993, str. 231). Iskanja teh skupnih točk na področju trgovine smo se lotili v diplomski
nalogi na podlagi dveh poklicev. Vendar o tem več v naslednjih poglavjih.

Skubic Ermenc in Mikulec (2011) poudarjata, da je kvalifikacija v mednarodnem
prostoru razumljena drugače kot v slovenskem, do nedavnega je bila namreč
4

Izobrazba s tem postane tip kvalifikacije in na vrednostni ravni pridobi predznak tržnosti (Skubic Ermenc in

Mikulec 2011, str. 40).
5

Potrdilo je lahko pogoj za zaposlitev ali nadaljnje opravljanje dela, ni pa kvalifikacija, ki bi omogočila vstop v

izobraževanje na višji ravni.
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kvalifikacija skorajda izenačena s poklicno kvalifikacijo. Šele leta 2006 se je s
Klasifikacijskim sistemom izobraževanja v Sloveniji (v nadaljevanju KLASIUS),
začela uveljavljati definicija, ki je pomensko bližja EOK.

2.4.

Mobilnost

»Mobilnost na trgu dela je stopnja, do katere se ljudje gibljejo, so se sposobni gibati
ali so se pripravljeni gibati med različnimi deli, delovnimi mesti v organizaciji oz.
podjetji ali med organizacijami oz. podjetji.« (Muršak 2002, str. 62)
Posamezniki (učenci, delavci) prenašajo izkušnje na institucije in tako ustvarjajo
dodatno vrednost; prenašajo nov pogled na poučevanje in raziskovanje, povečuje se
mednarodno sodelovanje, raziskovanje; krepi se zaupanje med izobraževalnimi
institucijami (kar je predpogoj za medsebojno priznavanje izobraževanja). Lahko
rečemo, da se izkušnje posameznikov prenesejo na družbo ter tako doprinesejo k
razvoju in k večjemu razumevanju kulturnih različnosti, promovirajo tolerantnost,
upirajo se diskriminaciji ipd. Gre za vzdrževanje demokratičnosti kulture, ustvarjanje
globalne in medkulturne družbe. Od ustanovitve se je EU vedno soočala z vprašanji
povezanimi s kvalifikacijami in poklicnim usposabljanjem ter njihovim priznavanjem v
skladu s principom prostega pretoka delovne sile, dobrin in kapitala.
Instrumenti mobilnosti so: Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju
in

usposabljanju

(ECVET)6,

Evropski

sistem

prenašanja

kreditnih

točk

v

visokošolskem izobraževanju (ECTS)7, Europass, Evropsko ogrodje e-kompetenc8 (e-

6

Je sestavni del programa Izobraževanje in usposabljanje 2010. Je sistem za postopno pridobivanje kreditnih

točk, ki temeljijo na kompetencah, pridobljenih na poklicni učni poti, ne glede na način pridobitve. Kreditne točke
se zbirajo, pretvorijo, priznajo in potrdijo predvsem pri mobilnosti posameznega učenca. Konkretni cilj ECVET je
spodbujanje individualne mobilnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer znotraj nacionalnega
sistema oz. med različnimi nacionalnimi sistemi (Izobraževanje in usposabljanje 2010).
7

Je orodje, ki pomaga oblikovati, opisati in izvajati programe ter podeljevati visokošolske kvalifikacije. Uporaba

ECTS v povezavi z rezultati učenja omogoča večjo preglednost in lažje priznavanje visokošolskih kvalifikacij.
Uporaben je za vse vrste programov, ne glede na njihov način izvedbe (v izobraževalni ustanovi, v delovnem
procesu), študentov status (redni, izredni) in za vse vrste učenja (formalno, neformalno, priložnostno).
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OK), Evropsko ogrodje kvalifikacij, ESCO (Evropsko ogrodje spretnosti, kompetenc
in poklicev)9,ISCED (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)10 ISCO
(Mednarodna standardna klasifikacija poklicev), idr. Dodatna vrednost Evropskega
sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje omogoča lažje
vseživljenjsko učenje in zmanjša ovire za mobilnost v Evropi. K temu bi naj
pripomogel tudi Evropski slovar spretnosti in kompetenc DISCO (European
Dictionery of Skills and Competencies).11

Vzpostavljen je bil leta 1989 kot pilotni projekt v okviru Erazmus programa, da bi spodbudil priznavanje znanja, ki
so ga študentje v okviru mobilnosti opravili študentje v tujini (ECTS uporabniški priročnik 2009).
8

Evropsko ogrodje e-kompetenc (e-OK) – njegov cilj je zagotoviti splošne in obširne e-kompetence, ki jih je

mogoče prirediti in prilagoditi različnim poslovnim okoliščinam (European e-Competence Framework 2.0 … 2010).
Ogrodje vsebuje 32 kompetenc, ki so razvrščene na 5 glavnih poslovnih področij IKT in se neposredno
navezujejo na EOK, čeprav ne povsem dosledno, saj druga raven tega ogrodja zajema dve ravni EOK (četrto in
peto). Kompetence so tu razmeroma splošno opredeljene – vsebina in kontekst pa pomenita, da jih lahko
posamezniki izkazujejo na zelo različne načine in da imata lahko v praksi dva z enako kvalifikacijo povsem
različen nabor spretnosti. (Brown 2011, str. 27).
9

Povezal naj bi izobraževanje, ISCO in prihodnjo klasifikacijo kvalifikacij. Referenčni okvir za klasifikacijo

kvalifikacij predstavljata Ogrodje kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora in Evropsko ogrodje kvalifikacij
(Plevnik 2011, str. 103–104).
10

Obvezen mednarodni standard za združevanje in prikazovanje primerljive statistike in kazalnikov izobraževanja

tako v posameznih državah kot med njimi (Klasius 2010).
11

Vendar je ta trenutno na voljo le v sedmih jezikih.
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3. OGRODJE KVALIFIKACIJ
»Ogrodje kvalifikacij je instrument za razvoj in razvrščanje kvalifikacij po sklopu
meril za dosežene ravni učenja. Ta sklop meril je lahko vsebovan v samih
deskriptorjih kvalifikacij, ali pa so določeni v obliki sklopa deskriptorjev ravni. Obseg
ogrodij je lahko kroven za celoten rezultat učenja in poti, ali pa je omejen na
določeno področje, na primer začetno izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje
in usposabljanje odraslih, ali pa na neko poklicno področje. Nekatera imajo lahko
pravno osnovo, medtem ko druga prestavljajo konsenz stališč socialnih partnerjev.«
(Evropsko ogrodje 2005, str. 31)
S kvalifikacijskim ogrodjem mislimo na ogrodje, ki služi za »kategoriziranje kvalifikacij
po

določenih

merilih

stopenj

zahtevnosti

naučenega

oziroma

doseženega

izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in razvijanja kompetentnosti z
izkušenjskim učenjem na delu.« (Plevnik 2010, str. 1; OECD 2007, str. 22) Ogrodja
so lahko vseobsegajoča (pokrivajo celotna izobraževanja in usposabljanja), lahko pa
se nanašajo denimo samo na določeno vrsto izobraževanja (izobraževanje za
pridobitev izobrazbe ali začetno izobraževanje; izobraževanje in usposabljanje
odraslih). Vsa ogrodja kvalifikacij pa predstavljajo instrument za izboljšanje kakovosti,
dostopnosti, povezav in javnega priznavanja kvalifikacij ali priznavanja kvalifikacij na
trgu dela v državi ali meddržavno (Evropsko ogrodje 2005, str. 31). Če naj neko
lestvico

ravni

znanj,

spretnosti

in

kompetenc

ali

kvalifikacij

poimenujemo

kvalifikacijsko ogrodje, bo morala imeti z določenimi merili definirane stopnje in
predviden način uvrščanja kvalifikacij (preverjanja izpolnjevanja meril) na te stopnje.

Poudariti je potrebno, da kvalifikacijski sistem ni sopomenka kvalifikacijskega
ogrodja. Razlika je v stopnji organiziranosti oziroma predpisovalnosti. Kvalifikacijski
sistem je širši koncept in vključuje vse vidike aktivnosti na nacionalni ravni, ki vodijo
do priznavanja rezultatov učenja: načine in postopke pripravljanja in uveljavljanja
kvalifikacij, institucionalne dogovore, akreditacijske postopke, postopke vrednotenja
in ocenjevanja znanja, priznavanje znanja in spretnosti in vse, kar lahko povezuje
izobraževanje in usposabljanje s trgom dela in družbo. Ogrodje kvalifikacij je v tem
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primeru samo eden od elementov kompleksnega kvalifikacijskega sistema (Plevnik,
2010).

Razumevanje med kvalifikacijskim ogrodjem in klasifikacijo je tesno, vendar pa tu ni
enačaja. Plevnikova pravi, da so »klasifikacije orodje za organizirano in sistematično
obravnavo podatkov. Podatke razvrščamo v skupine po podobnostih in razlikah, pri
tem uporabljamo namenu prilagojene kriterije razvrščanja. Kadar je klasifikacija v
splošni uporabi, se imenuje standardizirana klasifikacija.« (Plevnik 2010, str. 1)
Prvenstveno se uporabljajo v statistične namene, pa tudi širše kot »definicijski
instrument kompleksnih pojavov, s katerimi se poskuša objektivizirati izmenjava
informacij med različnimi subjekti.« (prav tam, str. 2) Kadar klasifikacija razvršča
istovrstne pojave (na primer izobraževalne programe), jo imenujemo enostavna
klasifikacija, kadar pa razvršča dve ali več vrst pojavov, pa se imenuje prekrižana
klasifikacija ali klasifikacijski sistem. Primer klasifikacijskega sistema je KLASIUS.
»Ogrodje klasifikacije predstavljajo kode, opisniki, definicije pojmov, ki omogočajo
urejanje informacijskega gradiva tako, da je lahko najustreznejša podlaga za
odločanje, upravljanje in uresničevanje ciljev politike.« (prav tam, str. 2) Ogrodje
kvalifikacij naj bi spodbujalo razvoj kvalifikacij, njihovo vrednotenje, priznavanje,
evidentiranje. Klasifikacija izobraževanja12 pa zgolj popisuje (že uveljavljene) pojave
in omogoča statistično raziskovanje. Uporaba standardne klasifikacije ni preprosta,
zato je v rokah statističnih specialistov. Kvalifikacijsko ogrodje pa bi moralo biti dovolj
splošno in preprosto, z jasnimi, nedvoumnimi definicijami. Razumeti bi ga morali vsi
uporabniki, tudi tisti, ki se šele odločajo za pot do kvalifikacije (Plevnik, 2011, str.
104–105). Ogrodje kvalifikacij ima v osnovi kategorizacijo, ki je neke vrste
klasifikacija spričeval, diplom in kvalifikacij. Opravlja se po vnaprej določenih kriterijih
(npr. definicijah znanja, spretnosti in kompetenc). Medtem ko je standardna
klasifikacija kot statistično orodje institucij, ki so strokovno kompetentne za statistiko
in statistične metodologije, je skrb za kvalifikacijsko ogrodje v rokah institucij, ki so
strokovno usposobljene za razvoj in razlago pojava (kvalifikacij). Prve so kar se da
objektivizirane in časovno konsistentne, druge pa odprte za nenehno spreminjanje in

12

Klasifikacija izobraževanja se povezuje z mnogimi drugimi klasifikacijami, zlasti na področju poklicev in dela.

Med informacijskimi orodji, ki so v oporo pri upravljanju izobraževalnih sistemov, je najpomembnejša referenčna
klasifikacija ISCED (Plevnik 2011, str. 103).
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vnašanje novosti. Tu je potrebno najprej vedeti, kaj želimo z ogrodjem doseči ali
spremeniti (Plevnik 2010, str. 2). Referenčni okvir za klasificiranje kvalifikacij v Evropi
predstavljata Ogrodje kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora13 in Evropsko
ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje. Povezanost mednarodnih referenčnih
orodij zagotavlja skupen dogovor o definicijah pojmov, merilih razvrščanja in
razvrstitvi izobraževanja na ravni ter izobrazb na 8 stopenj (Plevnik 2011, str. 103–
104).
EOK je metaogrodje, ki se lahko razume »kot sredstvo, ki omogoča povezavo
enega kvalifikacijskega okvira z drugimi in posledično ene kvalifikacije z drugimi, ki
se običajno umeščajo v drugem okviru. Cilj metaogrodja je ustvariti zaupanje v
sorodne kvalifikacije v posameznih državah in na posameznih področjih s tem, da se
opredelijo načela za postopke zagotavljanja kakovosti poti, smernic in informiranja ter
mehanizmov za kreditni sistem in akumulacijo in delujejo tako, da je potrebna
transparentnost na nacionalni in področnih ravneh, lahko tudi mednarodno.«
(Evropsko ogrodje 2005, str. 32)
EOK je oblikovano kot »referenčna točka za različne sisteme in ogrodja kvalifikacij v
Evropi. Upošteva raznolikost nacionalnih sistemov ter poenostavlja pretvorbo in
primerjavo kvalifikacij med državami. V tem smislu je EOK ogrodje za ogrodja in/ali
sisteme … .« (Evropsko ogrodje 2008, str. 4) V postopku izvajanja EOK naj bi vsaka
država povezala svoje nacionalne kvalifikacije (diplome, spričevala, priznanja,
certifikate) z ravnmi EOK preko NOK ali implicitnih ravni nacionalnih sistemov
kvalifikacij. Dolgoročno bi naj vse kvalifikacije, dodeljene v Evropi, bile povezane z
EOK (prav tam). Vendar je potrebno poudariti, da EOK nima pravne moči, uporablja
se prostovoljno in ne nadomešča nacionalnih ogrodij kvalifikacij, prav tako se ne
uporablja kot delujoč vir informacij v postopkih priznavanja poklicev (Plevnik 2010,
str. 4).
V nekaterih državah je kvalifikacijsko ogrodje hrbtenica, ki povezuje izobraževanje na
eni strani in usposabljanje ter oblike neformalnega učenja na drugi strani v enoten

13

Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij predstavlja krovno ogrodje, v okviru katerega se razvijajo in preko

katerega se lahko transparentno povezujejo nacionalna ogrodja visokošolskih kvalifikacij.
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sistem. Videti je kot posebno orodje, ki bo delovalo kot instrument za reforme in
širitev možnosti izobraževanja ter usposabljanja na načine, ki bodo dvignili ravni
znanja (Allais 2010, str. 16). Kvalifikacijsko ogrodje je utemeljeno na javno priznanih
standardih usposabljanja, vsakršno pridobivanje znanja in spretnosti je kreditno
vrednoteno in povezano v skupen sistem (Plevnik 2010, str. 3).
Oblikovalci politik držav, ki so med prvimi uvedle ogrodja kvalifikacij14, so poskušali
izboljšati načine, glede na katere so kvalifikacije povezane med seboj (med drugim
tudi prehajanja med kvalifikacijami), da bi postale bolj razumljive in bi bolje
izpolnjevale potrebe posameznikov. Želeli so tudi spodbuditi in povečati kvaliteto ter
kvantiteto ponudb izobraževanja, povečati odgovornost izobraževalnih institucij in
poenostaviti priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Ogrodje
kvalifikacij je predstavljalo orodje, s pomočjo katerega je možno te cilje doseči. Ideja
se je začela hitro širiti po svetu. Kasneje so tudi druge države, v upanju da bodo
dosegle te cilje, prevzele to idejo – modele, naslove in formate kvalifikacij, ravni
opisnikov, strukture, procese, nekatere tudi celoten model NOK (Allais, Raffe,
Strathdee idr. 2009, str. 1). Ključna gonilna sila trenutnega raziskovanja je seveda
želja razumeti, v kolikšni meri in pod katerimi pogoji lahko ogrodje kvalifikacij doseže
zastavljene cilje. (Allais 2010)
Takšen tip ogrodja, ki se uveljavlja danes po vsem svetu, se je začel razvijati v
anglosaških deželah. Skubic Ermenc in Mikulec (2011, str. 34–35) izpostavljata vsaj
dve značilnosti, ki moderni tip ogrodja ločujeta od prejšnjih. Prva se kaže v njegovi
navezavi na idejo vseživljenjskega učenja, kar prinaša potrebo po iskanju povezav
med izobraževanjem in učenjem v vseh življenjskih obdobjih in vseh njegovih
razsežnostih. Iščejo se torej povezave med formalnim, neformalnim ter priložnostnim
izobraževanjem in učenjem, med splošnim in akademskim izobraževanjem (od
elementarnega do univerzitetnega) ter poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.
Slednje terja torej vzpostavljanje tesnejših povezav med sfero izobraževanja in sfero
dela, in zato tudi med klasifikacijami izobraževanja in klasifikacijami poklicev. Druga
značilnost se kaže v postavitvi rezultata učenja (learning outcome) kot izhodišča
ogrodja,
14

ki omogoča

vzpostavljanje

zgoraj omenjenih

Anglija, Nova Zelandija, Škotska, Južna Afrika, Avstralija
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povezav.

Izboljšanje

»transparentnosti« posameznih kvalifikacij je nekaj, kar se v večini želi doseči.
Zaznan je namreč problem, da sedanji opisi kvalifikacij ne zagotavljajo dovolj
informacij za delodajalce oziroma izobraževalne institucije o tem, kaj določen nosilec
kvalifikacij ve in lahko naredi. Cilj je torej za vsako kvalifikacijo določiti točne učne
rezultate, ki morajo biti pregledni (Allais 2010, str. 16).
Zakaj in kako je prišlo do vpeljave ogrodij kvalifikacij, bomo poizkušali videti na
podlagi v nadaljevanju predstavljenih pomembnejših dokumentov, ki so vplivali na
razvoj izobraževanja in usposabljanja v zadnjih letih. Predstavili bomo tudi Evropsko
ogrodje kvalifikacij, katerega namen je primerjava kvalifikacij med državami. Za to je
potreben NOK, katerega bo v Sloveniji predstavljalo Slovensko ogrodje kvalifikacij (v
nadaljevanju SOK).

3.1.

Predstavitev pomembnejših evropskih procesov

Želja po transparentnosti kvalifikacij, večji in lažji mobilnosti, se je pokazala že
večkrat, kar je vidno preko več političnih ukrepov in dokumentov. Z gospodarskim in
družbenim razvojem v Evropi postaja v zadnjem desetletju vedno opaznejša potreba
po evropski razsežnosti izobraževanja in usposabljanja. Zraven tega prehod na
gospodarstvo, ki temelji na znanju in je sposobno zagotoviti trajnostno gospodarsko
rast z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo družbeno medsebojno povezanostjo,
prinaša nove izzive za razvoj človeških virov. V nadaljevanju bomo predstavili
pomembnejše dokumente, ki so vplivali na spreminjanje poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja, kot tudi na nastanek ogrodij kvalifikacij in predvsem
na nastanek EOK.
3.1.1.

Lizbonska strategija

Marca leta 2000 so se voditelji držav na vrhu Evropskega sveta v Lizboni dogovorili o
strateškem cilju Evropske unije, in sicer »do leta 2010 postati najbolj konkurenčno,
dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu«. Poudarek je bil na
izmenjavi primerov dobre prakse in izkušenj med državami članicami. Za dosego
ciljev, ki si jih je zadala, je bilo potrebno poseči tudi na področje izobraževanja
(Lizbonska strategija 2010). Potrebno je omeniti, da je napovedani cilj in proces
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izvrševanja tako imenovane lizbonske strategije doživel kar nekaj modifikacij in
prehod v novo fazo.
»Evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja se tako prilagajajo potrebam
družbe znanja in potrebi po izboljšani ravni in kakovosti zaposlitve. Ponuditi bodo
morali možnosti za izobraževanja in usposabljanja, ki bodo prilagojena različnim
ciljnim skupinam na različnih stopnjah njihovega življenja: mladim, brezposelnim in
odraslim, katerih znanja so prehitele hitre spremembe. Novi pristopi bi morali imeti tri
glavne elemente: razvoj lokalnih učnih centrov, spodbujanje novega temeljnega
znanja in spretnosti, zlasti na področju informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT),
in povečana preglednost kvalifikacij.« (Lisbon European Council 2000, 25. sklep)
V skladu s tem je Evropski svet pozival države članice, da v skladu z njihovimi
ustavnimi pravili, Evropskim svetom in komisijo, v okviru svojih pristojnosti izpolnijo
naslednje cilje (Lizbonska strategija 2010, sklep 26):
-

znatno povečanje vlaganja v človeške vire,

-

do leta 2010 zmanjšati oz. prepoloviti število od 18 do 24 letnikov z nižjo
srednješolsko izobrazbo, ki niso vključeni v nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje,

-

šole in centre za usposabljanje je treba razviti v večnamenska lokalna učna
središča, dostopna vsem, kjer bodo v uporabi ustrezne metode za reševanje
različnih ciljnih skupin; potrebno je tudi vzpostaviti partnerstvo med šolami,
centri za usposabljanje, podjetji in raziskovalnimi ustanovami,

-

enoten evropski okvir mora opredeliti nova osnovna znanja, ki jih je potrebno
zagotavljati z vseživljenjskim učenjem: znanje s področja IT, tujih jezikov,
tehnološke kulture, podjetništva in socialnih spretnosti; z decentraliziranimi
postopki certificiranja

vzpostaviti evropske diplome za osnovno znanje s

področja IT, z namenom spodbujanja digitalne pismenosti v celotnem prostoru
evropske unije,
-

do konca leta 2000 opredeliti sredstva za pospeševanje mobilnosti študentov,
učiteljev, osebja za usposabljanje in raziskovanje z uporabo obstoječih
programov (Socrates, Leonardo, Youth), odstranjevanjem ovir in povečanjem
preglednosti priznavanja kvalifikacij časa študija in usposabljanja; odprava ovir
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pri mobilnosti učiteljev do leta 2002 ter pritegnitev visoko usposobljenega
učiteljskega kadra,
-

razviti skupno evropsko obliko življenjepisa, ki se uporablja na prostovoljni
snovi, z namenom olajšanja mobilnosti s pomočjo ocene pridobljenega znanja,
tako s strani izobraževanja in usposabljanja kot s strani delodajalcev.

Izobraževanje in usposabljanje vplivata na razvoj aktivne politike zaposlovanja (in
obratno). Zato je Lizbonska strategija narekovala socialnim partnerjem večjo
vključenost v oblikovanje, izvajanje in spremljanje ustreznih smernic za zaposlovanje
in zmanjševanje brezposelnosti s poudarkom na izboljšanju zaposljivosti in
zmanjšanje vrzeli v kvalificiranosti, vseživljenjskem učenju, povečanju zaposljivosti v
storitvah (zasebni, javni in tretji sektor lahko sodelujejo z ustreznimi rešitvami pri
najmanj razvitih kategorijah), pospeševanju vseh vidikov enakih možnosti (prav tam).

Kmalu po sprejetju Lizbonske strategije so se pojavile kritike, da ne prinaša
rezultatov, kakršne so si zastavili (številni, preveč ohlapni cilji, konfliktno izbrane
prednostne

naloge,

slabo

usklajevanje

med

državami).

Za

odpravo

teh

pomanjkljivosti je bilo v novembru 2004 predstavljeno Kokovo poročilo, ki je
vsebovalo predlog za prenovo strategije. Po vmesnem pregledu je bila zato leta 2005
uvedena prenovljena lizbonska strategija. Glavna cilja prenovljene lizbonske
strategije sta postala osredotočenje na gospodarsko rast in zaposlovanje ob
enakovredni obravnavi vseh treh razsežnosti: gospodarske, socialne in okoljske. Za
izboljšanje upravljanja sta bili oblikovani dve triletni obdobji: prvo od 2005 do 2008 in
drugo od 2008 do 2011 (prav tam).

Lizbonska strategija torej ni dosegla vseh zastavljenih ciljev. Nasledila jo je strategija
Evropa 2020, ki temelji na izkušnjah in dosežkih prejšnje strategije (kot so npr.
ustrezni cilji za gospodarsko rast in nova delovna mesta) ter odpravlja njene slabosti,
kot so slabo izvajanje, velike razlike med državami članicami pri hitrosti in temeljitosti
reform (Sporočilo Komisije »Evropa 2020« 2010).
Tako kot Lizbonska strategija tudi ostali dokumenti (Memorandum o vseživljenjskem
učenju, Izobraževanje in usposabljanje 2010, Evropa 2020 in ostali dokumenti na
področju

zaposlovanja,

izobraževanja
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in

usposabljanja)

dajejo

poudarek

vseživljenjskemu učenju, ki bi naj uresničilo glaven interes Evrope, da njeno
gospodarstvo postane najbolj konkurenčno, dinamično in bo temeljilo na znanju. V
nadaljevanju opisani dokumenti govorijo o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter
o ciljih, ki bi jih naj dosegli tudi na področju mobilnosti delovne sile, priznavanju
različno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc. V povezavi s cilji Lizbonske
strategije je bil leta 2000 sprejet Memorandum o vseživljenjskem učenju.

Memorandum o vseživljenjskem učenju

3.1.2.

Evropska komisija je pripravila Memorandum o vseživljenjskem učenju z namenom
spodbuditi

razpravo

o

uvajanju

vseživljenjskega

učenja

na

individualni

in

institucionalni ravni ter na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.
Vseživljenjsko učenje je opredeljeno kot »namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem,
da se izboljšujejo znanje, spretnosti in veščine.« (Memorandum … 2000, str. 3.)
Memorandum je prevzel mandat Lizbonske strategije in Sveta pri uvajanju
vseživljenjskega učenja. Ključna sporočila odgovarjajo nekaterim direktivam iz
Lizbonske strategije (prav tam, str. 9).
Izpostavljal je šest ključnih sporočil, katerih ideja je, da bi obširna in skladna
strategija vseživljenjskega učenja za Evropo morala:
-

»zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo
spretnosti, ki so potrebne za nenehno participacijo v družbi znanja;

-

bistveno dvigniti raven vlaganj v človeške vire ter tako dati prednost tistemu,
kar je za Evropo najpomembnejše – njenim prebivalcem;

-

razviti učinkovite metode učenja in poučevanja ter okoliščine za nenehno
učenje, tj. v vseh življenjskih obdobjih (lifelong), in za večrazsežnostno učenje
(lifewide);

-

pomembno izboljšati poti, ki nam omogočajo, da razumemo in ocenjujemo
udeležbo in dosežke, še posebej v neformalnem in priložnostnem učenju;

-

zagotoviti, da bo vsakemu omogočen enostaven dostop do kvalitetnega
informiranja in svetovanja o učnih možnostih po vsej Evropi in skozi vse
življenje;
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-

zagotoviti možnosti za vseživljenjsko učenje vsakemu učencu, kolikor je le
mogoče blizu, v njihovih lastnih okoljih in s podporo IT, kjer je to primerno.«
(prav tam)

Prvo ključno sporočilo »Nove temeljne spretnosti za vse« navaja kot svoj cilj
»zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev ali obnavljanje
spretnosti, ki so potrebne za nenehno sodelovanje v družbi znanja.« (prav tam, str.
8–9) Današnji trg dela zahteva nenehne spreminjajoče se profile kvalifikacij, znanje,
spretnosti, izkušnje … Učenje, kako se učiti, prilagoditi, spremeniti in osmisliti
množico informacij, je sedaj spretnost, ki naj bi jo imel vsak. Delodajalci vedno bolj
zahtevajo sposobnosti učenja in hitrega pridobivanja novih spretnosti ter prilagajanja
novim izidom in situacijam. Vse to ljudje pridobivamo skozi vsako situacijo, izkušnjo
in ne samo preko formalnega izobraževanja. Težnja drugega sporočila je večje
vlaganje v človeške vire in s tem dajanje Evropi najpomembnejše prednosti – njenim
ljudem. Socialni partnerji naj sprejmejo sporazum o vseživljenjske učenju nasploh, s
tem, da opredelijo cilje za nadaljevalno usposabljanje. Kaže se tudi potreba po tem,
da bi bila vlaganja v ljudi bolj transparenta (prav tam, str 9–10). Cilj tretjega ključnega
sporočila »inovacije v poučevanju in učenju« je razviti učinkovite metode učenja in
poučevanja ter okoliščine za nenehno učenje vse življenje, za vse družbene vloge v
raznolikih oblikah in vsebinah. Izboljšanje kvalitete in skladnosti metod poučevanja
in učenja v različnih okoljih bo pomenilo pomembno vlaganje držav članic v
prilagajanje, izboljšanje in vzdrževanje spretnosti tistih, ki delajo v formalnih in
neformalnih učnih okoljih (prav tam, str. 11–12). »Vrednotenje učenja« kot četrti cilj
postavlja zagotavljanje enostavnega dostopa do kvalitetnega informiranja in
svetovanja o učnih možnosti po vsej Evropi in skozi vse življenje. Tukaj je potrebno
poudariti predvsem vrednotenje tudi tistega znanja, kompetenc, spretnosti, ki niso
produkt le formalnega izobraževanja. Pomembno je, da razvijamo kvalitetne sisteme
ugotavljanja in priznavanja predhodnega in izkustvenega učenja in promoviramo
njegovo uporabo v različnih okoliščinah. Preko določenih metod lahko ugotovimo
spretnosti in sposobnosti, za katere posamezniki morda niti niso vedeli, da jih imajo
in da jih lahko ponudijo delodajalcem. Tak sistem je tudi APEL (Accreditation of Prior
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and Experiential Learning- APEL)15 in je koristen tako za posameznike kot tudi za
podjetja. Posameznikom omogoča vstop na univerze, brez da bi izpolnjevali
predpisane vpisne pogoje, priznana pa so jim tudi nekatera predavanja. Poleg tega
lahko pridobijo stopnjo izobrazbe in ostanejo zaposleni v svojem podjetju (študij ob
delu). Omogoča pa tudi priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljnim delom
(prav tam, str. 12–14). Zagotoviti, da bo vsak lahko imel enostaven dostop do
kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih možnostih po vsej Evropi in skozi vse
življenje, je cilj petega ključnega sporočila »premislek o usmerjanju in svetovanju«
(prav tam, str. 14–15). Zadnje šesto ključno sporočilo »pripeljimo učenje bliže domu«
ima kot cilj zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje, kot je le mogoče blizu
učencem in ga podpreti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, kjer je primerno
(prav tam, str. 15–17).

3.1.3.

Kobenhavenska deklaracija

Oktobra 2001 so ministri držav članic EU, odgovornih za področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja, sprejeli v Bruggeju pobudo za pričetek
procesa, podobnega bolonjskemu procesu. Namen pobude je bil doseganje ciljev
Lizbonske

strategije

in

tesnejše

sodelovanje

v

poklicnem

in

strokovnem

izobraževanju ter usposabljanju v Evropi. Trideset držav, Evropska komisija in
predstavniki socialnih partnerjev na evropski ravni je nato novembra 2002 podpisalo
deklaracijo o okrepljenem sodelovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Krepitev sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je bilo usmerjeno
na slednje prednostne naloge:
1. »okrepitev evropske razsežnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
da bi se izboljšalo tesnejše sodelovanje, s katerim bi olajšali in spodbudili
mobilnost in razvoj sodelovanja med ustanovami, partnerstvi in drugih
15

Sistem APEL ocenjuje in priznava obstoječe znanje posameznika, spretnosti in izkušnje, ki so pridobljene v

daljšem obdobju in v različnih okoliščinah, vključujoč neformalne in informalne okoliščine. Uporabljene metode
lahko odkrijejo spretnosti in sposobnosti, za katere posamezniki morda niti niso sami vedeli, da jih imajo in da jih
lahko ponudijo delodajalcem. Sam proces zahteva aktivno udeležbo kandidata, ki že sama posebni dviguje
posameznikovo samozavest in samopodobo (Memurandum, 2000).
Gre za portfolio oziroma zbirno mapo posameznikovega znanja, usposobljenosti ipd., ki pripomore posamezniku
pri priznavanju znanja v vključevanju v formalno izobraževanje kot tudi pripomore k napredovanju.
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nadnacionalnih pobud, s čimer bi povečali ugled evropskega izobraževanja in
usposabljanja v mednarodnem okviru, tako da bo Evropa priznana kot
priporočilo za učence po vsem svetu;
2. povečanje preglednosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z
izvajanjem in racionalizacijo informacijskih orodij in mrež, vključno z združitvijo
veljavnih listin, kot so evropski življenjepis, dodatki k diplomam in potrdilom,
skupna evropska priporočila za jezike, v eno samo ogrodje;
3. okrepitev usmeritev, sistemov in prakse, ki podpirajo obveščanje, usmerjanje
in

svetovanje

v

državah

članicah,

na

vseh

ravneh

izobraževanja,

usposabljanja in zaposlovanja, zlasti v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na
dostop do učenja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prenosljivost
in priznavanje usposobljenosti in kvalifikacij, da bi podprli poklicno in
zemljepisno mobilnost državljanov v Evropi;
4. preučevanje, kako bi lahko spodbudili preglednost, primerljivost, prenosljivost
in priznavanje usposobljenosti oziroma kvalifikacij med različnimi državami in
na različnih ravneh z razvojem priporočenih ravni, skupnih načel za
potrjevanje in skupnih ukrepov, vključno s prenosnim nabirnim sistemom za
poklicno izobraževanje in usposabljanje;
5. večja pomoč pri razvoju usposobljenosti in kvalifikacij na sektorski ravni z
okrepitvijo sodelovanja in usklajevanja, zlasti z vključevanjem socialnih
partnerjev; več pobud na ravni Skupnosti, na dvostranski in večstranski
podlagi, skupaj z že ugotovljenimi pobudami v različnih sektorjih, ki so
usmerjene k vzajemnim kvalifikacijam, ponazarja ta način;
6. razvoj

niza

skupnih

načel

v zvezi

z

veljavnostjo

neformalnega

in

vsakodnevnega učenja, da bi bila zagotovljena večja skladnost načinov v
različnih državah in na različnih ravneh.« (Kobenhavenska deklaracija 2002,
str. 2)
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Določene so bile

torej naslednje prioritete: izboljšanje transparentnosti poklicnih

kvalifikacij in kompetenc; izboljšanje prenosljivosti in priznavanje poklicnih kvalifikacij
in kompetenc; krepitev razvoja kvalifikacij na ravni dejavnosti in panog in vloge
socialnih partnerjev na nacionalni in evropski ravni; izboljšanje kakovosti in razvoj
modela za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju; krepitev
priznavanje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc; krepitev informiranja in
svetovanja na vseh ravneh izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja; izboljšanje
izobraževanja in usposabljanja učiteljev in mentorjev v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Cmepius 2010).
Ministri so se dogovorili, da bodo uresničevanje zastavljenih nalog preverjali vsaki
dve leti. Tako je bila prva evalvacija leta 2004 v Maastrichtu, kjer so sprejeli t. i.
Maastrichtski komunike, ki v podporo uresničevanju kobenhagenskih ciljev priporoča
predvsem uvajanju skupnih orodij – Europass-a, Evropskega ogrodja kvalifikacij in
sistema kreditnih točk za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (EC
VET). Naslednje srečanje je bilo v Helsinkih leta 2006 (Helsinški komunike), kjer
ponovno poudarijo, da se zastavljeni cilji realizirajo. Takrat je bilo prvič težišče
pozornosti preneseno na nacionalno implementacijo že razvitih oziroma razvijajočih
se skupnih orodij, med katerimi so bila takrat prvič omenjena tudi skupna načela za
zagotavljanje kakovosti (Kobenhavenska deklaracija 2002). Srečanje v Bordeauxu je
bilo zadnje pred iztekom obdobja programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, ki
je bil sprejet na Evropskem Svetu v Barceloni leta 2002. Ugotovili so, da težave še
vedno ostajajo pri previsokem zgodnjem opuščanju šolanja ter (pre)slabo razvitih
ključnih kompetencah (Bordeaux Communiqué 2008).

3.1.4.

Izobraževanje in usposabljanje 2010

Program EU Izobraževanje in usposabljanje 2010 je pomenil usklajeno izvajanje
ciljev Lizbonske strategije in zajema vse vidike vseživljenjskega učenja. Predstavljal
je zamisel, kako vsebinsko povezati in združiti osrednje teme programa
Izobraževanje in usposabljanje 2010 (modernizacija visokošolskega izobraževanja,
učitelji in proučevalci, boljša izraba virov, dostopnost in socialna vključenost,
matematika, znanost in tehnologija, ključne kompetence, priznavanje dosežkov
učencev in informacijsko-komunikacijska tehnologija). Program je nastal na osnovi
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Memoranduma Komisije Evropske Unije o vseživljenjske učenju. Samo ime
Izobraževanje in usposabljanje se je prvič pojavilo šele v skupnem poročilu
Evropskega sveta in komisije spomladi 2004. Za nas je pomemben predvsem poziv
za vzpostavitev Evropskega ogrodja kot skupne reference za priznavanje kvalifikacij
in kompetenc.
Evropska komisija (Izobraževanje in usposabljanje 2010, 2009) je v svojem poročilu
o napredku pri doseganju lizbonskih ciljev na področju izobraževanja in
usposabljanja – kazalniki in kriteriji za leto 2009 – ugotovila, da se je splošna
učinkovitost evropskega sistema izobraževanja in usposabljanja sicer izboljšala,
vendar je napredek počasen, zato večina zastavljenih reform za leto 2010 ne bo
doseženih oziroma ni bila doseženih. Zaradi gospodarske recesije so reforme in
trajne ciljno usmerjene naložbe v sisteme izobraževanja in usposabljanja še nujnejše
pri spopadanju z gospodarskimi in socialnimi izzivi.
Četrto skupno poročilo (Osnutek skupnega poročila Sveta in Komisije 2009)
izpostavlja naslednje težnje in izzive, ki se kažejo:
-

Za doseganje postavljenih ciljev bodo potrebne uspešne nacionalne pobude;
padec gospodarstva poudarja nujnost reform ob neprekinjenih vlaganjih v
sisteme izobraževanja in usposabljanja za reševanje osnovnih gospodarskih
in socialnih izzivov.

-

Mnoge države uvajajo reforme, ki kot izhodišče izrecno uporabljajo okvir
ključnih kompetenc. Zelo velik izziv je zagotoviti, da bodo vsi udeleženci
učenja, tudi tisti iz prikrajšanih skupin ter v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju in učenju odraslih, imeli korist od inovativnih metodologij.

-

Tudi uveljavljanje vseživljenjskega učenja s formalnim, neformalnim in
priložnostnim učenjem ter povečevanje mobilnosti je še vedno izziv. Sistemi
izobraževanja in usposabljanja, vključno z univerzami, bi morali postati bolj
odprti in bolje ustrezati potrebam trga dela in celotne družbe. Posebno
pozornost bi bilo potrebno posvečati uvajanju partnerstev med področjema
izobraževanja in usposabljanja ter dela.

V EU je jasno opazna usmeritev v poučevanje in učenje na podlagi kompetenc in
pristop na podlagi rezultatov učenja. K temu je veliko prispeval evropski okvir ključnih
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kompetenc. V nekaterih državah je tudi bil odločilen pri reformi politike. Po sprejetju
Lizbonske strategije je evropska izobraževalna politika pridobila zagon. Države
članice EU in Evropska komisija so v letu 2009 okrepile sodelovanje s Strateškim
okvirjem za sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), ki je
nadaljevanje Izobraževanja in usposabljanja 2010 iz leta 2001.

3.1.5.

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in

usposabljanju »ET 2020«
Skupno poročilo Sveta in Komisije o napredku pri izvajanju delovnega programa
»Izobraževanje in usposabljanje 2010« (2010) je ugotovilo, da so se dosežki
izobraževanja in usposabljanja v EU na splošno izboljšali, a kljub temu večina meril
uspešnosti, določenih za leto 2010, ni bilo pravočasno doseženih (doseganje merila
uspešnosti za pismenost se je celo zmanjšala). »Za doseganje teh meril bodo
potrebne uspešnejše nacionalne pobude. Padec gospodarstva in demografski izziv
poudarjata nujnost reform ob neprekinjenih vlaganjih v sisteme izobraževanja in
usposabljanja za reševanje osnovnih gospodarskih in socialnih izzivov.« (prav tam,
str. 1)
Mnoge države uvajajo reforme, ki kot izhodišče izrecno uporabljajo okvir ključnih
kompetenc. Zelo velik izziv je zagotoviti, da bodo vsi udeleženci učenja (tudi
prikrajšane skupine, tisti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter udeleženci
izobraževanja odraslih) imeli korist od inovativnih metodologij. Ena od teh
metodologij je tudi umeščanje v EOK, ki je v nekaterih državah odločilno pri reformi
politike.

Začetno izobraževanje in usposabljanje bi moralo podpirati razvoj teh

ključnih kompetenc, da bi bili vsi mladi usposobljeni za nadaljnje učenje in delo. Prav
tako bi omogočili odraslim, da se vse življenje razvijajo in posodabljajo svoje ključne
kompetence (prav tam).
Izziv tako še vedno ostaja uveljavljanje vseživljenjskega učenja s formalnim,
neformalnim in priložnostnim učenjem ter povečanjem mobilnosti. Pozornost bi bilo
potrebno

posvetiti

uvajanju

partnerstev

usposabljanja ter dela.

38

med

področjema

izobraževanja

in

Pristop se osredotoča na kakovost predšolskega, osnovnega, srednjega, višjega in
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so ključnega pomena za uspeh Evrope.
Glede na hitre spremembe, ki se trenutno dogajajo v svetu, je pomembno
vseživljenjsko učenje. Le to bi naj bilo ključ do zaposlitve, gospodarskega uspeha in
sodelovanja v družbi. Vsaka država članica je namreč zadolžena za svoje sisteme
izobraževanja in usposabljanja in EU pri tem nudi podporo nacionalnim dejavnostim
ter pomaga pri spopadanju s skupnimi težavami, kot so: staranje prebivalstva,
pomanjkanja znanj, spretnosti delovne sile, konkurenca na svetovnem trgu dela in
gospodarstvu … Države tako lahko najdejo skupne rešitve ter si izmenjujejo izkušnje.
Merila uspešnosti tega programa so (prav tam):
-

Najmanj 95 % otrok v starosti od štirih let ter do začetka obveznega
osnovnošolskega izobraževanja bi moralo sodelovati v izobraževanju v zgodnjem
otroštvu.

-

Delež 15-letnikov s slabšimi bralnimi sposobnostmi ter slabšim znanjem pri
matematiki in znanosti mora biti nižji od 15 %.

-

Delež tistih, ki predčasno zapustijo programe izobraževanja in usposabljanja, naj
bi bil nižji od 10 %.

-

Delež posameznikov s terciarno izobrazbo mora biti najmanj 40 %.

-

V povprečju naj bi v vseživljenjskem izobraževanju sodelovalo vsaj 15 % odraslih
(starostna skupina 25–64 let).

3.1.6.

Strategija Evropa 2020

Okvir ET 2020 je pomemben instrument ne samo za reševanje dolgoročnih izzivov
družbe znanje, temveč tudi za pomoč pri trajnostnem okrevanju po sedanji
gospodarski krizi. Izzivi, kot so primanjkljaj spretnosti, starajoče se družbe in močna
svetovna konkurenca, kličejo k skupnemu odzivu in pozivajo države, naj se učijo ena
od druge. Ključnega pomena bosta tako uresničevanje ciljev iz novega okvira
Izobraževanje in usposabljanje 2020 in povezovanje s Strategijo Evropa 2020.
Slednjo je 26. marca 2010 sprejela Evropska komisija kot krovno strategijo za
delovna mesta in rast, ki je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo (Sporočilo
Komisije … 2010).
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Strategija »Evropa 2020« vsebuje vizijo socialnega tržnega gospodarstva Evrope za
21. stoletje. V njenem ospredju so:
-

pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah;

-

trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
gospodarneje izkorišča vire;

-

vključujoča rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki
krepi socialno in teritorialno kohezijo (Sporočilo komisije … 2010, str. 5).

Cilji, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, so med seboj povezani (prav tam):
-

stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20 in 64 letom starosti bi se morala
povečati s sedanjih 69 % na vsaj 75 %, tudi z večjo angažiranostjo žensk in
starejših delavcev ter z učinkovitejšim vključevanjem migrantov v delovno silo;

-

v raziskave in razvoj naj se še vedno vlaga 3 % BDP, pri čemer je potrebno
oblikovati kazalnik, ki bi izražal intenzivnost raziskav in razvoja ter inovacij;

-

izpolniti bi bilo potrebno cilj glede izidov izobraževanja, mi bi odpravili težave
zaradi zgodnje opustitve šolanja, in sicer z zmanjšanjem stopnje osipa s
sedanjih 15 % na 10 %; prav tako bi bilo treba delež prebivalstva med 30 in 34
letom starosti, ki je končalo terciarno izobraževanje, povečati z 31 % na vsaj
40 % v letu 2020.

Boljša

raven

izobrazbe

na

primer povečuje

zaposljivost,

napredek pa

s

povečevanjem stopnje zaposlenosti pomaga zmanjševati revščino. Omeniti je
potrebno, da so ti cilji reprezentativni in ne izčrpni. Predstavljajo splošen pregled
ključnih parametrov, za katere se želi, da bi jih EU dosegla do leta 2020.
Na področju izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja se ugotavlja,
da ima četrtina vseh učencev velike težave z branjem, vsak sedmi mladi pa
prezgodaj prekine izobraževanje in usposabljanje. Približno polovica jih doseže
srednjo raven izobrazbe, vendar to pogosto ne ustreza potrebam na trgu dela. Manj
kot tretjina oseb, starih od 25 do 34 let, ima univerzitetno izobrazbo v primerjavi s 40
% v ZDA in več kot 50 % na Japonskem16. Po šanghajskem indeksu se med

16

V Sloveniji je število visoko izobraženih ljudi naraščalo (leta 1991 je bilo 11,7 % odraslih, starih od 25 do 64 let,

z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, leta 2008 pa 22,6 %), vendar izobraženost slovenske populacije na
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najboljših 20 univerz v svetu uvrščata le dve evropski univerzi (Sporočilo komisije …
2010).
Dokument predlaga sedem vodilnih pobud, pri katerih se soočijo cilji in evropska
raven delovanja pa tudi dolžnosti držav članic. Vodilne pobude na področju
izobraževanja, zaposlovanja in mobilnosti so (prav tam):
-

»Mladi in mobilnost«:

katere cilj je utrditi uspešnost in privlačnost evropskih institucij v mednarodnem okolju
ter vsesplošno povečati kakovost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja v EU, pri
čemer je treba združiti odličnost in enakost s spodbujanjem mobilnosti študentov in
udeležencev usposabljanj ter izboljšati položaj mladih na področju zaposlovanja.
ni

»Evropski program za digitalne tehnologije«:
sicer

eksplicitno

namenjeno

samo

izobraževanju

in

usposabljanju

ter

zaposlovanju, vendar lahko k temu veliko pripomore. Tako bi naj poskrbeli, da bomo
do leta 2013 vsi imeli dostop so širokopasovne internetne povezave, kar vpliva na
gospodarske in družbene koristi.
-

»Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta«:

s ciljem ustvariti pogoje za posodobitev trgov dela, da bi dvignili raven zaposlenosti in
zagotoviti vzdržnost naših družbenih modelov. To pomeni, da je treba s
pridobivanjem novih znanj in spretnosti okrepiti vlogo in položaj ljudi, da se bo naša
delovna sila zdaj in v prihodnje sposobna prilagoditi novim pogojem in morebitnim
spremembam poklicne poti, kar bi naj zmanjšalo število brezposelnih in povečalo
produktivnost delovne silen.
Priporočila Evropskega Sveta (z dne 12. julija 2011) ugotavljajo, da poleg
razdrobljenosti strukturne težave na slovenskem trgu dela povzroča neskladje tudi
med potrebami trga dela ter ponudbo znanja in spretnosti, kar je potrjeno v
nacionalnem programu reform. V njem so opisani načrti za nadaljnje izboljšanje

terciarni ravni ne zadošča ambicioznim projekcijam potreb naše družbe (po podatkih CEDEFOP bo leta 2020
potreba po visoko izobraženih kadrih 31,1 % med delovno aktivnim prebivalstvom), prav tako ni primerljiva z
najboljšimi državami v Evropski uniji (v letu 2007 je npr. Francija imela okoli 26 % visoko izobraženih delovno
aktivnih prebivalcev, Nizozemska okoli 30 %, Belgija in Danska 31 %). Oblikovan je bil »Nacionalni program
visokega šolstva 2011–2020«, ki temelji tudi na dokumentu Evropa 2020 (Resolucija o Nacionalnem programu
visokega šolstva 2011–2020).
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prehoda iz izobraževanja na trg dela, z osredotočanjem na zagotavljanje storitev
poklicne orientacije in poklicnega svetovanja na vseh stopnjah izobraževalnega
sistema. Predvidena je posodobitev zavoda za zaposlovanje, s ciljem boljšega
usklajevanja ponudbe znanja in spretnosti s potrebami trga dela. Za uspešno
izvajanje teh reform bi pa bilo potrebno izboljšati sistem za pravočasno
opredeljevanje tekočih in predvidenih potreb trga dela. Vzpostavitev sodobnega trga
dela, ki bo bolj odziven in vključujoč, in bo tako omogočil več boljših zaposlitev
(Strategic framework… 2011).

3.2.

Evropsko ogrodje kvalifikacij

Iz dokumentov lahko razberemo, da je ideja nastala na temeljih Köbenhavnske
deklaracije (novembra 2002), ki je poudarila potrebo »raziskati, kako bi lahko
izboljšali transparentnost, primerljivost, prenosljivost in priznavanje kompetenc in/ali
kvalifikacij med državami in na različnih stopnjah izobraževanja z razvojem skupnih
referenčnih ravni, skupnih načel priznavanja in skupnih ukrepov, vključno s sistemom
prenosa kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.« (Evropsko
ogrodje 2005, str. 4)
Po prvem vmesnem poročilu »Izobraževanje in usposabljanje 2010« leta 2004, se je
pokazala potreba po oblikovanju EOK kot ključnega pogoja za povezovanje
evropskega, sektorskih in nacionalnih trgov dela. Le to naj bi omogočalo
komunikacijo med različnimi vrstami in stopnjami izobraževanja ter usposabljanja in
tako povezovalo poklicno in visoko šolstvo ter upoštevalo tudi širši vidik
vseživljenjskega učenja. Posameznikom mora omogočiti kombiniranje in zbiranje
učnih rezultatov, pridobljenih v različnih ustanovah, organizacijskih oblikah, ter
vzpostaviti podlago za njihovo primerjanje, vrednotenje in priznavanje. Odpraviti želi
obstoječe ovire pri medsebojnem priznavanju kvalifikacij in kompetenc (Evropsko
ogrodje 2005).
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta (osnutek) pravi, da sta »razvoj in
priznavanje znanja, spretnosti in sposobnosti državljanov za konkurenčnost in
socialno kohezijo v Skupnosti bistvenega pomena, da se omogoči transnacionalna
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poklicna mobilnost ter se izpolnijo zahteve po ponudbi in povpraševanju na
evropskem trgu dela. Udeležbo v VŽU in uporabo kvalifikacij je zato treba spodbujati
na nacionalni ravni in ravni skupnosti.« (Priporočila 2007,1. člen)
10. člen (prav tam) poudarja cilj priporočila, ki je ustvariti skupni referenčni okvir, ki
služi kot sredstvo prevajanja med različnimi sistemi kvalifikacij in njihovimi ravnmi za
splošno, visokošolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.
Zraven tega se mora spodbujati tudi preglednost in enakovrednost spričeval, izdanih
na nacionalni in sektorski ravni. To bo izboljšalo preglednost, primerljivost,
prenosljivost ter priznavanje kvalifikacij in usposobljenosti državljanov v različnih
državah članicah. EOK bo omogočil povezovanje sistemov kvalifikacij s skupno
referenčno točko in tako lažjo umestitev teh kvalifikacij v nacionalni sistem
kvalifikacij. Priporočilo prispeva tudi k doseganju širših ciljev spodbujanja VŽU in
povečanja zaposljivosti in transnacionalne mobilnosti delavcev in udeležencev v
procesu učenja.
Leta 2010 naj bi države svoje nacionalne sisteme kvalifikacij povezale z EOK, a kot
vidimo, ta proces še poteka.
3.2.1.

Sestava Evropskega ogrodja kvalifikacij

Evropsko ogrodje kvalifikacij je sestavljeno iz osem referenčnih ravni, ki so opisane
glede na rezultate učenja. EOK namreč ugotavlja, da »so evropski sistemi
izobraževanja in usposabljanja tako raznoliki, da je treba za uspešno primerjavo in
sodelovanje med državami ter ustanovami uporabiti rezultate učenja.« (Evropsko
ogrodje 2009, str. 3) Te ravni obsegajo celoten spekter kvalifikacij od osnovnošolskih
do najvišjih, vključujoč kvalifikacije, ki so jih posamezniki pridobili z neformalnim in
priložnostnim učenjem v smislu vseživljenjskega učenja.
Podlago za osem referenčnih ravni so dale znanstvene raziskave, raziskave na
področju dela in zaposlovanja ter dogovori o treh ciklih znotraj bolonjskega procesa
(Evropsko ogrodje 2005).
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Kvalifikacije na vsaki ravni so definirane z rezultati učenja17 v treh kategorijah:
-

znanje,

-

spretnosti,

-

kompetence.

Opisniki, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij (priloga A), prikazuje
shematičen prikaz opisnikov ravni evropskega ogrodja kvalifikacij. Vsaka raven je
opredeljena z opisniki ravni, ki navajajo rezultate učenja glede na kvalifikacije na
določeni ravni18 (prav tam, str. 12–13).

Posamezni elementi EOK so se kasneje oblikovali na podlagi dela posebnih
strokovnih skupin, poročila o njihovem napredku pa so obravnavala različna
evropska telesa. V letu 2005 je Evropska komisija pripravila prvi poskus združitve
vseh elementov (referenčnih ravni, načel, tabel ipd.) v enotni predlog evropskega
ogrodja kvalifikacij (Evropsko ogrodje 2005).
Razvoj Evropskega ogrodja kvalifikacij se je začel leta 2004 in je bil formalno priznan
in sprejet 23. aprila 2008 s strani Evropskega parlamenta (EQF Frame Manual
2008).

3.3.

Nacionalno ogrodje kvalifikacij

Ideja nacionalnih ogrodij kvalifikacij (NOK) ima svoje intelektualne korenine v
kompetenčnem pristopu v poklicnem izobraževanju, ki ga je razširil G. Jessup
(Young 2005) in drugi strokovnjaki v Angliji s ciljem, da bi lahko (oz. bi morali) vse
kvalifikacije izrazili v obliki rezultatov učenja brez določanja nekih učnih poti ali
izobraževalnih programov. Vendar pa ideji o kompetencah in o NOK nista bili razviti
predvsem za reševanje težav kvalifikacijskih sistemov. Obe je mogoče najbolje
razumeti (vsaj v primerih Velike Britanije in Nove Zelandije) v kontekstu neoliberalnih

17

Rezultat učenja je opredeljen kot ugotovitev o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in

kaj je sposoben opraviti (Evropsko ogrodje 2009).
18

EOK je združljivo tudi z evropskim ogrodjem visokošolskih kvalifikacij, kjer opisniki prvega cikla ustrezajo

izidom na ravni 6 EOK, drugega cikla rezultatom učenja na ravni 7 EOK, opisniki tretjega cikla rezultatom učenja
na ravni 8 EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij 2008)-
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ekonomskih politik osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja v
ekonomskem, gospodarskem razvoju. Predvidevalo se je, da bodo delodajalci
najbolje znali identificirali potrebe po usposabljanju, tako da se bo lahko določilo,
kakšne poklicne kvalifikacije so potrebne. Tako je dajanje prednosti delodajalcem pri
opredeljevanju učnih rezultatov omejilo vlogo izobraževalnih institucij (zlasti šole), za
katere je veljalo, da ponujajo znanje, ki ga v različnih industrijskih sektorjih ne
potrebujejo. A takrat je bilo zanimanje delodajalcev majhno in tako je bilo malo
napredka (prav tam).
Young (2005) ugotavlja, se je ideja o NOK sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja
pojavila zaradi večjega vladnega zanimanja za vseživljenjsko učenje. Ogrodje se je
namreč smatralo kot nekaj, kar spodbuja VŽU, saj akreditira vse vrste učenja, ne
glede na to, kje je učenje potekalo in ne glede na starost udeležencev v učnem
procesu. Povezava VŽU z NOK je povezana s serijo Belih knjig Evropske Unije.
Naslednja stopnja so kreditni sistemi, ki (vsaj v teoriji) omogočajo učencem, da v
različnih časovnih obdobjih in različnih kontekstih dosežejo kvalifikacijo s pomočjo
zbiranja kreditov oziroma točk.
NOK so v zadnjih letih postale ključni instrumenti za prestrukturiranje in reformo
izobraževanja, usposabljanja in sistemov kvalifikacij v Evropi. Pred letom 2005 je
malo držav preučilo ta pristop, danes je stanje bistveno drugače. Poročila kažejo, da
večina držav EU aktivno dela na področju razvoja in izvajanja nacionalnih ogrodij
(Cedefop 2009, 2010 in 2011). Ključna razlaga za ta hiter razvoj nacionalnih ogrodij
kvalifikacij je ravno EOK. EOK stremi k povezovanju nacionalnih kvalifikacijskih
sistemov in okvirjev. Je kot naprava za »prevajanje« in pomaga zaposlenim ter
ostalim posameznikom, da bolje razumejo svoje kvalifikacije ter jih primerjajo. V
bistvu podpira in spodbuja mobilnost na področju trga dela in na področju
vseživljenjskega učenja (EQF Frame Manual 2008). Takšen razvoj dogodkov je
pomemben, ker zagotavlja, da ima sodelovanje na evropski ravni podlago tudi na
nacionalni ravni.19 To potrjuje, da je EOK obravnavan kot ustrezna in pomembna

19

Trenutno sta edini izjemi Italija in Češka, ki bosta povezali svoje ravni kvalifikacij brez razvoja NOK. Češka je

razvija le NOK za poklicno izobraževanje in OK za visokošolsko stopnjo, kar bo služilo kot osnova za primerjavo
z EOK. (Cedefop 2011, str. 9)
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referenca za države, ki so si v večini prizadevale doseči postavljen rok vzpostavitve
ogrodij do leta 2010. Vpliv ogrodja se vidi tudi v načinu strukturiranja NOK, predvsem
v uvedbi osmih ravni in v uporabi diskriptorjev (v EOK) kot osnovo za svoje delo
(Pojasnitev Evropskega ogrodja 2009). Kljub temu je število držav (Irska, Francija,
Malta in Velika Britanija), ki v celoti izvajajo NOK, nizko (Pojasnitev Evropskega
ogrodja 2009).

Za tipe ogrodij, ki so se razvili v zadnjih letih, je Allais (Raffe 2009, str. 2; Allais,
Raffe, Young 2009) predlagala tipologijo NOK na podlagi njihovih preoblikovalnih
ambicij in ter obsega vpliva sistema izobraževanja in usposabljanja ali predlaganega
novega sistema kot izhodišče. Tipologija, predstavljena v nadaljevanju, temelji na
analizi avtorice (Allais v Bjørnåvold in Coles 2010, str. 7 in 30):
-

Komunikacijsko ogrodje ima za osnovo obstoječ sistem izobraževanja in
usposabljanja. Teži k temu, da ga naredi bolj transparentnega in lažje
razumljivega. Njihov namen je pokazati izobraževalni/kvalifikacijski sistem v
državi, zaznati razlike med izobrazbami/kvalifikacijami in odnose med njimi.
Ima bolj pasivno vlogo. S takšnim ogrodjem rešujemo pomanjkljivosti sistema
na

področju

usklajenosti,

preglednosti

in

razumljivosti

izobraževalnega/kvalifikacijskega sistema. V komunikacijskih ogrodjih so
kvalifikacije v različnih podsistemih regulirane s področnimi zakoni.
-

Reformno ogrodje vzame kot začetno točko obstoječi sistem, ampak teži k
temu, da ga izboljša, npr. s spremembo kvalitete, povečanjem konsistentnosti,
zapolnjevanjem vrzeli pri zagotavljanju ali povečanjem odgovornosti. Njegov
namen je spremeniti kvalifikacijski sistem ter postaviti nove odnose med
izobrazbami/kvalifikacijami. To terja razrešitev vseh protislovij v sistemu in
med vsemi deležniki, nato pa razvoj instrumentov, izvedbo več intervencij in
povečanje nadzora. Ima torej regulativno, aktivno vlogo.

-

Transformacijsko ogrodje teži k vpeljavi radikalnih sprememb v sistem
izobraževanja in usposabljanja. Zato uporabi predlagan novi sistem kot
izhodišče in opredeli izobrazbe/kvalifikacije, ki jih želi v tem sistemu videti.

Prva dva tipa ogrodij vsebujeta vsa dejanska ogrodja kvalifikacij, razlikujeta se po
tem, kaj bolj poudarjata. Kljub temu o popolnoma pasivni vlogi ne moremo govoriti in
v tem je ključna razlika med klasifikacijo kvalifikacij in ogrodjem kvalifikacij: ogrodje je
»klasifikacija z vizijo«, z njim vedno posežemo v sistem.
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Razliko med kvalifikacijskim ogrodjem in sistemom kvalifikacij smo pojasnili že prej.
Poglejmo še razliko med nacionalnim ogrodjem kvalifikacij (NOK) ter nacionalnim
sistemom kvalifikacij (NSK). V Evropskih priporočilih nacionalni sistem kvalifikacij
opredelijo kot »vse vidike delovanja države članice, povezane s priznavanjem
učenja, in druge mehanizme, ki povezujejo izobraževanje in usposabljanje s trgom
dela in civilno družbo. To zajema vzpostavljanje in razvoj institucionalnih ureditev in
procesov, povezanih z zagotavljanjem kakovosti, vrednotenjem in podeljevanjem
kvalifikacij. Nacionalni sistem kvalifikacij je lahko sestavljen iz več podsistemov in
lahko vključujejo NOK.« (Priporočila 2009, str. 5). NOK pomeni »orodje za razvrstitev
kvalifikacij glede na niz meril za dosežene posamezne ravni učenja, katerega cilj je
povezati in uskladiti nacionalne podsisteme kvalifikacij in izboljšati preglednost,
dostopnost, napredek in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.«
(Metodološka pojasnila 2006, str. 9) Kot vidimo, so NOK del nacionalnih sistemov
kvalifikacij. NOK je kot ogrodje kvalifikacij prilagojenih nacionalnim razmeram in
potrebam. EOK je metaogrodje, ki služi kot prevajalnik. Primerjavo in razlike med
NOK in EOK lahko vidimo v tabeli (tabeli 1) spodaj.
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Razlike med vrstami ogrodij

Ravni NOK

Ravni EOK

Glavna funkcija:

Deluje kot merilo za raven, po

Deluje kot merilo za vsako

možnosti obseg in vrsto učenja.

stopnjo učenja, priznanega za
kvalifikacijo ali opredeljenega v
NOK.

Razvijajo jih:

Na njih vplivajo:

Regionalni organi, nacionalne

Države članice EU, ki delujejo

agencije in področni organi.

skupaj.

Lokalne, regionalne in

Kolektivno prednostne naloge v

nacionalne prioritete (npr. raven

državah (npr. globalizacija

pismenosti, potrebe na trgu

trgovine).

dela).
Priznavanje učenja

Ocenjevanje/ vrednotenje,

Neposredno priznava učenje

posameznikov:

potrjevanje in certificiranje.

posameznikov

Vrednost/ pomembnost je

dejavnikov znotraj nacionalnega

Stopnje zaupanja med

odvisna od:

konteksta.

meddržavnimi uporabniki.

Kvaliteto zagotavljajo:

S prakso nacionalnih organov in

Nacionalne prakse in robustnost

izobraževalnih ustanov.

procesov povezovanja ravni
NOK in ravni EOK.

Ravni so opredeljene glede

Nacionalna merila, ki so

Splošno napredovanje v učenju

na:

vgrajena v različnih posebnih

na vseh področjih v vseh

učnih kontekstih, npr. šolsko

državah.

izobraževanje, delo,
visokošolsko izobraževanje.

Tabela 1: Primerjava ravni NOK in EOK
(Vir: Bjørnåvold, J., Coles, M. Governing education and training…. European journal of vocational training. No.
42/43- 2007/3, 2008/1, str. 204–235)

Nekateri NOK so »delni« in zajemajo en sektor, kot je visokošolsko izobraževanje ali
poklicno izobraževanje in usposabljanje, vendar veliko držav razvija celovit okvir, ki
pokriva vsa področja učenja.
Vedno več držav uvaja ogrodja kvalifikacij s/z (Allais, Raffe, Young, 2009, str. 5):
skupno predelitvijo kvalifikacij z učnimi rezultati (ti so neodvisni od načina, kako jih
posameznik doseže); nizom skupnih opisnikov ravni (običajno je teh od 8 do 12 in
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vključujejo vse ravni kvalifikacij) in opredelitvijo (običajno od 12 do 15) tipičnih
poklicnih področij oziroma področij znanja.
Keating (2008, str. 9) ugotavlja 3 načine razvoja NOK:
 Razširitev sektorskih okvirjev, ki razvrščajo kvalifikacije na ravni ali se
nanašajo na značilnosti kvalifikacij; značilno za Avstralijo, Anglijo-Wales.
 Taksonomija učnih rezultatov: da se izloči vsebina znanja in se ga opiše skozi
ravni in področja. Nato jo lahko uporabimo za namene uskladitve kvalifikacij ali
elementov kvalifikacij in kot osnov za razvoj kvalifikacij.
 Integrirana

nacionalna

ogrodja

kvalifikacij: tretji pristop

je učinkovita

centralizacija kvalifikacij preko standardiziranih enot učenja, ki se lahko
prenašajo med kvalifikacijami.
V EOK so zajeti vsi trije načini razvoja. V nekaterih primerih NOK je lahko drug način
uporabljen kot instrument za to, da se razvije prvi način, ali pa da stoji kot
samostojen instrument, katerega lahko uporabijo razvijalci kvalifikacij in ponudniki
izobraževalnih programov na prostovoljni osnovi za razvoj in usklajevanje.
Analize avtorjev Allais, Raffe, Young (2009, str. 32) in Keating (2008) že nastalih
NOK kažejo, da ima proces uvedbe NOK tehnične, socialne in politične dimenzije.
Tehnična dimenzija je verjetno deležna največ pozornosti v razvojnem procesu in v
navodilih za oblikovalce NOK. Zajema določanje učnih rezultatov in na njih temelječih
deskriptorjev oziroma opisnikov, snovanje kriterijev in procesov umeščanja
kvalifikacij v okvirje, vpeljevanje sistema za določanje standardov in zagotavljanje
kakovosti, določitev načel prenosa kreditnih točk in postopkov za uveljavljanje teh
načel in tako naprej. Socialna (kulturna in institucionalna) dimenzija določa širok
obseg kar zadeva spremembe. Proces vpeljave NOK je odvisen od podpore širše
družbe in ekonomskih dejavnikov, od spremembe delovnih mest, povpraševanja
delodajalcev po določenih kvalifikacijah, spreminjajočih se vzorcev socialne in
poklicne mobilnosti ter širitve trga in neoliberalnih idej. Pri politični dimenziji gre za
utiranje poti in izpodbijanje. Ta boj velja za vse izobraževalne reforme, vendar še
posebej velja za NOK zaradi njihove sistemske narave, ker so večinoma usmerjeni v
urejanje sistema ali k prerazporeditvi moči odločanja k učencem ali delodajalcem.
Vloga zainteresiranih strani je zato bistvenega pomena. Te tri dimenzije – tehnična,
družbena in politična – so med seboj povezane. Še posebej tehničnega aspekta
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uvajanja NOK ni mogoče ločiti od socialnega in družbenega vidika. To lahko vidimo
pri zagotavljanju kakovosti in »pravilni« uporabi pristopa učnih rezultatov. Učinkovita
uporaba slednjih je odvisna od ostalih dveh dimenzij oziroma kontekstov. Na podlagi
tega so raziskovalci identificirali najmanj osem pogojev za uspešno uvajanje NOK:
1. (Daljši) časovni okvir – razvoj okvira, standardov in postopkov lahko traja
nekaj časa. Tudi zaupanje v okvirje in kvalifikacije se razvija čez čas z
izkušnjami pri uporabi.
2. Sodelovanje vseh interesnih skupin in partnerstev.
3. Učinkoviti

mehanizmi

usklajevanja

–

gre

za

povezovanje

sistemov

izobraževanja in usposabljanja ter sfere dela. Zato je potrebno imeti
mehanizme za usklajevanje, združevanje interesov zainteresiranih strani;
ohranjanje zagona za spremembe ipd.
4. Svoboden, a spremenljiv načrt oziroma zasnovo – okvir mora biti dovolj odprt,
da priznava različne vrste učenja, da se prilagaja različnim institucionalnim
logikam in da zagotovi sodelovanje zainteresiranih strani.
5. Zahteve trga dela – okvir mora biti usklajen z logiko sistema izobraževanja in
usposabljanja ter trgom dela.
6. Ponavljajoče

zasnove

(»interative

alignment«)

–

proces

vzajemnega

prilagajanja NOK in prakse, usklajevanje okvirja z institucionalno logiko in
izobraževalno prakso.
7. Ravnovesje med širšimi in ožjimi okvirji – NOK se lahko npr. razvijejo sprva
kot nepovezani sektorski okvirji, ampak temeljijo na nekih skupnih načelih, ki
lahko omogočajo njihovo morebitno integracijo.
8. Politika širine – podpora za vpeljavo NOK mora biti usklajena med vsemi
različnimi vejami oblasti, kot je ministrstvo, ki se ukvarja z izobraževanjem in
usposabljanjem, ter ministrstvom za delo, gospodarstvo. (Allais, Raffe, Young
2009, str. 34, 35)
Poudariti moramo dejstvo, da so zgornji pogoji nastali na podlagi izkušenj zgodnjih
NOK, zato se poraja tudi vprašanje, ali ta normativni model velja za vse NOK v vseh
kontekstih.
Kaj je skupno državam, ki so začele z NOK? Predvsem cilj, da naj bi NOK povečala
komunikacijo med izobraževanjem in usposabljanjem ter delovnim mestom. Z
vpeljavo NOK se želi (Raffe 2009, str. 24; Allais 2010, str. 16; Raffe 2011, str. 56):
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 izboljšati preglednost in razumevanje sistema izobraževanja in usposabljanja;
 povečati dostop, prenos znanja in napredovanje znotraj in med učnimi
programi;
 zagotoviti instrument za odgovornost oziroma nadzor sistema izobraževanja in
usposabljanja;
 izboljšati kakovost pogojev in narediti predpise bolj dosledne;
 posodobiti, izboljšati ali razširiti standarde;
 spodbujati mobilnost učencev in delavcev;
 narediti

sistem

izobraževanja

in

usposabljanja

bolj

usmerjeno

na

povpraševanje s povečanjem vpliva učencev in delodajalcev ter zmanjšati
vpliv izobraževalnih institucij
 promovirati vseživljenjsko učenje;
 podprti širše socialne in ekonomske preobrazbe;
 preusmeriti izobraževalne sisteme od ponudbe k povpraševanju;
 povečati pomen usklajevanja in prilagajanja programov izobraževanja in
usposabljanja s potrebami na trgu dela;
 povečanje ponudbe privatnega sektorja na področju izobraževanja in
usposabljanja;
 ustvariti sistem, ki bo priznal neformalno in priložnostno pridobljena znanja;
 ustvariti možnosti za prepoznavanje in akreditacijo diplom, certifikatov, potrdil
ipd., ki so si jih posamezniki pridobili v različnih institucijah ali spotrjevanjem
izkustvenega znanja;
 spodbuditi dostop do izobraževanja in usposabljanja; motivirati učence za vpis
na nadaljnji študij; potrjevati obstoječe znanje in s tem dvigniti raven
izobrazbe, kar bo tudi povečalo mednarodno konkurenčnost;
 olajšati vstop ali ponovni vstop v izobraževalni sistem s pomočjo bolj
transparentnega certificiranja in spodbujati vseživljenjsko učenje tako, da
pomaga ljudem razumeti poti do napredovanja v znanju in povezovanju letega;
 pomagati učencem pri odločitvi glede pridobivanja kvalifikacij tudi s primerjavo
ravni

različnih

kvalifikacij

in

pokazati

napredovanja v karieri.
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jasne

poti

oziroma

možnosti

Večina NOK stremi k več kot enemu od teh ciljev, čeprav bi bilo lahko koristno
razlikovati med tistimi, ki imajo bolj skromne namene (na začetku tega seznama), in
tistimi, ki so bolj radikalni (na koncu seznama). Začetek seznama se osredotoča na
nacionalne cilje, čeprav se »spodbujanje mobilnosti« nanaša tudi na mednarodno
mobilnost. Veliko držav namreč uvaja NOK, da bi pomagali svojim državljanom tržiti
svoje spretnosti v drugih državah; za prepoznavanje kvalifikacij imigrantov ali da
tržijo lastno izobraževanje in usposabljanje na mednarodni ravni (Raffe 2009).
Allais (2010, str. 16) izpostavlja še dva glavna cilja:
1. Socialni kapital (ga povečati in izboljšati): izobraževati in usposabljati se je
človekova pravica, vendar so mnogi ljudje izključeni iz tega sistema ali pa
obstoječi sistem (ni) ne služi svojemu namenu.
2. Gospodarski razvoj: izobraževanje in razvoj kompetenc so prispevali k
reševanju gospodarskih težav, vsaj v smislu kot nekaj nad čemer imajo vlade
nadzor in s pomočjo tega lahko izboljšajo svoje ekonomsko stanje –
privabljanje naložb, povečanje kvalitete in kvantitete delovnih mest, izboljšati
odpornosti na spremembe na svetovnih trgih.
Ta dva glavna cilja sta povezana. Posamezniki, ki so bili prikrajšani zaradi
neprimernih in nedostopnih izobraževalnih sistemov, so taki, ki najbolj potrebujejo
spremembe. Potrebujejo sistem, ki bo prepoznaval in potrjeval tudi znanja, spretnosti
in kompetence, ki jih že imajo, in jih s tem spodbudil, da se izobražujejo še naprej (s
pomočjo zagotavljanja več prilagodljivih možnosti za vključevanje v izobraževanje,
kar jih bo opremilo za vstop na trg dela) ter se tako lažje prilagajajo spremembam na
področju dela (prav tam).
Na podlagi zadnjega poročila Cedefop (2011, str. 8–9) lahko vidimo, da 28 držav
razvija ali je razvilo celovito NOK, ki pokriva vse tipe in stopnje kvalifikacij. Štiri
države se morajo še odločiti glede celotnega obsega in zgradbe ogrodja (Češka,
Makedonija, Italija, Lihtenštajn). Prav tako v štirih državah (Češka, Francija, Italija,
Anglija, Irska) NOK pokriva omejen tip kvalifikacij in stopenj ali pa imajo različne
podsisteme okvirjev brez jasno določenih povezav. Šestindvajset držav se je odločilo
za 8 ravni v svojem ogrodju kvalifikacij, ostale se še odločajo med 5, 7, 9, 10 in 12
ravnmi. Vse države so uporabile opisnike za svoje ravni v ogrodjih kvalifikacij, ki
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temeljijo na rezultatih učenja. Štirinajst okvirjev je bilo formalno sprejetih (predvsem
je bilo to zaradi odločitev ministrstev, sprejetih dodatnih aktov k obstoječim zakonom
o izobraževanju in usposabljanju ali samostojnega zakona, ki zadeva NOK in je v
skladu z nacionalnim sistemom in tradicijo). Samo za Irsko, Francijo, Malto in Veliko
Britanijo lahko rečemo, da imajo implementirana ogrodja kvalifikacij, čeprav deset
drugih držav pravkar vstopa v stopnjo začetne implementacije.
Večina dokumentov, ki se ukvarjajo z na rezultatih učenja temelječimi ogrodji
kvalifikacij, trdi, da bodo izboljšali razumevanje kvalifikacij na trgu dela, še posebej s
strani delodajalcev. Predpostavlja se tudi direktno sodelovanje delodajalcev pri
definiranju učnih rezultatov, kar bo pripomoglo h konstruiranju kvalifikacij, ki bodo bolj
»uporabne«. Posledično bi naj bilo več ljudi usposobljenih oziroma kvalificiranih za
neko delo (Allais, Raffe, Young 2009). Torej, na eni strani se zdi, da gre za globalni
premik v smeri razumevanja učnih rezultatov kot pristop za spreminjanje načinov, v
katerih kvalifikacije delujejo, na drugi strani pa obstajajo pomembne razlike pri
razumevanju in uporabi učnih rezultatov, kompetenc v različnih državah. Skupen
(razen uporabe istih izrazov) je poizkus premika moči od izobraževalnih ustanov
(prav tam, str. 5–6). Če so te razlike sprejete, bi naj bila oblika in funkcija NOK
drugačna, kot jo imajo druga metaogrodja (EOK). Takšne razlike bi morale ustvariti
prostor za NOK, da se še naprej razvijajo tako, da odražajo nacionalne, socialne in
kulturne perspektive. Bjørnåvold in Coles (2008) poudarjata, da mora EOK to
spoštovati in spodbujati različna nacionalna pričakovanja (prav tam, str. 210).
Vendar, kot smo ugotovili že prej, države, ki razvijajo svoja NOK, ponavadi uporabijo
že vzpostavljene modele držav20. Do tega običajno pride, ker v uradnih dokumentih
držav z že integriranimi NOK zasledimo močne trditve o tem, kaj z njihovo uporabo
želijo doseči. Težava je, da v teh dokumentih ne zasledimo, ali so kateri od ciljev
dejansko doseženi, prav tako ni razvidno tisto, kar je vodilo do (v kolikor je do njega

20

Politika izposoje »policy borrowing« (Allais 2010) je razlog, zakaj so se sistemi nacionalnih poklicnih kvalifikacij

pojavili, kot tudi da le ta igra pomembno vlogo v njihovem razvoju. Veliko držav je pod vplivom mnenj o NOK
obstoječih v drugih državah, brez da bi pri tem upoštevali razlike v kontekstu in razumeli vse aspekte v razvoju
ogrodij in implementaciji v sistem. Angleški NOK so posebej velikokrat omenjeni v študijah držav in so tako imeli
vpliv na adaptacije obstoječih okvirjev kvalifikacij. Finančni podporniki in razvojne agencije pri tem igrajo
pomembno vlogo, v nekaterih primerih glede odločitev o prevzemanju ogrodja kakor tudi o tem, kateri modeli se
naj uporabijo.
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prišlo) uspeha: kakšni so bili pogoji, konteksti, drugi predpisi, procesi ... (Allais, Raffe,
Strathdee idr. 2009, str. 2–4).
V Sloveniji še ni vzpostavljeno NOK. Trenutno poteka projekt

SOK (Slovensko

ogrodje kvalifikacij – projekt ESS, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve).
Januarja 2009 je bil s strani vlad sklican Nacionalni odbor za NOK. Sestavljajo ga
predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport (predsednik), Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Statističnega urada, Center RS za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter
socialnimi partnerji. Cilj projekta je »povezati in uskladiti slovenske podsisteme
kvalifikacij in izboljšati preglednost, dostopnost, napredek in kakovost kvalifikacij
glede na trg dela in civilno družbo.« (Slovensko ogrodje kvalifikacij 2011, str. 5)
Slovensko ogrodje kvalifikacij bi naj izboljšalo mednarodno razumevanje slovenskih
kvalifikacij ter samo preglednost kvalifikacij za posameznike in delodajalce. Cilj je tudi
zagotoviti potrjevanje znanja, spretnosti in kompetenc, ki še niso vključene v
programe formalnega izobraževanja in usposabljanja ter boljšo povezanost in
prenosljivost med sistemi izobraževanja ter certifikatnim sistemom. S slednjim bi tako
povezali različne kvalifikacijske podsisteme. Izboljšala bi se naj tudi učinkovitost
procesa doseganja kvalifikacij, ki se osredotoča na potrebe trga dela ter tudi
dostopnost do kvalifikacij v terciarnem izobraževanju. Tako bi povečali odstotek ljudi
s kvalifikacijami v višješolskem in visokošolskem izobraževanju (prav tam, str. 11).

3.4.

Predlog Slovenskega ogrodja kvalifikacij

V Sloveniji so, poleg še vedno aktualne lestvice »stopenj strokovne izobrazbe«, v
uporabi tudi številni drugi šifranti in lestvice izobraževalnih programov, izobrazb, šol,
stopenj nacionalnih poklicnih kvalifikacij ipd. Vendar so ti zastareli, nepovezljivi, težko
primerljivi in z njimi niso pokrita vsa področja izobraževanja in usposabljanja (Vlada
RS, 2006). Pobudo za oblikovanje sistema, ki bi povezal vse aktualne lestvice, je
prevzel Statistični urad Republike Slovenije, ki je s pomočjo medresorske delovne
skupine začel oblikovati standardno klasifikacijo izobraževanja, katerega glavni cilj je
»nadomestitev zastarelih klasifikacij in šifrantov ter priprava podlag, ki bodo
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omogočale večjo enotnost in povezljivost uradnih oziroma administrativnih ter drugih
evidenc, ki vsebujejo podatke o ravni, vrsti in področjih izobraževanja/izobrazbe.«
(prav tam, str. 13) Osrednji element koncepta so postavljene ravni rezultatov učenja
opisane z opisniki znanj, spretnosti in kompetenc. To naj bi omogočilo, da se na iste
ravni razvrsti tudi v certifikatnem sistemu pridobljene nacionalne poklicne
kvalifikacije, po potrebi pa tudi druge dejavnosti in izidi zunaj segmenta formalnega
oziroma temeljnega stopenjskega izobraževanja.

Predlog SOK je razdeljen v dve tabeli. V prvi so opisniki, v drugi so kvalifikacije v
relaciji do opisnikov ravni SOK (predlog umeščenih izobrazb in kvalifikacij). Za to so
se odločili strokovnjaki na podlagi kriterijev, ki so bili podani na podlagi zgleda
KLASIUSA in EOK. Kriteriji, ki so jih predlagali, so: zahtevnost in globina znanja in
razumevanja,

stopnja

potrebne

podpore

in

poučevanja;

zahtevani

stopnji

vključenosti, samostojnosti in ustvarjalnosti; obseg in zahtevnost uporabe, prakse;
stopnji preglednosti in dinamiki položajev ( Slovensko ogrodje 2011, str. 7).

Na podlagi tega so nastali predlogi (prav tam, str. 7):
1.

Predlagana je uporaba desetih ravni SOK, ki omogoča povezavo med

izobraževalno in kvalifikacijsko strukturo. Usklajenost obeh struktur nudi osnovo za
lažje

prepoznavanje

kvalifikacij

in

priznavanje

neformalno

ter

priložnostno

pridobljenega znanja, spretnosti, kompetenc.
2.

Pri umeščanju ostalih (tudi starejših) kvalifikacij in izobrazbe na posamezne

ravni bo potrebna še posebna pozornost. Če bi namreč želeli za vsak tip kvalifikacije
oziroma izobrazbe opredeliti svojo raven, bi sistem postal zelo nepregleden in
nerazumljiv.
3.

SOK naj skladno s KLASIUSOM povezuje dva koncepta – koncept

izobraževalnih aktivnosti/programov (input koncept) in koncept rezultatov učenja
(output koncept). Strokovnjaki so tudi mnenja, da se bo z uporabo in ob nadaljnjem
razvoju Slovenskega ogrodja kvalifikacij morda pokazala potreba po drugačnem
razmerju med obema konceptoma. Za začetek je smiselno upoštevati ugotovitve tujih
strokovnjakov, ki kažejo na nezaželene učinke ločevanja rezultata učenja od
izobraževalnega programa.
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Struktura opisnikov SOK bo vsebovala, tako kot EOK, tri elemente rezultatov učenja,
torej znanje, spretnosti in kompetence. Vsaka izobrazba in kvalifikacija, ki se bo
umeščala v SOK, bo vsebovala vse tri elemente. Potrebno je omeniti, da ni nujno, da
imajo vsi elementi pri vsaki kvalifikaciji enako težo. Tako se poskuša »ujeti
raznolikost rezultatov učenja na posamezni ravni, pridobljenih v različnih okoljih in za
različne namene.« (Slovensko ogrodje 2011, str. 7)

Opisnike,ki so opisani v predlogu SOK, najdemo v tabeli med prilogami (priloga C) v
diplomski nalogi. Tam najdemo tudi tabelo, ki opredeli kvalifikacije v relaciji do
predlaganih opisnikov in ravni SOK (priloga D).
Ta predlog se, glede na tipe ogrodij, ki so se razvili v EU, prvenstveno uvršča med
komunikacijska ogrodja. Tako se poskuša zaznati razlike med kvalifikacijami in
odnose med njimi. Vloga ogrodja je zato bolj pasivna, za razliko od reformnih ogrodij,
ki imajo aktivno vlogo. Razlog za tako rešitev je ekspertna skupina videla v sistemu
izobraževanja, ki ga ima Slovenija, in je po njihovem mnenju relativno urejen in
razvit. Dejansko nacionalna ogrodja vsebujejo elemente obeh, razlikujejo se po tem,
kaj bolj poudarjajo. Kljub temu o popolnoma pasivni vlogi ne moremo govoriti, saj
vseeno posežemo v sistem. Kvalifikacijska ogrodja so, lahko bi rekli manj
ambiciozna, ker se odzivajo na spremembe v sistemu in so dinamični instrumenti.

V sedanjem sistemu Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) poznamo kvalifikacije, ki
jih posamezniki lahko pridobijo, do ravni 6. Slovensko ogrodje kvalifikacij spodbuja
preučitev nadaljnjih možnosti razvoja NPK tudi na višjih ravneh.

Na potek priprave slovenskega ogrodja kvalifikacij vpliva tudi KLASIUS, katerega
bomo predstavili v nadaljevanju, ter tudi: Nacionalni register Poklicnih standardov in
register katalogov standardov, strokovnih spretnosti in znanj za pridobitev NPK
(Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah), register o Nacionalnih programih
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Zakon o poklicnem izobraževanju in
usposabljanju) in Programi visokega šolstva (Zakon o visokem šolstvu). Slednji uvaja
Sok za področje visokega šolstva (prav tam, str. 7).
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Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja

3.4.1.

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja ali KLAIUS je »sprejet z uredbo
vlade RS, ki je objavljena v Uradnem listu RS (Ur. l. št.46/2006; v nadaljevanju
uredba). Temelji na osnutku klasifikacijskega sistema izobraževanja, ki ga je
pripravila predhodna delovna skupina, imenovana decembra 2002, sestavljena iz
predstavnikov tedanjega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Statističnega
urada RS.« (Metodološka pojasnila …, 2006, str. 3) V osnovi je nastal za potrebe
evidentiranja

in

analiziranja

ter

izkazovanja

pomembnih

za

spremljanje

stanj

in

gibanj

statistično-analitičnih
na

podatkov,

socialno-ekonomskem

in

demografskem področju v RS (Slovensko ogrodje kvalifikacij 2010, str. 7).

KLASIUS
V dosedanji obliki obsega dva podsistema. Prvi podsistem razvršča aktivnosti in izide
glede na segment, raven (oz. podraven21) in nekatere druge značilnosti, specifične
za posamezen segment in raven (oz. podraven). Imenuje se KLASIUS-SRV,
sestavlja ga Klasifikacija vrst aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja. Drugi
podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno specifično
značilnost oziroma vsebino. Sestavlja ga Klasifikacija področij aktivnosti/izidov
izobraževanja in usposabljanja - KLASIUS-P (Metodološka pojasnila 2006, str. 9).
KLASIUS-SRV temelji na združitvi dveh konceptov, in sicer: koncepta, ki ga za
spremljanje izobraževalne dejavnosti in dosežene izobrazbene strukture uporablja
ISCED-1997 (koncept izobraževalnih aktivnosti – input koncept), ter koncepta
novejših ogrodij kvalifikacij (koncept rezultatov učenja – outcome koncept). Pri
snovanju koncepta so upoštevali prizadevanja po izgradnji ogrodij kvalifikacij v
evropskem prostoru izhajajočih iz bolonjskega procesa, lizbonske strategije oziroma
Københavenskega procesa na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
(Metodološka pojasnila 2006).

21

Podraven se kot strukturni element ogrodij kvalifikacij pojavlja znotraj ravni in se lahko izraža na dva načina: v

hierarhičnem smislu lahko označuje napredovanje znotraj ravni, lahko pa kot razločevanje različnih poti
pridobivanja kvalifikacij znotraj ravni. Uporaba podravni v nacionalnih ogrodjih omogoča prikaz nacionalnih
značilnosti, tradicije ali posebnosti na posamezni ravni, ne nujno na vsaki. (Metodološka pojasnila 2006, str. 9)
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Klasifikacija vrst aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV)
razčlenjuje izobraževanje in usposabljanje na tri segmente: temeljno stopensko
izobraževanje oziroma izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe, certifikatni
sistem NPK ter sistem nadaljnjega izobraževanja t. i. splošno neformalno
izobraževanje oziroma dopolnilno izobraževanje (prav tam).

Za dodatno podporo enotnega razumevanja in uporabe KLASIUS-a so pripravljena
Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v
nadaljevanju Metodološka pojasnila). Metodološka pojasnila opredeljujejo predvsem
koncept in temeljne pojme klasifikacij, klasifikacijske spremenljivke, merila in načela
razvrščanja, vsebujejo tudi prikaz strukture ter opise kategorij klasifikacij KLASIUS-a
(prav tam).

KLASIUS-SRV ne pomeni slovenskega ogrodja kvalifikacij, konceptualna sorodnost
pa

bi naj omogočala

primerljivost

kategorij

KLASIUS-SRV

s

kategorijami

slovenskega ogrodja kvalifikacij in kategorijami evropskega ogrodja kvalifikacij za
vseživljenjsko učenje. Tako uveljavlja klasifikacijsko in ne kvalifikacijsko lestvico z 8.
ravnmi in podravnmi (šesta podraven 6/1 in 6/2, ter osmo 8/1 in 8/2). Ravni so
opisane z opisniki, ki opredeljujejo posamezno raven in vsebujejo znanje, spretnosti
in zmožnosti (prav tam, str. 7). Tabelo, ki podrobneje opisuje opisnike, ki so definirani
po KLASIUS-u (UR. 1. št. 89/2006) najdemo v prilogi (priloga B) diplomske naloge.
Kot smo že omenili, ravni opisnikov razvrščajo aktivnosti in izide glede na zahtevnost
in zapletenost njihove vsebine na posamezno raven. Pri tem se naslanjajo na
koncept izobraževalnih aktivnosti in na koncept rezultatov učenja. Slednji je
pomemben tudi za nas, saj Evropsko ogrodje sloni na tem konceptu.
Koncept izobraževalnih aktivnosti sloni na kvalifikacijah pridobljenih po zaključenih
formalnih izobraževanjih oziroma programih in se nanaša na vstopne pogoje, trajanje
programa, obseg učnih aktivnosti. Sam koncept rezultatov učenja pa temelji na
znanju, spretnostih, avtonomiji in odgovornosti, torej na ključnih kompetencah ter
strokovnih, poklicnih kompetencah - generične in poklicno specifične (Metodološka
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pojasnila 2006). Primerjavo KLASIUS-a, predlaganih ravni SOK in EOK najdemo v
spodnji tabeli (tabela 2).

EOK – rezultat učenja

KLASIUS-06, izobrazbe (V

SOK (Predlog …, 2011), izobrazbe

oklepajih so letnice uveljavitve
predpisov, s katerimi so bile
vpeljane navedene izobrazbe.)
1

Na primarni stopnji

1

Nedokončana

1

osnovnošolska izobrazba

Nedokončana
osnovnošolska izobrazba

2

Na nižji sekundarni stopnji

2

Osnovnošolska izobrazba

2

Osnovnošolska izobrazba

3

Na višji sekundarni stopnji

3

Nižja poklicna izobrazba

3

Nižja poklicna izobrazba

4

Na posekundarni stopnji

4

Srednja poklicna izobrazba

4

Srednja poklicna izobrazba

5

Na stopnji kratke terciarne

5

Srednja splošna in strokovna

5

Srednja tehniška in

izobrazbe

strokovna ter splošna

izobrazba

izobrazba
6

Na stopnji bachelor

6.1

Višja strokovna izobrazba

6

(po 1996)

Višješolska in višja
strokovna izobrazba

Višješolska izobrazba (pred
1993)
6.2

Strokovna in univerzitetna
izobrazba/prva bolonjska
stopnja (po 2004)
Visoka strokovna izobrazba
(po 1993 in pred 2004)
Povišješolska specializacija
(pred 1993)

7

Na stopnji master

7

Magisterij/druga bolonjska

7

Visokošolska univerzitetna

stopnja (po 2004)

izobrazba (prva bolonjska

Specializacija po visoki

raven)

strokovni (po 1993 in pred

Visokošolska strokovna

2004)

izobrazba (prva bolonjska

Univerzitetna izobrazba (po

raven)

1993 in pred 2004)

Specializacija po višješolski

Visoka izobrazba (pred

izobrazbi

1993)
8

Na stopnji doktorata

8.1

Magisterij znanosti/umetnosti

8

Magisterij (druga bolonjska

(pred 2004)

raven)

Specializacija po

Specializacija po

univerzitetni izobrazbi (po

visokošolski strokovni

1993 in pred 2004)

izobrazbi

Specializacija po visoki

Specializacija po

izobrazbi (pred 1993)

visokošolski univerzitetni
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8.2

Doktorat/tretja bolonjska

izobrazbi

stopnja (po 2004)

Visokošolska univerzitetna

Doktorat znanosti (pred

izobrazba (prejšnja)

2004)
9

Magisterij znanosti

10

Doktorat (tretja bolonjska
raven)
Doktorat znanosti (prejšnji)

Tabela 2: Primerjava stopenj oziroma ravni iz obrazbe med EOK, KLASIUS in SOK
(Vir: Plevnik, T. (2011). Razvrščanje izobrazb v Sloveniji v razmerju do… . Sodobna pedagogika, 62, št.4, str.
102–123)

Rezultat učenja se tako pojavljajo tako pri KLASIUS-u kot pri v EOK vendar so
definicije pojmov različne, ne samo v našem prostoru ampak v vseh državah
Evropske unije. Že tukaj lahko opazimo, da je ena od zaznanih težav v povezavi s
spremljanjem

in

izkazovanjem

vseživljenjskega

učenja

in

izobraževanja,

terminološka »neusklajenost« pojmov. Zraven že prej izpostavljenega, se različne
definicije oziroma razumevanja pojavljajo tudi glede formalnega in neformalnega
izobraževanje, izobrazba, izobraževalna kvalifikacija, poklicna kvalifikacija, poklic,
vseživljenjsko učenje … Je pa tudi res, da se KLASIUS v veliki meri nanaša na
evropske dokumente ter na nastalo EOK in tako so razlike v definicijah ponekod
manjše ali jih ni.
Razlike med SOK in KLASIUS-u so v številu kategorij, umeščanju specializacij na
različne ravni ter v uporabi meril razvrščanja in nekaterih izrazov. SOK ima tudi
nekatere pomanjkljivosti: predlagatelji med izobrazbe, na primer, niso uvrstili
izobrazb in kvalifikacij po šolski zakonodaji pred letom 1996 (z izjemo izobrazbe,
pridobljene z zaključnim izpitom, ki ga je kasneje zamenjala matura) in izobrazb po
visokošolski zakonodaji pred letom 1993 (z izjemo višješolske izobrazbe in
povišješolske specializacije). Neuvrščen v SOK je ostal tudi magisterij umetnosti.
Največji delež prebivalstva Slovenije je izobrazbe pridobil po zakonodaji pred letom
1993. Ob uporabi enakih meril, ki jih je KLASIUS uveljavil za razvrščanje
izobraževalnih programov in z njimi povezanih izobrazb, so predlagatelji SOK prišli
do drugačnih rezultatov kot sestavljavci klasifikacijskega sistema KLASIUS in kot
Vlada pri pripravi Zakona o visokem šolstvu iz leta 2006 (Plevnik 2011, str. 112).
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4. POIZKUS APLIKACIJE KVALIFIKACIJ PRODAJALEC IN
VODJA

PRODAJE

NA

EVROPSKO

OGRODJE

KVALIFIKACIJ
4.1.

Projekt TIPTOE

Na evropski ravni je bilo torej razvitih precej instrumentov za podporo evropskim
državljanom, ponudnikom izobraževanj, podjetjem, svetovalcem in raznim organom
na področju izobraževanja, ki bi naj v celoti izkoristili potencial na področju
(evropskega) vseživljenjskega učenja in na trgu dela. Eden izmed teh instrumentov je
EOK. Izkušnje iz prejšnjih projektov kažejo, da tudi z referenčnim ogrodjem, kot je
EOK, vseevropski dogovori o profilih kvalifikacij vedno ne držijo (Testing and …
2010, str. 3).

Projekt TIPTOE je obravnaval problem razlage in uporabe EOK znotraj sektorja
trgovine. Poleg tega predlaga, da se premaga vrzeli med različnimi evropskimi
sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju tudi PIU), kot tudi
(kulturne) razlike v vsebini in interpretacije poklicev na evropskem trgu dela (prav
tam, str. 4). Projekt je izhajal iz predpostavke, da imata trg dela in področje
izobraževanja svoje »resnice« in vrednote. Zaradi tega so se raziskave na obeh
področjih izvajale ločeno, kar je omogočilo prostor za razlago in utemeljitev
razvrstitve poklicev ali kvalifikacij na področju poklicnega izobraževanja v samo EOK
(prav tam, str. 5).

Slika 2: Skupen jezik med trgom dela in izobraževanjem in usposabljanjem (na podlagi projekta
TIPTOE in ESCO)
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Države, ki so sodelovale v projektu, so: Slovenija, Francija, Nemčija, Italija,
Portugalska, Litva, Nizozemska, Romunija, Velika Britanija.

Primer:
Neko podjetje v Franciji lahko okleva pri zaposlitvi nekega kandidata, ki prihaja iz
druge države (npr. Slovenije), na določeno delovno mesto, saj ne razume oziroma ne
ve, kakšna je njegova raven usposobljenosti. Toda, ko bo sistem EOK razvit v celoti,
bo posameznikovo potrdilo vsebovalo tudi stopnjo, ki jo je dosegel v primerjavi z
EOK. Francoski organi so se že odločili, kje se nahajajo njihova nacionalna potrdila
na določenem področju. Delodajalci tam bi tako lahko uporabili EOK in tako dobili
boljšo predstavo o tem, kako se »slovenska kvalifikacija« primerja s »francoskimi
kvalifikacijami.« (prav tam, str. 8)
Vseživljenjsko učenje in mobilnost na področju učenja poteka v vedno več kontekstih
tako formalnega, neformalnega kot tudi priložnostnega učenja in v različnih državah.
Mobilnost je lahko instrument za reševanje pomanjkanja določenega znanja ali
pomanjkanje primerno usposobljene delovne sile na trgu dela in neustreznih
kvalifikacij v državi ali regiji, s čimer se izboljša učinkovitost trga dela, kot tudi
delovanje trga znotraj države in odstranitev zavor v gospodarski rasti (prav tam, str.
13). Vprašanje je seveda, če vse vpletene strani od mednacionalne mobilnosti
pridobijo in tudi zakaj se, kljub vlaganju na tem področju, ne poveča mobilnost mladih
v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Zdi se, da so preglednost
kvalifikacij ter razlike v pojmovanju, vsebini in razlagi nalog in funkcij na evropskem
trgu dela in medsebojnih dogovorih o profilih kvalifikacij ene od ovir pri mobilnosti
učencev in delavcev. Spodnja slika (Slika 2) prikazuje ravno to.
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Slika 3: Različna interpretacija ravni EOK (TIPTOE)
(Vir: Testing and Implementing EQF- Principles…. (http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html, pridobljeno
6. 5. 2011).

Namen projekta TIPTOE je bil odkriti, kako in zakaj se te razlike pojavijo, predvsem
pa kako jih je mogoče premagati, ali bolje preprečiti. Projekt obravnava problem
razlage in uporabe načel EOK v sektorju trgovine (prav tam, str. 14).
Predvideva, da imata trg dela in področje izobraževanja vsak svoje resnice in
vrednosti. Zaradi tega sta tudi obe področji raziskovani posebej. Tako je zagotovljeno
kolikor se da prostora, da vsako področje interpretira in argumentira primerjavo
poklicev ali kvalifikacij / poklicno izobraževalnih programov z določeno ravnjo EOK
(prav tam, str. 14).
Projekt se je začel s sestavo profilov poklicev (occupational profiles) in izobrazbenih
profilov (educational profiles) z določitvijo znanj, spretnosti in kompetence (v vsaki
sodelujoči državi). Te informacije so bile strnjene v EV- profil (EU-profile) za vse
raziskovane poklice: skladiščnik, vodja skladišča, prodajalec in vodja prodaje.
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Slika 4: Koraki v projektu TIPTOE
(Vir: Testing and Implementing EQF- Principles … (http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html, pridobljeno
6. 5. 2011).

Znanja, spretnosti in kompetence so bile zbrane v semantičen »zemljevid« (semantic
map), nato so bile točkovane. Vsako točko so primerjali z EOK tako, da je bilo
točkovanje enako stopnji EOK - če so znanje, spretnost in kompetenca ocenjena s
štirimi točkami, to pomeni, da se nanaša na 4. stopnjo EOK (prav tam, str. 14).
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Slika 5: Analiza znanj, spretnosti in kompetenc vseh profilov
(Vir: Testing and Implementing EQF- Principles… (http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html, pridobljeno
6. 5. 2011).

Te informacije služijo kot osnova za primerjavo poklicev z ravni EOK. Za vsak sektor
(maloprodaja, veleprodaja), je bilo razvito ravnilo, ki ponazarja pregled vseh nalog in
podnalog v sektorju na 2., 3., 4. ravni EOK (te so največkrat uporabljene na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja).
Ravnilo22 služi kot primerjava (delov) poklicev in ponudb poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju PSIU) s stopnjo EOK- je
komunikacijsko orodje (za trg dela in področje izobraževanja, tako v nacionalnem kot
mednarodnem okolju) in primerjalno orodje. Primer: Kaj 2. stopnja v EOK pomeni v
maloprodaji? Katera so znanja, spretnosti in kompetence nekoga, ki je na 4. stopnji v
EOK? Kako so naloge razporejene na področju trgovine na podlagi profilov
prodajalec in vodja prodaje v primerjavi z ravnmi EOK najdemo v prilogi (priloga G).
Opredeljena znanja, spretnosti in kompetence so lahko uporabljene za pomoč pri
primerjavi ponudb na področju izobraževanja (prav tam, str. 16).

22

Ravnilo je povzetek vseh (skupnih) znanj, spretnosti in kompetenc na področju poslovanja in trgovine – ta so

opisana po stopnjah EOK.
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Poklici so običajno predstavljeni različno: podjetja uporabljajo različne nazive za
enako delo, različne izraze za enake aktivnosti ali pa pripišejo različne aktivnosti
enaki funkciji.
V projektu so začeli s »praznim profilom« (blank mind), navedene so bile samo vrste
del, pristojnosti, naloge, ki so jih iskali. Gre za nekakšen splošen opis določenega
poklica (prav tam, str. 18).

Aktivnosti projekta so tako potekale po naslednjih fazah (CPI projektno sodelovanje):
1. Analiza pregleda obstoječih poklicev na področju trgovine z vidika trga dela.
2. Analiza pregleda obstoječih kvalifikacij na področju trgovine z vidika
izobraževalnega sistema.
3. Izdelava mape poklicev na področju trgovine in njihova umestitev v EOK.
4. Izdelava mape programov poklicnega in strokovnega izobraževanja na
področju trgovine in njihova umestitev v EOK.
5. Analiza ZSK (znanje, spretnosti, kompetence) v programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja na področju trgovine.
6. Primerjalna analiza poklicev in programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja na področju trgovine.
7. Izdelava spletnih strani.

4.1.1.

Uporabljene metode v projektu TIPTOE za analizo poklicev

Za trg dela je značilna konkurenčnost. Zmožnost natančne izbire prave poti
izobraževanja in usposabljanja za točno določeno delo, kot tudi sposobnost primerne
izbire človeških virov temelječih na delovni praksi, postajajo vedno večji faktorji
uspešnosti. Kljub temu primerjava izobraževalnih priložnosti na splošno zahteva
ročno analizo ogromnih opisov kvalifikacij in seveda učnih načrtov, medtem ko izbor
osebja (ali iskalnikov zaposlitvenih dejavnosti) pogosto temelji na ne-avtomatiziranih
procesih v glavnem temelječih na obsežnem preverjanju vlog in življenjepisov (ali
možnih ponudbe del). Prej navedene naloge so zelo dolgotrajne in glede na veliko
količino informacij, ki jih moramo upoštevati, se poveča tveganje za zagotovitev
nezadovoljivih rezultatov. Tako so se v projektu TIPTOE reševanja težav pri iskanju
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značilnosti poklicev in primerjavi opisnikov z EOK lotili s pomočjo semantične
tehnologije (Gatteschi idr. 2011).
Začeli smo z zbiranjem podatkov iz različnih virov, ki so povezani s trgom dela (npr.
podjetja, časopisi, spletne strani, organizacije dela, delodajalci) na realnih delovnih
mestih, položajih ali funkcijah. Vsaka partnerska država je uporabila svoje vire za
pridobitev informacij. Ti podatki so bili izhodišče za intervjuje. Pri nas smo informacije
pridobili s pomočjo intervjujev23 in analize poklicnih standardov poklicev prodajalec
in vodja prodaje.
Opis profilov poklicev s pomočjo znanj, spretnosti in kompetenc
Za opis profilov so bili uporabljeni odgovori, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev.
Za vsako kvalifikacijo je vsaka partnerska država v projektu izpolnila

format, ki

vsebuje znanja, spretnosti in kompetence (ZSK). Na podlagi tega je nastal osnutek,
ki je vseboval vse podnaloge z ustreznimi znanji, spretnostmi in kompetencami (za
vsak poklic). Poleg tega formata so omenili še informacije, ki so se zdele pomembne,
ampak jih niso mogli vključiti v obstoječa področja in opredeljena ZSK. Preden je
osnutek skupnega profila dobil soglasje, so v dodatni raziskavi pregledali dobljene
profile vseh partnerjev in jih obravnavali glede na pomembnost (prav tam, str. 18).

Format (obrazec)
V obrazec so bile vpisane oziroma vnesene ključne naloge za določeno kvalifikacijo.
Dodati je bilo možno tudi podnaloge, če je bilo to potrebno oziroma zaželeno.
(Nacionalni) profil partnerjev v projektu ni smel vsebovati več kot šest ključnih nalog
in za vsako ključno nalogo so lahko bile največ štiri podnaloge (v kolikor so bile
dodane, niso bile obvezne). Vsaka naloga (in/ali) dejavnost je bila razdeljena na
znanja, spretnosti in kompetence, ki so potrebne za (ustrezno, učinkovito in v skladu
z merili kakovosti) opravljanje te naloge. Obrazec lahko vidimo spodaj v tabeli 2
(Testing and ... 2010, str. 19).

23

Intervjuje smo v Sloveniji opravili pri podjetjih Merkur, Semenarna, Nama, BTC.
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Seznam ključnih področij

Znanje

Spretnosti

Kompetence

Teoretično in/ali

Kognitivne in praktične

Odgovornost in

poznavanje dejstev

spretnosti

avtonomija

Opis/komentarji za pojasnitev navedenih znanj, spretnosti in kompetenc

delovanja in možne podnalge
raven

raven

raven

raven

Naloga/ dejavnost A

Podnaloga 1:

Podnaloga 2:

Podnaloga 3:

Podnaloga 4:

Tabela 3: Obrazec ključnih nalog in podnalog (projekt TIPTOE)

24

(Vir: Testing and Implementing EQF - Principles… .
(http://www.evta.net/tiptoe/home_tiptoe/index.html, pridobljeno 6. 5. 2011)

V tabeli lahko vidimo (zgoraj levo) navedeno glavno nalogo, spodaj je bila možnost
navesti še podnaloge, če je bilo potrebno. Vsaki je bilo potrebno dodati še ZSK.
Primer, kako so pri nas izpolnili tabelo, je prikazan v nadaljevanju (tabela 4).25

24

Tabelo v angleškem jeziku (original) najdemo v prilogi (Priloga F).

25

Gre za eno od ključnih nalog. Taka tabela se je izpolnila za vsako ključno nalogo in podnalogo.
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Seznam ključnih področij

Znanje

Spretnosti

Kompetence

Teoretično in/ali

Kognitivne in praktične

Odgovornost in

poznavanje dejstev

spretnosti

avtonomija

Opis/komentarji za pojasnitev navedenih znanj, spretnosti in kompetenc

delovanja in možne podnaloge
raven
Naloga/ dejavnost A
Nadzoruje zaloge

raven
Znanje o
vodenju
evidenc blaga

Predlaga
razporeditev blaga

Odgovornost
za nador
zalog.
Popolna
avtonomija

Sposobnost
prepoznavanja
potrebe po
naročanju novih
zalog
Sposobnost
vodenja
različnih evidenc
zalog in
naročanja blaga

Znanje o
vodenju
evidenc in
procesih
naročanja
blaga

Odgovornost
za
predlaganje
naročanja
blaga

Sposobnost
prepoznavanja
potrebe po
naročanju blaga

Znanje o
dokumentaciji
za naročanje
blaga

Tabela 4: Primer izpolnitve tabele v Sloveniji

4.1.2.

raven

Sposobnost
vodenja
različnih evidenc
zalog in
naročanja blaga

Znanje o
naročanju in
nakupu blaga,
zalog

Podnaloga 1:

raven

26

Potek projekta TIPTOE

Mobilnost učencev in delavcev je ena najpomembnejših tem oziroma področij v
Evropski zakonodaji. Od ustanovitve EU je bilo več pobud za zagotavljanje
transparentnosti, primerljivosti, prenosljivosti in priznavanju kvalifikacij med različnimi
državami z namenom, da se premagajo razlike med različnimi sistemi izobraževanja
in usposabljanja in s končnim ciljem zagotoviti odprtost Evropskega trga za vse
(kakor je bilo pričakovano v sklopu Københavenskega procesa).
Na področju izobraževanja in usposabljanja, zlasti poklicnega, je pogosto težko najti
kvalifikacije, ki so priznane na evropski ravni. Dejstvo je, da so opisi kvalifikacij in

26

Tabelo v angleškem jeziku (original) najdemo v prilogi (Priloga G).
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učni načrti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju pogosto opredeljeni na
nacionalni (ali regionalni) ravni, ali so celo v domeni šole. Pomanjkanje pravil, ki
določajo minimalni nabor znanja, spretnosti in kompetenc, ki bi jih naj učenci dosegli
po poti izobraževanju in usposabljanju, ustvarja močne asimetrije informacij med
področjem izobraževanja in trgom dela, kar v veliki meri omejuje mobilnost med
državami.

Tudi zaradi pomanjkanja dobro opredeljenih profilov kvalifikacij, delodajalci (morda)
ne poznajo točne vsebine učnih programov, katerega so obiskovali učenci, ki so se
prijavili na delovna mesta, in tako lahko spregledajo znanja, spretnosti in
kompetence, ki so jih dejansko dosegli. To je še težje takrat, ko posamezniki želijo,
da se upošteva njihovo neformalno oziroma priložnostno pridobljeno znanje (Testing
and …2010, str. 36).
Metodologija je sestavljena iz štirih stopenj: zbiranja informacij, taksonomije in
konstrukta ontologije, opredelitve sklepnih pravil in pristopov za sistematično
primerjavo in pregleda rezultatov ter izgradnje skupnega profila (prav tam, str. 37).
1. Zbiranje informacij

Na prvi stopnji so se zbirale informacije glede zahtev usposobljenosti posameznikov
na trgu dela in rezultati (»outputom«) na področju izobraževanja in usposabljanja
(izraženo z nalogami in podnalogami, ter rezultati učenja – znanji, spretnostmi in
kompetencami).
V tej fazi so bile intervjuvane zainteresirane strani s področja trga dela (delodajalci na
področju maloprodaje in veleprodaje). Znanju, spretnostim in kompetencam so bile
določene tudi ustrezne ravni EOK, ki opisujejo kompleksnost stopnje.
V drugi fazi so bili opravljeni intervjuji na področju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja z namenom, da se pridobijo informacije o rezultatih učenja, ki bi jih naj
dosegli učenci (prav tam, str. 37).
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Rezultate učenja je bilo potrebno navesti na strukturiran način, semantičen zapis teh
je bil v naprej dogovorjen27. Način zapisa ZSK:
-

Znanje lahko razumemo kot skupek znanja o nečem, gre za niz zapisov o
znanju (set of knowlege objects – KO).

-

Spretnost lahko razumemo kot znanje, ki ga aktiviramo oziroma uporabimo, pri
tem uporabimo aktiv oziroma akcijski glagol (AV – action verb) –

gre za

praktično uporabo znanja.
-

Kompetenco lahko opredelimo kot sposobnost praktične uporabe znanja v
določenem kontekstu (CX – context).

Slika 6: Semantičen zapis znanja, spretnosti in kompetenc, potreben za ontologijo (zapisano na
podlagi projekta)

Znanje, spretnosti in kompetence lahko tako zapišemo v »formuli« in sicer, znanje
kot KO, spretnosti kot uporabo KO, torej KO-AV, kompetence pa kot znanjeuporaba- kontekst, kar lahko zapišemo kot KO-AV-CX (Slika 6).
Na koncu je bilo izpolnjenih več tabel z opredeljenimi ključnimi nalogami,
podnalogami, znanji, spretnosti in kompetencami, zapisanimi v točno določeni obliki.
To je bilo potrebno za naslednjo fazo izgradnjo otologije28. Zapis v točno določeni
obliki lahko vidimo v spodnji tabeli (tabela 5). Gre za uporabo besed, ki jih računalnik
lažje prepozna in so morale biti zapisane v angleškem jeziku. Tako smo tukaj

27

Ker semantične tehnologije delujejo nad informacijskimi zapisi v obliki t. i. trojčkov, se je te omejitve bilo

potrebno držati tudi pri izbiranju podatkov. Zbrani podatki so se tako morali zapisati v obliki trojčka KO-AV-CX
28

Namen ontologije je prikazati koncepte v opisani domeni (torej znanja, spretnosti, kompetence) ter povezave, s

katerimi so ti koncepti med seboj povezani.
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uporabili angleški zapis, saj je služil kot skupen jezik za vse profile. Pri zapisovanju je
bilo potrebno polagati pozornost na to, da so bila:
-

znanja zapisana kot »znanje o« (»knowlege of«),

-

spretnosti zapisane kot »biti zmožen, sposoben« (»to be able to«),

-

kompetence zapisane kot »pristojen, odgovoren za« (»responsible for«).

List of core tasks /

Knowledge

Skills

Competence

theoretical and/or factual

cognitive and practical

responsibility and

knowledge

skills

autonomy

Description / comments for clarification of KSC-items.

possible subtasks
Core task B:
Receives goods

Knowledge of reception

To be able to keep

Responsible for

of goods procedures and

documentation related to

receiving goods

documentation

the reception of goods

Knowledge of products

To be able to receive,

and its characteristics

handle and store goods

Full autonomy

according to their

Knowledge of goods

characteristic

handling, storing and
conservation

To be able to apply
security, health

Knowledge of security,
hygiene and health

and hygiene standards

standards and procedures

Tabela 5: Primer izpolnitve tabele (v Sloveniji) v točno določeni obliki zapisa

2. Taksonomija

Vse informacije, ki so bile izbrane, je bilo potrebno zbrati v taksonomiji. Za vsa
znanje, spretnosti in kompetence je bilo potrebno izbrati več ključnih besed ali
kontekstov. Vsak koncept (ključne besede) je bil nato povezan z drugimi koncepti
(ključnimi besedami) s pomočjo povezovalnih odnosov (subsumption), celotna
povezava kontekstov je bila nato izražena glede na taksonomijo.
Tri »družine konceptov« (ključnih besed) so bile opredeljene v hierarhično drevo:
prvo družino predstavlja niz znanj, druga družina vključuje akcijske glagole, tretja
družina opisuje kontekst uporabe znanj (Testing and … 2010, str. 38).
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Težava za razvrstitev niza znanj in kontekstov uporabe znanj je bila, da za to ni bilo
ustrezne taksonomije. Pri razvrščanju akcijskih glagolov so uporabili Bloomovo
taksonomijo in tako so določili šest ključnih akcijskih glagolov: arrange (razvrstiti), act
(delovati, ukrepati), prepare (pripraviti), check (preveriti), assess (oceniti) in react (se
odzvati).

Celotna raziskava je bila naravnana na to, da se uporabi pravo taksonomijo, saj bi
lahko napačna hierarhija ključnih besed dala napačne rezultate. Tako da je bila ta
faza razvrščanja opravljena ob podpori strokovnjakov iz trgovskega sektorja.
Za analizo so uporabili določen program, ki je po opravljeni taksonomiji zlagal skupaj
zapise znanj, spretnosti in kompetenc. Ta so morala biti zapisana v točno določeni
obliki. Program je nastal v sodelovanju z Politechnio di Torino, partnerjem v projektu.
3. Definicija sklepnih pravil in pristopov za semantično primerjavo:
Cilj je bil skupen profil, ki bi deloval kot skupni imenovalec. Zaradi tega bi moral
slednji vsebovati vse profile vseh držav in bi morali biti vsota vseh znanj, spretnosti in
kompetenc. Vključili pa so samo tiste elemente, ki so jih vsebovali vsi profili. 29
Uporabili so združevanje skupin na podlagi srednjih vrednosti, program je preštel,
kolikokrat se je uporabila skupna beseda (element, koncept) iz taksonomije in če je
bila ta vrednost višja, kot so jo določili v projektu (določili so minimalno št. uporabe
ključne besede), so jo uvrstili v naslednji korak. Nato so uporabili hierarhijo izrazov,
kjer je bil eden izraz nad ostalimi, tako da je prišlo do posploševanja (subsumption).
Primer: zamislimo si štiri podnaloge, ki so značilne za štiri profile in so opisane s
pomočjo naslednjih znanj: znanje o tehnikah čiščenja, znanje o čistilnih sredstvih in
orodjih, znanje o različnih metodah čiščenja, znanje o metodah čiščenja in o čistilnih
sredstvih ter orodjih.
Ker vsak profil vsebuje (vsaj) znanje, ki se navezuje na čiščenje, se bo to znanje
vključilo v skupen profil. Nasprotno je, če je znanje o npr. življenjskem ciklu izdelka

29

To so naredili s pomočjo računalniškega programa, ki je izbral samo tiste zapise, kjer se je ključna beseda

pojavila pri vseh profilih.
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navedeno samo v enem profilu, se le-to ne bo vključilo v skupen profil (Testing and
… 2010, str. 40).
4. Izdelava skupnega profila in pregled rezultatov
Z namenom, da bi dobili najboljši rezultat oziroma opis, so bile razvite štiri strategije,
vendar vse niso bile uporabljene. V raziskavi so ugotovili, da je nemogoče določiti
najboljšo strategijo. Prisotne so bile tudi iskalne ovire, ki so se pojavile med
državami.
Kot vidimo, gre v tem projektu predvsem za tehničen pristop. Program je bil
postavljen s pomočjo informatikov, ki so za podlago uporabili ontologijo Pernici
(2006). »Ontologije v računalništvu in informatiki izvirajo iz področja umetne
inteligence in so sredstvo za formalno predstavitev znanja.« »Splošno sprejeta
definicija ontologije pravi, da je »ontologija formalna in eksplicitna specifikacija
skupne konceptualizacije. Konceptualizacija se nanaša na abstraktni model nekega
pojava v svetu na podlagi identificiranih konceptov tega pojava; eksplicitna pomeni,
da so tipi konceptov in omejitve pri njihovi uporabi eksplicitno definirani; formalna se
nanaša na dejstvo, da je ontologija strojno berljiva in enoznačna; skupna odraža
stališče, da naj ontologija zajema splošno oz. skupno znanje, ki ni lastno
posamezniku, temveč ga je sprejela določena skupina ljudi.« (Studer idr. v Grašič
2011, str. 3)

4.2.

Rezultati projekta, sklepi in priporočila

Rezultat projekta je skupen profil na področju trgovine. Nastal je na podlagi analize
štirih poklicev: skladiščnik, vodja skladišča, prodajalec in vodja prodaje. Tabelo
Skupen profil prodajalec in vodja prodaje najdemo v prilogi (priloga H).

V diplomi sta nas zanimala predvsem poklica prodajalec in vodja prodaje. Preden je
nastal skupen profil, je bilo potrebno izdelati profil za vsako od prej navedenih
kvalifikacij. Naredila se je tudi primerjava med trgom dela in sfero izobraževanja, kjer
so se tudi pojavile razlike med državami. Na podoben način je v razvoju tudi projekt
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ESCO (European Skills, Competences and Occupations taxonomy) 30, ki prav tako
temelji na semantičnem pristopu. Sedaj je v teku projekt MATCH, ki prav tako temelji
na semantičnem pristopu.31 Namen projekta je razviti spletno funkcionalno orodje, ki
bo povezovalo kompetence migrantov, pridobljene v formalnem, neformalnem in
priložnostnem učenju, s povpraševanjem podjetij po določenih poklicih. Oblikovano
orodje, imenovano »LO_MATCH platform«, bi lahko podprlo posameznike, podjetja
in druge zainteresirane strani (kot so gospodarske zbornice, organizacije za
usposabljanje itd.) pri identifikaciji učinkovite povezave med potrebami delodajalcev
in iskalcev zaposlitve z namenom zagotoviti najboljša ali pa vsaj dobra ujemanja za
vse vpletene strani.

Shop Assistant

Shop Manager

Lab. Edu. <=>* Lab. Edu. <=>*
NL

3

2

>

4

4

=

GE

3

3

=

4

4

=

LT

3

3

=

5

6

<

UK

3

3

=

4

4

=

PT

3

3

=

4

4

=

FR

3

3

=

5

5

=

SL

3

3

=

5

4

>

IT

3

2

>

4

5

<

Tabela 6: Primerjanje profilov poklicev in izobraževalnih profilov z EOK
Razlaga:
Lab.= Laubor market (occupational profile) – trg dela (profil poklica)
Edu.= Educational field (educational profile) – področje izobraževanja (izobraževalni profil).
*Odgovor na vprašanje, ali je stopnja profila poklica glede na EOK višja, nižja ali enaka v primerjavi z
izobraževalnim profilom.
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Evropska komisija razvija novo evropsko taksonomijo spretnosti, kompetenc in poklicev, ki bo opisovala najbolj

relevantne spretnosti, kompetence in kvalifikacije za več tisoč poklicev. Orodje se bo v prihodnjih letih še
razvijalo, da bo zajemalo čim več poklicev, na koncu bo pa to prva klasifikacija svoje vrste, dostopna v vseh
jezikih EU. (Evropska komisija – zaposlovanje … 2010)
31

Eno od izmed ključnih tehnologij semantičnega spleta (v svetu tehnologij ne govorimo o semantičnem pristopu

ampak o semantičnem spletu) predstavljajo ontologije. Sam termin izhaja iz filozofije in označuje preučevanje
narave eksistence. V okviru tehnologij semantičnega spleta predstavljajo ontologije formalni opis posamezne
opazovane domene, ki vključuje objekte, ki v tej domeni obstajajo, ter povezave med opisanimi objekti.
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Med pregledom projekta se nam je zdela zanimiva primerjava pogleda na poklic
oziroma kvalifikacijo prodajalec in vodja prodaje v primerjavi z EOK. V tabeli (tabela
5) lahko razberemo razlike, ki so se pojavile med primerjanjem profilov prodajalec in
vodja prodaje s sfere dela in izobraževanja in z EOK. Pri prodajalcu ni prišlo do razlik
v stopnji. V vseh državah, razen na Nizozemskem in v Italiji, kjer sfera izobraževanja
nižje vrednoti učne rezultate v primerjavi z EOK kot pa sfera dela, je bil poklic
oziroma kvalifikacija vrednotena enako na tretji stopnji. Zanimivo bi bilo izvedeti,
zakaj je prišlo do teh razlik med prej omenjenimi državami, a teh podatkov ni bilo
moč najti v zaključnem ali drugih poročilih, ki so bila narejena v projektu. V Sloveniji
do razlik ni prišlo, verjetno zaradi vključenosti delodajalcev pri pripravi profilov
poklicev in kasneje standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov
in tako tudi izobraževalnega programa prodajalec oziroma trgovec.32
Pri primerjavi poklica oziroma kvalifikacije vodja prodaje z ravnmi EOK, je prišlo do
večjih razlik in razhajanj glede področja trga dela in izobraževanja. Enako so
rezultate učenja vrednotile Nizozemska, Nemčija, Velika Britanija, in Portugalska, vse
bi v primerjavi z EOK poklic umestile na četrto raven. Francija bi primerjala svojega
vodjo prodaje z ravnjo pet. V Litvi in Italiji področje izobraževanja vrednoti
kvalifikacijo z višjo ravnjo (Litva 6, Italija 5) kot trg dela (Litva 5, Italija 4). V Sloveniji
pa je prišlo do višjega vrednotenja poklica vodja prodaje s strani trga dela (raven 5 v
EOK) kot pa s strani izobraževanja (raven 4 v EOK). Zanimivo je, da je do teh razlik v
tem primeru prišlo pri nas, saj enako kot pri poklicu prodajalec, tudi pri pripravi
poklicnega standarda trgovski poslovodja33, sodelujejo delodajalci oziroma socialni

32

Šolanje traja tri leta in posameznik po opravljenem zaključnem izpitu pridobi naziv Trgovec ali trgovka.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor. V
izobraževalne programe se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno
izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri
delodajalcu. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in medpodjetniškem izobraževalnem
centru. (CPI)
33

Za opravljanje del trgovskega poslovodje je predpisana minimalna izobrazba, ki jo določa Pravilnik o minimalni

stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (UL
RS 28/93; 57/93). Kandidatu, ki uspešno opravi obveznosti v skladu z izpitnim katalogom, Trgovska zbornica
Slovenije podeli javno veljavno listino, s katero si pridobi srednjo strokovno izobrazbo in naziv trgovski poslovodja.
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partnerji. Oba poklica sta v Sloveniji regulirana in sta umeščena v Evidenco
reguliranih poklicev oziroma reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji.34
To (relacija med kvalifikacijskimi in izobrazbenimi stopnjami) je ena ključnih
ugotovitev in nevralgičnih točk – kako jo torej razumeti in interpretirati. Izobrazbena in
kvalifikacijska struktura nista sopomenki, čeprav se zaradi koncepta vseživljenjskega
učenja meja med njima v EOK briše. Evropska komisija je pri oblikovanju EOK
izhajala

iz

iskanja

razmerij

med

Mednarodno

standardizirano

klasifikacijo

izobraževanja (ISCED) in Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev (ISCO).
ISCED operira z izobrazbenimi stopnjami, EOK pa zaradi osredotočenosti na
koncept kvalifikacije operira s kvalifikacijskimi stopnjami (Skubic Ermenc in Mikulec
2011, str. 41). Razlika med strukturama obstaja, dosežena določena kvalifikacijska
stopnja ne pomeni nujno tudi dosežene izobrazbe, vendar niti ni pomembna, je pa
potrebna zaradi ohranjanja prožnosti ureditve. »Ogrodje kvalifikacij – ki bi ga morali
precizneje poimenovati ogrodje izobrazb in kvalifikacij – ponuja priložnost za
usklajevanje obeh struktur, a hkrati nevarnost, da ena prevlada nad drugo, kar lahko
ovira vseživljenjsko učenje posameznikov, saj ovira oblikovanje kvalifikacij za
različne namene in za različno zmožne posameznike.« (prav tam, str. 42)
Vzrokov, ki bi pojasnili, zakaj je prišlo do razlik primerjave kvalifikacij prodajalec in
vodja prodaje s strani sfere dela in izobraževanja, v projektu žal ne raziskujejo
podrobno. Bilo bi zanimivo videti mnenja vključenih strani, zakaj do tega prihaja.
Eden od vzrokov, ki ga izpostavijo je, da kljub temu, da so profili (isti poklici) z
enakim imenom, se razlikuje vsebina poklicev. Nekateri imajo navedenih več
odgovornosti in so bolj kompleksni.

Razlike, ki so se pojavile, so bile nato na konferenci pregledane. Po odpravi razlik, ki
so se pojavile med državami v vrednotenju kvalifikacij na podlagi ravni v EOK, je
kasneje nastal skupen profil poklicev prodajalec in vodja prodaje. Za sestavo
skupnega profila trgovskega sektorja, so analizirali vse profile. Najprej glavne naloge

34

Reguliranje izobraževanja in zaposlovanja je lahko usodno v smislu, da stopnja dosežene kvalifikacije vpliva na

pravice do zaposlovanja, stopnja dosežene izobrazbe pa na pravice do nadaljnjega izobraževanja. (Skubic
Ermenc in Mikulec 2011, str. 42)
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in nato podnaloge. Glavne naloge upravljanja, ki so jih izpostavili samo za ta sektor
in področje prodaje, so: prodaja blaga in odnos s strankami, obdelava blaga;
predstavitev, promocija trženje; rokovanje z denarjem, upravljanje trgovine. Te
naloge lahko primerjamo z vsemi ravnmi EOK, razlika v primerjavi iste naloge za
posamezen poklic je v kompleksnosti, raznolikosti in obsegu (samostojnosti,
vodenja…).
Priporočila, ki jih izpostavlja projekt, da bi čim lažje primerjali ostale kvalifikacije z
ravnimi EOK, so:
-

Opisovanje profilov v obliki ZSP in pri tem uporaba terminologije in
opisnikov EOK bo vodila do najbolj primerne primerjave (»best fit«).

-

Opis delovnega mesta daje prvo navedbo stopnje EOK35.

-

Ko

uporabljamo

EOK

kot

referenco,

moramo

upoštevati

aspekt

»diskriminatornosti« med ravnmi. Npr., kje je razlika v znanju med ravnmi
2, 3 in 4, šele nato lahko poskrbimo, da ocenitev ravni ni previsoka ali
prenizka. Nivo delovanja ali obseg znanja sta velikokrat dobra pokazatelja
ravni neke kvalifikacije.
-

Pri načrtovanju in ponujanju individualnih izobraževanih poti učencem (tudi
v primeru neformalnega in priložnostnega učenja), je pomembno, da ima
vsaka ključna naloga oznako ravni EOK.

Kot vidimo, bo v veliko državah težava upoštevanje vrednotenja znanja, spretnosti in
kompetenc vseh zainteresiranih strani, socialnih partnerjev. Predvsem v državah,
kjer še nimajo vzpostavljenega nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Tudi v Sloveniji je
prisoten ta problem. Ne toliko na področju umeščanja nižjih kvalifikacij (do ravni 5) v
NOK in primerjavo le-teh z EOK, ampak na področju višjih (od ravni 6 naprej).

V Evropi poteka debata, ali je bolje primerjati poklicne kvalifikacije (in sektorska
ogrodja) neposredno z EOK, ali naj gre to primerjanje prek NOK – stališče Komisije
je, da se primerjajo z NOK in šele NOK z EOK. V projektu o tem ni bilo razprav,
kvalifikacije so se primerjale direktno preko EOK.

35

To velja za poklicne kvalifikacije, pri drugih kvalifikacijah tej logiki težko sledimo.
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Ideja torej je, da bi delodajalci posredovali izobraževalnim institucijam informacije o
tem, katere učne rezultate naj učenci v njihovih programih dosežejo. Tako ne bi
morali izbirati med kadri, ki prihajajo iz različnih izobraževalnih institucij z različnimi
programi (Allais, Raffe, Young 2009, str. 15). A eno je, da institucije upoštevajo
potrebe delodajalcev, spet drugo pa pričakovanja, da lahko njihove zahteve izrazimo
s pomočjo učnih rezultatov. Poznamo namreč različne industrije (po velikosti,
storitvah, sferi dela, organiziranosti, produktih ...) in storitvene sektorje in vsak od teh
ima svoje zahteve glede znanja, ki bi ga naj posamezniki imeli. Ne obstaja samo en
pogled delodajalcev na določeno kvalifikacijo, kot tudi dejstvo, da ne želijo biti vsi
vpleteni v reforme izobraževalnih sistemov36, ali pa imajo predolge sezname zahtev
glede znanja, ki bi ga naj učenci pridobili (kar seveda sistemi izobraževanja ne
morejo zagotoviti). Tudi potrebe na trgu dela se spreminjajo, posledično se
spreminjajo zahteve delodajalcev. Razvoj in definiranje kvalifikacij ne sme temeljiti le
na trenutnih potrebah delodajalcev.
V Sloveniji so delodajalci že vključeni v pripravo poklicnih standardov oziroma pred
tem v pripravo poklicev, v drugih državah ta dialog ni tako izražen.

36

Ali so zadovoljni z znanjem, ki ga ljudje dobijo v izobraževalnih sistemih, ali pa celo raje zaposlijo tiste z nižjo

oziroma brez kvalifikacije.
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5. Zaključek
V evropskem prostoru so na nastanek in razvoj ogrodij kvalifikacij vplivali različni
dokumenti oziroma programi: Lizbonska strategija iz leta 2000, ki je razvoj kakovosti
videla v smislu spodbujanja socialne vključenosti, medsebojne povezanosti,
mobilnosti, zaposljivosti in konkurenčnosti, Memorandum o vseživljenjskem učenju,
Izobraževanje in usposabljanje 2010, ki je nastal na osnovi Memoranduma in pomeni
usklajeno izvajanje ciljev Lizbonske strategije ter Kobenhavenska deklaracija iz leta
2002. Najbolj aktualna je Strategija Evropa 2020, ki pravi, da boljša raven izobrazbe
povečuje zaposljivost, napredek pa s povečevanjem stopnje zaposlenosti pomaga
zmanjševati revščino. Poizkuša uresničiti cilje, ki so bili zastavljeni v prejšnjih
dokumentih in niso bili ali mogli biti realizirani v danem roku.
Izobraževanje in usposabljanje sta bistvena za dolgoročni socialno-ekonomski razvoj
EU in imata odločilno vlogo v vsaki od teh prednostnih nalog. Cilji in ukrepi iz
Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020
(2010), vključno s Kobenhavenskim procesom in pobudami v okviru bolonjskega
procesa, naj bi pomagali doseči napredek na področjih, kot so: ustvarjanje vrednosti
z rastjo, ki temelji na znanju; krepitev vloge državljanov v družbah, ki nikogar ne
izključujejo; ustvarjanje konkurenčnega, povezanega in okolju bolj prijaznega
gospodarstva; prenašanje znanja s spodbujanjem mobilnosti ... K temu bi naj
doprinesel tudi EOK, preko katerega bodo primerjane kvalifikacije v različnih
državah.
Razvoj evropskih NOK naj bi šel bolj v smeri iskanja skupnega razumevanja
obstoječih izzivov (in vrednot) na področju izobraževanja in usposabljanja in ne toliko
k uporabi določene strukture in števila ravni (vendar, kot bomo videli v nadaljevanju,
je število ravni pomembno). Primer tega je sama debata o kompetencah,
kvalifikacijah in rezultatih učenja, ki se je poglobila po tem, ko so bili dani prvi
predlogi o EOK. Slednja se je prenesla naprej tudi na nacionalne ravni in pomagala
državam, ki razvijajo ogrodja, da odražajo svoje nacionalne sisteme in kulturo.
Štefanc (2006, str. 67) ugotavlja, da ko se besednjak vsakdanjega jezika in
terminologija družboslovnih znanosti začneta prepletati – kar pa je precej običajno –
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lahko to vodi do nejasnosti. Vzrok za nejasno uporabo pojmov v različnih kontekstih
izhaja tudi iz dejstva, da ga vzpostavlja široka množica tako eksplicitnih kot
implicitnih partikularnih vsebinskih opredelitev. Različno razumevanje kompetenc je
večkrat tudi posledica drugačnih kulturnih tradicij v psihološkem raziskovanju in
izobraževanju.
Rezultati

učenja

kot

sredstvo

razmejitve

med

stopnjami

(stopnjevani

in

standardizirani po zahtevnosti in kompleksnosti) so izhodišče določanja stopenj v
ogrodju. Funkcionirajo kot nekakšno nevtralno, objektivizirano (na znanost temelječe)
merilo, ki naj bi bilo zaradi teh lastnosti ustrezen kriterij za takšno klasificiranje
kvalifikacij, ki ne bi terjalo posega v nacionalne sisteme. S tem je zadoščeno tudi
načelu subsidiarnosti (Skubic Ermenc in Mikulec 2011, str. 43). A zdi se, da uspešna
uporaba rezultatov učenja temelji na močnih strokovnih povezavah in močnih
izobraževalnih ustanovah (Allais, 2011, str. 104). Veliko ljudi se strinja, da mnoge
šole vidijo poudarke na rezultatih učenja kot nekaj, kar bolj služi trgu dela in
potrebam ekonomije ne pa nekemu intelektualnemu razvoju posameznikov. Tako bi
naj rezultati učenja ogrožali celovitost in kakovost poklicne izobrazbe. Trditev, da
uporaba sistema temelječega na rezultatih učenja daje več možnosti za priznavanje
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in omogoča zbiranje in prenašanje
kreditnih točk (še posebej med kvalifikacijami), ima malo dokazov. Še posebej to
zadeva revnejše države. Slednje namreč verjetno ne bodo vložile denarja, ki jim ga
že tako primanjkuje, v raziskave nekega sistema oziroma, če je ta sistem mogoče
vpeljati (Allais, Raffe, Young 2009, str. 15). Denar bi v tem primeru bil bolje porabljen
za ovrednotenje znanja ljudi in njihovih možnosti za vključitev v sistem izobraževanja
in usposabljanja ter prav tako za napredovanje v tem sistemu.
Metaogrodje, kot je EOK, ima svoje določene lastnosti, ki se nanašajo na NOK in
omogočajo, da se vzpostavijo odnosi med ravnmi kvalifikacij med različnimi
državami. Bjørnåvold in Coles (2008, str. 210) pravita, da so glavne razlike med
ravnmi EOK in NOK odvisne od funkcije okvirjev, načina njihovega razvoja;
dejavnikov, ki vplivajo na obliko okvirja; raven kvalifikacij, ki jo priznavajo,
zagotavljanje kakovosti vpletenih procesov in meril za določitev ravni. Vendar vplivu
EOK države težko uidejo, to vidimo že samo pri ravneh NOK, ki so velikokrat enake
EOV svojih najbolj osnovnih pogledih lahko razumemo NOK kot razvrščevalnike, ki
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določajo odnose (horizontalno in vertikalno) med različnimi kvalifikacijami. To ni nova
ideja. Dolga stoletja so trgovinske organizacije v številnih državah izvajale nadzor
nad pravico do prakse v zvezi z izrecno opredeljeno hierarhijo znanj in spretnosti v
poslovnih okvirjih. Vzporedne hierarhije so razvile univerze in so bile široko sprejete
kot regulatorji akademskega napredovanja – v in med državami. Te zelo znane
ureditve je mogoče razumeti kot predhodnike nacionalnih in drugih ogrodij kvalifikacij,
ki se izvajajo in razvijajo. Novo pri »modernejših« NOK je interes vlade pri
oblikovanju celostnih okvirjev, ki vsebujejo kvalifikacije iz različnih področij
(splošnega, poklicnega in akademskega) izobraževanja in usposabljanja (Bjørnåvold
in Coles, 2010, str. 6). Unija je, skladno z načelom subsidiarnosti za področje
izobraževanja in poklicnega usposabljanja, pristojna za izvajanje ukrepov za
podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic, ne da bi s tem nadomestila
pristojnost držav članic na teh področjih (Skubic Ermenc in Mikulec, 2011). »Da bi
EU na tem področju dosegla svoje cilje, uporablja različne, t. i. mehke politične
mehanizme: sporočila, poročila, priročnike, predloge, delovne dokumente, poročila
raziskav itn. […] Primer poseganja mednarodnih dogovorov v sfero izobraževanja pa
je

uporaba

mednarodne

klasifikacije

izobraževanja

ISCED

kot

obveznega

instrumenta v mednarodni statistiki.« (prav tam, str. 32–33) Tudi Medveš opozarja,
da ima globalizacija v izobraževanju veliko moč, saj ogroža lokalne kulturne
specifičnosti, kar je nevarno še zlati takrat, ki se »nacionalni sistemi prostovoljno
odpirajo in nezavestno, nekritično in pasivno sprejemajo njihovo logiko« (Medveš
2008, str. 8).

Kot lahko vidimo, se vpeljava nacionalnih ogrodij kvalifikacij ne svetuje zgolj zaradi
povezovanja kvalifikacij z EOK, saj ne moremo mimo interesa trga dela in posledic
globalizacije. Tako je vedno več držav uvedlo, uvaja ali namerava vpeljati NOK. ETF
(European Training Foundation) ocenjuje, da 137 držav po svetu načrtuje, razvija ali
uporablja ogrodje kvalifikacij, ki so najbolj povezana z eno ali več transnacionalnih
pobud (EQF Newslwtter, 2011). Povezovanje kvalifikacij z EOK je možno namreč
samo preko NOK. Za kakršne koli posebne kvalifikacije je NOK edina konkretna
točka povezovanja. Z drugimi besedami, konkretna kvalifikacija bo opisana tudi z
ravnjo EOK samo v primeru, če je umeščena v NOK, ki je bil tudi povezan z EOK.
Težava, ki jo izpostavlja Coles (2011, str. 10) je, da obstaja veliko kvalifikacij, ki niso
umeščene v NOK, kot na primer tiste, ki jih podeljujejo strokovni organi na
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poslovnem področju, ali tiste, ki jih podeljujejo mednarodna podjetja ali potrdila
podeljena s strani prostovoljnih organizacij.
Kljub temu porastu vzpostavljanja in implementacije NOK v državah, je le malo
informacij o njihovi implementaciji in vplivom. Mednarodne literature (npr. OECD
2007) povedo več o namenih kot o tem, ali bodo oziroma ali so ti nameni doseženi v
praksi. Allais (2010) ugotavlja, da imajo države pri vzpostavljanju NOK velikokrat za
model drugo državo. A tu se ne upoštevajo razlike v izobraževalnih sistemih, načinih
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in ne upoštevajo se vsi
aspekti, pod vplivom katerih so posamezna ogrodja nastala. Razlogi za uvedbo kot
tudi cilji, ki bi jih naj dosegli s vpeljavo NOK, so si zelo podobni med državami, ki jih
je avtorica analizirala, in sicer: povečanje preglednosti kvalifikacij, izboljšanje odnosa
med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela; podpora posameznikom, da
prehajajo med različnimi sektorji in da se ponovno vključijo v izobraževanje in
usposabljanje;

omogočanje

prepoznavanja

neformalno

pridobljenega

znanja,

izboljšanje sistemov zagotavljanja kakovosti, vključevanje sfere dela k določanju
standardov in učnih rezultatov, povečanje fleksibilnosti na področju izobraževanja in
usposabljanja; povečati pomembnosti kvalifikacij, pridobljenih s področja tehničnega
izobraževanja in usposabljanja, ter kvalifikacij, pridobljenih na delovnem mestu (prav
tam, str. 3). Tudi drugi avtorji (Young, Raffe, Coles, Tuck …) so kritični do hitrega
razvoja NOK v Evropi (in drugje), saj naj bi primanjkovalo dokazov o dodani vrednosti
in zmožnosti doseganja (ambicioznih) ciljev. Prav tako izpostavljajo, da ima »prva
generacija okvirjev« (Avstralija, Nova Zelandija, Južna Afrika in Anglija – Wales,
Severna Irska) različne napake in so zato neprimerne kot zgled za splošno razširitev
NOK.

Kot odgovor Cedefop (2010 in 2011) pravi, da razvoj v Evropi sedaj lahko predstavi
več dokazov o vplivu ogrodij. Razvoj opisnikov NOK v več kot 30 državah brez
dvoma kaže, da tukaj ne gre za slepo »izposojo« ampak za določen nacionalni
proces, ki poizkuša definirati karakter in smer celotnega sistema kvalifikacij. Zadnje
poročilo Cedefop (2011) ugotavlja, da je trenutno zraven Irske, Francije in Velike
Britanije, ki so že vpeljale ogrodja kvalifikacij, še deset drugih držav na začetni stopnji
poskusne implementacije svojega nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Štirinajst okvirjev
pa je bilo uradno sprejetih (prav tam). Vpliva ogrodij kvalifikacij ne moremo omejiti
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samo na države znotraj Evrope, NOK lahko postanejo orodja za svetovni dialog o
vsebini in vrednotenju kvalifikacij. Pobude za razvoj ogrodja v tej smeri prihajajo tako
tudi iz Indije in Kitajske.

Ali gre pri tem za to, da lahko vidijo nekatere prednosti in slabosti pri samem razvoju
in implementaciji tega pristopa, ali pa so mogoče le pod prevelikim pritiskom trga
dela in EU. V petih letih od nastanka EOK se je število držav kandidatk za uvedbo
NOK namreč povečalo s 3 na 34. Ključnega pomena tukaj je proces nastanka teh
ogrodij. Procesi so bili namreč že od samega začetka del debat, predvsem na
področju koncepta in terminologije. Odločitev o stopnjah je še kako pomembna, saj v
kontekstu mobilnosti delavcev in učečih se odločitev o stopnjah in umestitev
posameznih tipov kvalifikacij na lestvico vpliva tako na pravice do zaposlovanja kot
na pravice do nadaljnjega izobraževanja v EU. Zato sta za vse države pomembni dve
vprašanji – vprašanje števila stopenj evropskega ogrodja in vprašanje umeščanja
nacionalnih kvalifikacij in izobrazb v evropsko ogrodje (Subic Ermenc in Mikulec,
2011, str. 44–45). Z ogrodji kvalifikacij naj bi povečali mobilnost delavcev (Allais,
2010, str. 16) in

regionalno povezovanje gospodarstev ter zmanjšali ovire za

mobilnost delavcev; izboljšali možnosti pri iskanju zaposlitev v drugih državah
(sorazmerno z njihovo usposobljenostjo in izkušnjami); pripomogli k lažjemu
prepoznavanje znanja, spretnosti in kompetenc delavcev, ki emigrirajo v druge
države in s tem pripomorejo k zapolnjevanju primanjkljaja delovne sile v drugih
državah.
V našem prostoru razvijamo slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), katerega namen je
povezati in uskladiti slovenske podsisteme izobraževanja in kvalifikacij ter s tem
izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij. Lahko služi kot izhodišče
za razreševanje problemov šibkega sodelovanja med sistemom izobraževanja in
certifikatnim sistemom ter ocenjevanjem in priznavanjem neformalno in priložnostno
pridobljenega znanja, spretnosti, kompetenc. Z njim bi zagotovili tudi mednarodno
primerljivost. V Sloveniji smo pred predlogom slovenskega ogrodja kvalifikacij poznali
osem-stopenjsko lestvico z dvema podravnema po »Družbenem dogovoru« (1980),
pa tudi KLASIUS je osem-stopenjsko lestvico ohranil. Očitno so se v času priprav
KLASIUS-a pokazale potrebe po spremembi. Slednji namreč ni usklajen z ISCED
standardi, zato potrebujemo prevod. Plevnikova pozarja, da »merila razvrščanja
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KLASIUS-ovih kategorij v mednarodnih strokovnih skupnostih, pristojnih za ISCED,
ne bi vzdržala soočenja z mednarodnimi merili. V Uredbi Vlade sprejeto rangiranje
visokošolskih izobrazb doslej ni bilo utemeljeno pred strokovnjaki mednarodnih
organizacij, zato je trenutno uporabljena različica prevoda v neskladju s KLASIUSom.« (Plevnik 2010, str. 9) Od izteka leta 2009 dalje pa je stekel postopek za
vzpostavitev SOK, ki je v začetku leta 2011 privedel do omejenega Predloga, ki
starih osem ravni raztegne v deset (Skubic Ermenc in Mikulec 2011, str. 43–44). V
kolikor primerjamo predlog našega ogrodja kvalifikacij z EOK in nekaterimi drugimi
NOK, lahko vidimo prvo razliko, in sicer število ravni. Predvsem bo zanimivo, kako
bodo povezane ravni SOK z EOK, saj jih predlog vsebuje deset, EOK pa osem. Res
pa je, da tudi druga NOK nimajo enakega števila ravni, kot ga ima EOK, pa so
vseeno z njim povezane. Težave, s katerimi se srečujemo pri nas, so predvsem na
višjih ravneh umeščanja poklicev oziroma kvalifikacij v SOK. V Sloveniji je na stopnjo
izobrazbe vezano dvoje: pravica do nadaljevanja izobraževanja in pravica do
zaposlovanja ter z njo povezana višina plače. Iz zapisnika 7. sestanka Medresorske
skupine za pripravo NOK (z dne 7. 11. 2010) lahko razberemo, da poteka diskusija
na temo umeščanja starih in novih diplom v ravni od 7 do 10. Razprave na to temo
se veliki meri osredotočajo predvsem na razmerje med bolonjskimi in starimi
visokošolskimi, univerzitetnimi diplomami. Sedaj veljavni zakon o visokem šolstvu 37
vzpostavlja ekvivalenco med bolonjskim magisterijem in staro univerzitetno diplomo.
Gre torej za umeščanje starih in novih diplom v SOK od ravni sedem do deset –
oboje bo tako na ravni 8 v SOK. Rešitev je logična, saj je skupnih 5 letnikov 1. in 2.
bolonjske stopnje časovno primerljivo prejšnjim štirim letnikom v univerzitetni
izobrazbi in dodatnemu letu, namenjenemu pripravi diplome. Ustreza tudi praksi
prenosa programov, ki so v veliki večini primerov izhajali iz takšne ekvivalence.
Vsebine prejšnjega univerzitetnega programa so razporedili med obe bolonjski
stopnji. Po drugi strani pa, kot izpostavlja Plevnikova (2011), enačenje prejšnje
univerzitetne izobrazbe z bolonjskim magisterijem namreč omogoča občutne
finančne prihranke pri plačah, obenem pa novi magistrski študiji lahko brez večjih
stroškov (delodajalcev) začasno omilijo problem brezposelnosti mladih. V tem
primeru je po Lavalu (2005, str. 121) cilj visokošolskega izobraževalnega sistema, da
dobavlja podjetjem potreben človeški kapital. Podjetja potrebujejo poceni delovno
37
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silo, zato se je cena magistrskih kvalifikacij znižala na ceno visokošolske izobrazbe –
na univerzitetno diplomo.
Pri izdelavi pretvornika izobrazb med SOK in EOK bo treba upoštevati rešitve,
povezane z nacionalno klasifikacijo izobrazb v razmerju do ISCED 2011.
Enostavneje rečeno: v nacionalnem okolju lahko uveljavimo vsebinsko različne
predpise oziroma dokumente, pod pogojem, da je tudi njihov namen različen, v
mednarodnem okolju pa ne. Vendar je tu zanka: neujemanja izobrazbenih ravni SOK
z razvrščanjem po ISCD 2012 ne bomo mogli uveljaviti, ujemanje izobrazb SOK s
stopnjami v EOK pa bo imelo vpliv na pravice posameznikov pri nadaljnjem
izobraževanju in zaposlovanju v EU, saj se bo to ujemanje vpisovalo v priloge k
diplomam (Plevnik 2011, str. 120).
Projekt TIPTOE je sledil ideji vključevanja trga dela v definiranju učnih rezultatov
kvalifikacij in je temeljil na konceptu EOK. Pri opisu poklicev s strani delodajalcev in s
strani izobraževalne sfere se je upošteval zapis, kot je v samem ogrodju. Zato so tudi
priporočila, ki so jih izdali na podlagi projekta, stremela k temu, da se države članice
ozirajo na to metaogrodje. V projektu se semantična spletna orodja uporabljajo s
ciljem določiti skupen evropski profil (usklajen s potrebami trga in potrebami z
obstoječo evropsko ponudbo izobraževanja in usposabljanja) na področju sektorja
trgovine. Ta način povezovanja elementov, ki pripadajo opisom poklicev in opisom
kvalifikacij v izobraževanju, s konceptom, ki temelji na rezultatih učenja, je
organiziran v taksonomijo: ontologija poišče povezave med opisi elementov in
koncepti taksonomije, lahko izvede samodejno obrazložitev, ki lahko ustrezno
premaga semantične in leksikalne ovire. »Ontologije so eden od pristopov
predstavitve znanja (knowlege representation). Osnovni namen, s katerim se ukvarja
področje predstavitve znanja, je snovanje računalniških sistemov, ki so sposobni
sklepati na strojno-berljivi predstavitvi sveta, in sicer na način, čim bolj podoben
človeškemu sklepanju.« (Grašič 2011, str. 16) Ontologija odraža stališče, da naj se
zajema splošno oz. skupno znanje, ki ni lastno posamezniku, temveč ga je sprejela
določena skupina ljudi. Na podlagi tega je lahko nastal skupen profil v projektu. Da
so se lahko primerjali podatki oziroma opisi profilov poklicev s strani delodajalcev in
opisi poklicev s strani izobraževanja, so bili opisniki narejeni na podlagi točno
določenih opisov in s pomočjo ključnih besed, nato so bili računalniško »obdelani«.
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Opisi so nastali na podlagi EOK in rezultatov učenja, ki so bili opisani kot znanje,
spretnosti in kompetence (opisanimi v EOK).
Projekt je šel v smeri računalniške podpore, strojnega obdelovanja podatkov.
Računalniški program je, na podlagi vnesenih podatkov (znanj, spretnosti,
kompetenc za vsak poklic) izdelal skupen profil. To ni edin projekt, pred njim sta na
podobnem konceptu temeljila še projekta HELEN in SESAMO. Sedaj je v razvoju tudi
projekt MATCH, ki bi naj združil vse koncepte, ki so bili uporabljeni v prej omenjenem
projektu in v projektu TIPTOE. Vprašanje je, zakaj uporaba semantičnih orodij,
ontologij in računalniška podpora. Ontologije in taksonomije ter drugi semantični
spletni instrumenti so vedno bolj pogosti na svetovnem spletu. Izkoristili bi jih lahko v
različnih aplikacijah, s kategorizacijo spletnih mest (kot na Google), z razvrščanjem
izdelkov na podlagi njihovih značilnosti (kot so Amazon.com) in sedaj tudi pri
primerjanju kvalifikacij. V bistvu se ontologije in taksonomije lahko uporabljajo za
opredelitev skupnega besedišča za dane domene, ki se lahko nato uporabijo za
izmenjavo informacij v standardiziran način ter se tako omogoči samodejno obdelavo
podatkov. Tako skupno razumevanje bi lahko omogočilo heterogenim informacijskim
virom, da so izraženi v »standardiziranem« načinu, s čimer se zmanjša nejasnosti, ki
se pojavijo zaradi komunikacijskih asimetrij (Pernici, 2006). Takšen način dela,
primerjanja kvalifikacij z EOK, ne bo uporabljen v SOK. Gre namreč za poizkus
oziroma primer, ki je še v povojih. Pristop ugotavljanja skupnih znanj, spretnosti in
kompetenc poklicev prodajalec in vodja prodaje, ki je bil uporabljen v projektu
TIPTOE, je bil premalo analiziran in za tiste, ki se z njim srečujemo prvič, dokaj
nerazumljiv. Predvsem bi bilo zanimivo vedeti zakaj so države primerjale določeno
kompetenco z določeno stopnjo EOK. To v projektu niso ugotavljali. V tej smeri bi se
dalo narediti več in ugotovitve znale biti zelo zanimive.
Vprašanje, ki smo si ga zastavili na začetku diplomske naloge, je bilo, zakaj se
pojavijo razlike pri pojmovanju, vsebini in razlagi nalog ter funkcij na evropskem trgu
dela. Kot smo videli na podlagi literature in projekta, je kar nekaj težav že zaradi
same razlage pojmov in konceptov, pa tudi različnih programov, sistemov šolanja.
Skoraj vse študije primerov kažejo na pomanjkanje sodelovanja delodajalcev v
obstoječih sistemih in to je eden od ključnih razlogov, zakaj kvalifikacije ne ustrezajo
njihovim potrebam ter zakaj prihaja do razlik glede določanja znanj, spretnosti in
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kompetenc med trgom dela in sfero izobraževanja. Mnogi navajajo pomanjkanje
pripravljenosti delodajalcev za sodelovanje v sistemih izobraževanja in usposabljanja
in pri uvajanju NOK.
Nato nas je zanimalo, kaj je skupno državam, ki so začele z NOK. Izstopal je cilj, da
naj bi NOK povečala komunikacijo med izobraževanjem in usposabljanjem ter
delovnim mestom. Pridobili bi naj predvsem ljudje, ki so v prikrajšanjem položaju, kar
zadeva trenutni (formalni) izobraževalni sistem. Ti ljudje so tisti, ki najbolj potrebujejo
reforme na področju priznavanja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc in
več fleksibilnosti, kar zadeva nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. (Allais, 2010)
Le-to bi posameznike lahko dodatno opremilo z znanjem, potrebnim na tekmovalnem
in nenehno spreminjajočem se trgu dela.
Želeli smo izvedeti, ali delodajalci cenijo nove kvalifikacije. V povezavi s tem nas je
zanimalo tudi, ali učenci dobijo delo oziroma zaposlitev in ali je zato njihov učinek
boljši. V opravljenih raziskavah (Allais, Raffe, Strathdee idr. 2009) niso našli
podatkov o tem, da bi NOK izboljšalo in povečalo ponudbo in povpraševanje med
izobraževalnimi ustanovami in na trgu dela, ali da so učenci pridobili več ustreznega
znanja, spretnosti in kompetence. V

vsakem primeru pa za zasedbo delovnega

mesta ne bi smel biti prevladujoč kriterij zgolj spričevalo/diploma ali certifikati ..,
temveč bi morali večji poudarek dati posameznikovemu znanju, njegovim spretnostim
in kompetencam.
Nenazadnje smo se vprašali, kaj se lahko zgodi, če se preveč osredotočamo na
znanja, spretnosti in kompetence, ki jih zahteva in določa trg dela. Ena od možnih
posledic je, da močno znanje oziroma »powerful kowlege« (Young 2009), ki ga
učenci pridobijo skozi formalno izobraževanje in jim daje neko podlago za
napredovanje, dobi vedno manjšo veljavo in bo v ospredju samo kvalificiranost za
neko delo. Nanaša se na znanje, ki je osnova za zanesljiva pojasnila in raziskovanje
različnih možnosti. Izraža se v konceptualni in ne v praktični obliki ter je pogosto, ni
pa nujno, povezano z znanostjo in tehnologijo. Gre torej za neko splošno znanje. Če
se NOK tega vprašanja ne loti, kot ugotavljajo Allaisova, Raffe in Young (2009, str.
14) ter drugi avtorji, se lahko zgodi, da bomo producirali le znanje, spretnosti in
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kompetence značilne za nižjo stopnjo kvalifikacij in za delovna mesta z minimalnimi
zahtevami. Hkrati s tem tudi omejimo možnosti za napredovanje.

Omeniti je potrebno, da ne obstaja samo ena predstava o NOK. To je pomembno za
tiste, ki ogrodja šele uvajajo oziroma so pod pritiskom, da razvijejo svoja. Medtem ko
je širitev sodelovanja na zainteresirane stani (trg dela, področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja) prihodnost za razvoj NOK v Evropi, ni
nobenih zagotovil, da bodo države to situacijo lahko vzdrževale. Obstaja nevarnost,
da bo formalno sprejetje ogrodja in povezava z EOK napeljala države v stanje
»misija dovršena«. Cedefop (2011, str. 3) poudarja, da uspeh ogrodij temelji na
kontinuiranem procesu, v katerega morajo biti vključene vse zainteresirane strani.
Slednje velja tudi za slovenski prostor in predvsem je pomembno, ali smo posvetili
dovolj pozornosti analizi obstoječega stanja ali le sledimo pritiskom Evrope unije.
Zato je treba pravočasno poenotiti sistemske rešitve z uporabo mednarodnih
standardov in meril. Slednje velja tudi za KLASIUS, v kolikor sistema ne bomo
spremenili, bo potrebno narediti prevajalnik. Vprašanje torej je, ali smiselno imeti
toliko klasifikacijskih in kvalifikacijskih ogrodij, ki so v relaciji do mednarodno sprejetih
ogrodij (ISCED 2011, ISCO, EOK) različna, če bomo morali še dodatno delati
pretvornike in prevajalnike med njimi. Potrebna je sprememba in nadgradnja teh, ki
jih že imamo. Vsa komunikacija med državami o vzgoji in izobraževanju poteka v
jeziku

klasifikacije

ISCED.

Slovenija

brez

ustreznega

prevoda

svojega

izobraževalnega sistema z drugimi državami ne bo mogla komunicirati. Če bo
ogrodje kvalifikacij, ne samo pri nas ampak tudi v drugih državah, uporabno in
uspešno, po pokazal le čas, kot je to pokazal v primeru anglosaških držav, ki so
ogrodja že uvedla in videla njihove pomanjkljivosti.
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PRILOGA A
Tabela Opisniki, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij

ZNANJE

SPRETNOSTI

KOMPETENCA

Vsaka od teh 8 ravni je opredeljena z

V okviru EOK je

V okviru EOK so

V okviru EOK je

nizom opisnikov, ki navajajo rezultate

znanje opisano kot

spretnosti opisane

»kompetenca«

učenja glede na kvalifikacijo na navedeni

teoretično in/ali

kot spoznavne

opredeljena glede na

ravni v katerem koli sistemu kvalifikacij

podatkovno

(uporaba logičnega,

odgovornost in

intuitivnega in

samostojnost

ustvarjalnega
mišljenja) in praktične
(ki zajemajo ročne
spretnosti in uporabo
metod, gradiv, orodij
in instrumentov)

RAVEN 1

Rezultat učenja na ravni 1

> osnovno splošno

> osnovne spretnosti,

> delo ali študij pod

so

znanje

potrebne za izvedbo

neposrednim

preprostih nalog

nadzorom v
strukturiranem okviru

RAVEN 2

Rezultat učenja na ravni 2

> osnovno

> osnovne

> delo ali študij pod

so

podatkovno znanje

spoznavne in

nadzorom in delno

s področja dela in

praktične spretnosti,

samostojno

študija

potrebne za uporabo
ustreznih podatkov
za izvedbo nalog in
reševanje rutinskih
problemov z uporabo
preprostih pravil in
orodij

RAVEN 3

Rezultat učenja na ravni 3

> poznavanje

> vrsta spoznavnih in

> prevzem

so

dejstev, načel,

praktičnih spretnosti,

odgovornosti za

postopkov in

potrebnih za

dokončanje nalog pri

splošnih pojmov s

dokončanje nalog in

delu ali študiju

področja dela ali

reševanje problemov

> med reševanjem

študija

z izbiro in uporabo

problemov

osnovnih metod,

prilagajanje lastnega

orodij, gradiv in

vedenja okoliščinam

podatkov
RAVEN 4

Rezultat učenja na ravni 4

> podatkovno in

> vrsta spoznavnih in

> samostojno

so

teoretično znanje v

praktičnih

delovanje v okviru

širšem okviru na
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smernic na področju

področju dela ali

dela ali študija, ki so

študija

navadno predvidljive,
vendar se lahko
spremenijo
> nadzor rutinskega
dela drugih, prevzem
delne odgovornosti za
vrednotenje in
izboljšanje delovnih
ali študijskih
dejavnosti

RAVEN 5

Rezultat učenja na ravni 5

> celostno,

> celoten niz

> vodenje in nadzor v

*

so

specializirano,

spoznavnih in

okviru delovnih in

podatkovno in

praktičnih spretnosti

študijskih dejavnosti v

teoretično, znanje

,potrebnih za

primeru

na področju dela ali

pripravo ustvarjalnih

nepredvidljivih

študija in zavedanje

rešitev abstraktnih

sprememb

o mejah tega znanja

problemov

> pregled in razvijanje
svojega delovanja in
delovanja drugih

RAVEN 6

Rezultat učenja na ravni 6

> poglobljeno

> zahtevnejše

> vodenje

**

so

znanje s področja

spretnosti, ki

kompleksnih

dela ali študija,

dokazujejo

tehničnih ali

skupaj s kritičnim

obvladanje in

strokovnih dejavnosti

razumevanjem teorij

inovativnost,

ali projektov, prevzem

in načel

potrebne za

odgovornosti za

reševanje

sprejemanje odločitev

kompleksnih in

v nepredvidljivem

nepredvidljivih

delovnem ali

problemov na

študijskem okviru

specializiranem

> prevzem

področju dela ali

odgovornosti za

študija

vodenje strokovnega
razvoja
posameznikov ali
skupin

RAVEN 7

Rezultat učenja na ravni 7

> visoko

> specializirane

> vodenje in

***

so

specializirano

spretnosti za

preoblikovanje

znanje, ki delno

reševanje problemov,

okvirov dela ali

vključuje najnovejša

potrebne pri

študija, ki so

spoznanja s

raziskavah in/ali

kompleksni,

področja dela ali

inovacijah za razvoj

nepredvidljivi in je do
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študija, kot podlaga

novega znanja in

njih treba pristopati z

za izvirna dognanja

postopkov ter za

novimi strategijami

in/ali raziskave

povezovanje znanja z

> prevzem

različnih področij

odgovornosti za

>

kritično

zavedanje o

prispevanje k

vprašanjih znanja s

strokovnemu znanju

področja in na

in praksi in/ali za

stičiščih med

pregled strateškega

posameznimi

delovanja delovnih

področji

skupin

RAVEN 8

Rezultat učenja na ravni 8

> najbolj

> najbolj

> izkazovanje znatne

****

so

izpopolnjeno znanje

izpopolnjene in

avtoritete,

na delovnem ali

specializirane

inovativnosti,

študijskem področju

spretnosti in tehnike,

samostojnosti,

in na stičiščih med

vključno s sintezo in

znanstvene in

posameznimi

vrednotenjem,

strokovne celovitosti

področji

potrebne za

in trajne zavezanosti

reševanje kritičnih

razvijanju, novih

problemov v

zamisli ali procesov v

raziskavah in/ali

ospredju novih

inovacijah ter za

zamisli ali procesov v

razširitev in ponovno

ospredju delovnega

opredelitev

ali študijskega okvira,

obstoječega znanja

vključno z

in strokovne prakse

raziskovanjem

Združljivost z ogrodjem kvalifikacij

Ogrodje kvalifikacij

** Opisnik prvega

**** Opisnik tretjega

evropskega visokošolskega prostora:

evropskega

cikla v ogrodju

cikla v ogrodju

visokošolskega

kvalifikacij

kvalifikacij

prostora zagotavlja

evropskega

evropskega

opisnike ciklov.

visokošolskega

visokošolskega

Opisnik vsakega

prostora, o katerem

prostora, o katerem

cikla ponuja splošno

so se dogovorili

so se dogovorili

izjavo o tipičnih

ministri, odgovorni za

ministri, odgovorni za

pričakovanjih glede

visoko šolstvo, na

visoko šolstvo, na

dosežkov in

srečanju v okviru

srečanju v okviru

zmožnosti,

bolonjskega procesa,

bolonjskega procesa,

povezanih s

ki je potekalo v

ki je potekalo v

kvalifikacijami, ki

Bergnu maja 2005,

Bergnu maja 2005,

predpostavljajo

ustreza rezultatom

ustreza rezultatom

konec

učenja ravni 6 EOK

učenja ravni 6 EOK

posameznega cikla

*** Opisnik drugega

* Opisnik kratkega

cikla v ogrodju

cikla visokošolskega

kvalifikacij
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izobraževanja (v

evropskega

okviru prvega cikla

visokošolskega

ali povezan s prvim

prostora, o katerem

ciklom, ki ga je

so se dogovorili

oblikovala skupna

ministri, odgovorni za

pobuda za kakovost

visoko šolstvo, na

kot del bolonjskega

srečanju v okviru

procesa, ustrea

bolonjskega procesa,

izidom ravni 5 EOK.

ki je potekalo v
Bergnu maja 2005,
ustreza rezultatom
učenja ravni 6 EOK
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PRILOGA B
Tabela Opisniki oziroma splošna posredna merila za opredeljevanje KLASIUS- SRV
ravni in podravni
Opisniki

Raven/

Splošna, posredna merila

podraven
0
Znanje: najosnovnejše splošno znanje, ki

1

Vstopni pogoji: starost 6 let

omogoča nadaljnje učenje.

v 9-letni OŠ oziroma 7 let v

Spretnosti: izkazovanje praktičnih spretnosti

8-letni OŠ

za opravljanje enostavnih, ponavljajočih se
opravil ali kratkega niza enostavnih opravil v

Trajanje: 6 let v 9-letni OŠ

kontroliranem okolju.

(1.-6. razred) oziroma 4 leta

Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v

v (-letni OŠ (1.-4.-razred).

podrobno opredeljenem in zelo
strukturiranem okolju. Usposobljenost učenja
podatkov in osnov ponavljajočih se
spretnosti v dobro strukturiranem in
nadzorovanem okolju. Usposobljenost
učenja podatkov in osnovnih ponavljajočih
se spretnosti v dobro strukturiranem in
nadzorovanem okolju.
Znanje: splošno in uporabno znanje, ki ni

2

Vstopni pogoji: (jih ni, ker

usmerjeno k specifičnemu poklicnemu

izobraževanje potekla

področju, temveč predstavlja podlago za

kontinuirano v enoviti

nadaljnje sistematično učenje.

obvezni OŠ).

Spretnosti: izkazovanje praktičnih
spretnosti, vključno z uporabo ustreznih

Trajanje: 3 leta v 9-letni OŠ

orodij. Spretnosti za izvajanje enostavnih,

(7.–9. razred) oziroma 4 leta

ponavljajočih se opravil, sestavljenih iz

v (8-letni OŠ (5. –8. razred)

manjšega števila operacij, na podlagi ustnih
ali pisnih navodil po predpisanem postopku.
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
predvidljivem in strukturiranem kontekstu, v
zmernem obsegu funkcij in po navodilih.
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Osnovna bralna in matematična pismenost
ter usposobljenost za pridobivanje novih
znanj in spretnosti v strukturiranem in
nadzorovanem okolju.
Znanje: pretežno praktično, življenjsko in

3

Vstopni pogoji (tipično):

poklicno uporabno znanje z nekaj teoretične

lahko tudi nedokončano OŠ

podlage, pridobljeno predvsem na podlagi

izobraževanje.

proučevanja primerov ter posnemana in
Trajanje (tipično): 2,5 leta

urjenja.
Spretnosti: izkazovanje praktičnih in
miselnih spretnosti omejenega obsega,
vključno z uporabo ustreznih orodij.
Uporabljanje znanih rešitev pri reševanju
predvidljivih problemov v omejenem obsegu.
Spretnosti za izvajanje relativno preglednih,
standardiziranih delovnih opravil.
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
omejenem kontekstu, po navodilih, z
omejeno samostojnostjo in znotraj znanih
homogenih skupin. Funkcionalna bralna in
matematična pismenost ter usposobljenost
za pridobivanje novih znanj in spretnosti ob
ustreznem vodenju.

Znanje: pretežno praktično uporabno

4

Vstopni pogoji (tipično):
končana OŠ.

znanje, dopolnjeno s poznavanjem
teoretičnih načel, zlasti tisti iz stroke, s tem
da ima prednost proučevanje primerov pred

Trajanje (tipično): 3 leta.

načeli z znanstvene sistematičnosti. Pri
izobraževanju in usposabljanju poklicnih
spretnosti ima izobraževanje, ki temelji na
analitičnem mišljenju, enakovreden pomen
kot posnemanje. Delež splošnega znanja
omogoča nadaljnje učenje.
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so
glede na območje delovanja široke in
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specializirane, vključno z uporabo ustreznih
orodij. Uporabljanje znanih rešitev pri
reševanju različnih predvidljivih problemov,
lahko tudi v netipičnih situacijah. Spretnosti
za izvajanje relativno preglednih, manj
standardiziranih delovnih opravil, s
poudarkom na obvladanju različnih tehnik
dela in različnih tehnoloških postopkov,
povezanih z delovnimi opravili.
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
znanem in manj znanem okolju z večjo
stopnjo odgovornosti in samostojnosti.
Prevzemanje odgovornosti za lastnosti in
kakovost proizvodov/ storitev, povezanih z
delovnimi opravili oz. delovnim procesom.
Prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
Pridobivanje novega znanja in spretnosti v
nadzorovanem okolju.
Znanje: teoretično in praktično znanje,

5

pridobljeno s spoznavanjem različnih

Vstopni pogoji (tipično):
končana OŠ.

znanstvenih področij in/ali teoretičnih načel,
Trajanje (tipično): 4–5 let.

ki je podlaga za razumevanje stroke, in
predstavlja skupni temelj za nadaljnje
učenje. Spoznavanje teoretičnih načel
temelji na načelih sistematičnosti,
znanstvene utemeljenosti in
eksemplaričnosti. Znanje je lahko na
nekaterih področjih nekoliko poglobljeno.
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so
glede na območje delovanja široke, in so
lahko tudi specializirane, vključno z uporabo
ustreznih orodij. Ovrednotenje in uporaba
informacij za oblikovanje odločitev in rešitev
različnih problemov oziroma netipičnih
situacij. Oblikovanje rešitev v povezavi z
dobro opredeljenimi abstraktnimi problemi.
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Spretnosti za izvajanje manj
standardiziranih, predvsem pa
nestandardiziranih delovnih opravil
(povezanih s tehnologijo dela, s pripravo in
kontrolo dela, posebej z vidika kakovosti
dela).
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
različnih in specifičnih okoljih za
prevzemanje lastnosti in kakovost
proizvodov/storitev, povezanih z delovnimi
opravili oz. delovnim procesom. Izkazovanje
nekaj pobude in neodvisnosti pri izvajanju
opredeljenih aktivnosti. Delovanje v številnih,
kompleksnih in heterogenih skupinah.
Prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
Pridobivanje novega znanja in spretnosti ob
ustreznem vodenju.
Znanje: strokovno in teoretično znanje na

6/1

Vstopni pogoji (tipično):

določenem področju ter praktično znanje za

spričevalo o uspešnem

samostojno reševanje konkretne strokovne

končanju srednjega

problematike. Znanje vključuje nekaj

strokovnega ali splošnega

teoretičnih konceptov in abstraktno mišljenje,

izobraževanja, druge

ki je značilno poglobljeno na nekaterih

enakovredne listine.

področjih. Poglobljeno sistematično
strokovno znanje omogoča razvijanje

Trajanje (tipično): 2–2,5

sposobnosti za reševanje zahtevnejših

leta.

problemov v delovnih procesih.
Spretnosti: izkazovanje spretnosti, ki so

Prednost (tipično):

glede na območje delovanja obsežne,

nadaljevanje izobraževanja

praviloma specializirane, vključno z uporabo

na ravni 6/2.

ustreznih orodij, povezanih s področjem
izobraževanja in usposabljanja. Spretnosti
za izvajanje zahtevnejših operativnostrokovnih opravil, povezanih z deli v pripravi
in kontroli delovnih procesov, posebej pa še
z deli v organizaciji in vodenju delovnega
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procesa.
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
različnih in specifičnih okoljih, z elementi
nerutinske in ustvarjalne aktivnosti. Uporaba
teoretičnih konceptov in/ali strokovnih znanj
in spretnosti za reševanje posameznih
delovnih problemov s strokovnega področja.
Osebno samostojno delovanje, pogosto
prevzemanje odgovornosti za delo drugih
in/ali za organizacijo in alokacijo virov.
Delovanje v številnih, kompleksnih in
heterogenih skupinah. Zmožnosti
prepoznavanja lastnih izobraževalnih potreb
in vrednotenja rezultatov lastnega učenja v
okviru strukturiranega učnega okolja, pomoč
drugim pri odkrivanju učnih potreb.
Znanje: poglobljeno strokovno in teoretično

6/2

Vstopni pogoji (tipično):

znanje na določenem področju, podprto s

spričevalo o uspešnem

širšo teoretično in metodološko osnovo.

končanju srednjega

Spretnosti: izkazovanje in uporaba

strokovnega ali splošnega

strokovnih, tehničnih, ustvarjalnih,

izobraževanja ali diploma o

konceptualnih spretnosti in orodij, povezanih

končanem višješolskem

s področjem izobraževanja in usposabljanja.

izobraževanju.

Delovanje na podlagi oblikovanja ustreznih
strokovnih mnenj v planskih, tehničnih,

Trajanje (tipično): 3–4 leta.

proizvodnih, ipd. in/ali nadzornih funkcijah v
povezavi a proizvodi, storitvami, operacijami

Prednost (tipično):

in procesi. Spretnosti za obvladovanje

nadaljevanje izobraževanja

zahtevnih, kompleksnih delovnih procesov,

na ravni 7.

sposobnost za samostojno uporabo znanja v
novih, netipičnih delovnih situacijah.
Zmožnosti: usposobljenost za delovanje v
številnih različnih okoljih in v različnih
funkcijah, v katerih so potrebne spretnosti
diagnosticiranja in ustvarjalnega reševanja
problemov. Sprejemanje odgovornosti za
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določanje in doseganje lastnih rezultatov
dela in/ali rezultatov dela skupine.
Prevzemanje nadzorne odgovornosti za delo
drugih na opredeljenih področjih dela.
Usposobljenost za argumentirano razpravo
in reševanje problemov v stroki. Zmožnost
prevzemanja pobude za lastno učenje,
usposobljenost za prepoznavanje lastnih
potreb po učenju in za interaktivno učenje v
skupini.
Znanje: poglobljeno teoretično, metodološko

7

Vstopni pogoji (tipično):

in analitično znanje z osnovami

diploma, ki izkazuje uspešno

raziskovalnega dela, ki je osnova za zelo

končanje visokošolskega

zahtevno strokovno delo.

izobraževanja na podravni

Spretnosti: izkazovanje obvladovanja

6/2 oziroma spričevalo o

spretnosti in orodij kompleksnih

uspešnem končanju

specializiranih področij, praviloma na

splošnega, pod dodatnimi

ekspertni ravni. Spretnosti za obvladovanje

pogoji tudi srednjega

zelo zahtevnih, kompleksnih delovnih

strokovnega izobraževanja

procesov, sposobnost za stalno samostojno

(velja za enovite študijske

uporabo znanja, predvsem v novih,

programe prve in druge

nepredvidljivih delovnih situacijah,

bolonjske stopnje in

obvladovanje načrtovanja in vodenja

visokošolske univerzitetne

delovnega procesa.

(prejšnje) študijske

Zmožnosti: usposobljenost za uporabo

programe)

znanja in razumevanja ter zmožnost
reševanja problemov v novih ali neobičajnih

Trajanje (tipično): 4–6 let

razmerah v širših ali večdisciplinarnih

od začetka ravni 6, in sicer:

kontekstih, povezanih s področjem študija

1–2 leti po končanem

(stroke). Sprejemanje odgovornosti za vse

izobraževanju na podravni

glede na odločitve, povezane aktivnosti oz.

6/2 oziroma 4–6 let po

procese. Vodenje številnih, raznovrstnih,

končanem splošnem ali

kompleksnih, heterogenih skupin.

srednjem strokovnem

Usposobljenost za neodvisno, profesionalno

izobraževanju na ravni 5.

in etično usmerjanje lastnega učenja v
različnih, manj običajnih kontekstih.

Prednost (tipično):
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nadaljevanje izobraževanja
na podravni 8/1 in/ali
podravni 8/2.
Znanje: poglobljeno znanje za izvirno

8/1

Vstopni pogoji (tipično):

raziskovalno in znanstveno delo, ki ustvarja

diploma, ki izkazuje uspešno

novo znanje in izpolnjuje merila za

končanje visokošolskega

znanstveno objavljanje.

izobraževanja na 7.

Spretnosti: izkazovanje spretnosti za
izvajanje najzahtevnejših del, vključno z

Trajanje (tipično): 2 leti.

udeležbo pri znanstvenoraziskovalnih
projektih ter reševanje teoretičnih in

Prednost (tipično):

praktičnih problemov v posebnih delovnih

nadaljevanje izobraževanja

situacijah.

na podravni 8/2.

Zmožnosti: usposabljanje za uporabo
znanja pri reševanju kompleksnih problemov
tudi v nepredvidljivih in slabo opredeljenih
kontekstih v okviru stroke. Usposobljenost za
bazično in/ali uporabno
znanstvenoraziskovalno delo, sposobnost
samoocenjevanja in avtonomno usmerjanj
lastnega strokovnega razvoja.
Znanje: poglobljeno znanje za samostojno

8/2

Vstopni pogoji (tipično):

izvirno raziskovalno in znanstveno delo, ki

diploma, ki izkazuje uspešno

ustvarja novo znanje, ki je v vrhu določene

končanje visokošolskega

vede ali stroke in izpolnjuje merila za

izobraževanja na 7.

znanstveno objavljanje v mednarodnem
Trajanje (tipično): 3–4 leta.

prostoru.
Spretnosti: izkazovanje spretnosti za
izvajanje najzahtevnejših del, vključno z

Vstopni pogoj (tipično):

načrtovanjem in usklajevanjem

diploma, ki izkazuje uspešno

znanstvenoraziskovalnih projektov ter

končanje znanstvenega

reševanjem najzapletenejših teoretičnih in

magisterija ali specializacije

praktičnih problemov in oblikovanjem

po uspešno končanem

modelov za prenos raziskovalnih dosežkov.

visokošolskem izobraževanju

Zmožnosti: usposobljenost za ustvarjanje in

na ravni 7.

interpretacijo novega znanja ter iskanje
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Trajanje (tipično): 2 leti.

odgovorov na abstraktna in najbolj
kompleksna vprašanja v profesionalnem in
sorodnih kontekstih. Usposobljenost za
sodelovanje v kritičnem dialogu ter zmožnost
odgovornega presojanja posledic uporabe
novega znanja v različnih kontekstih.
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PRILOGA C
Tabela Predlagani opisniki ravni SOK

RAVEN
1

ZNANJE

SPRETNOSTI

KOMPETENCE

Je rezultat učenja in

V okviru nacionalnega

Se nanašajo na sposobnost

osvajanja pojmov,

ogrodja kvalifikacij so

uporabe in povezovanje znanja

načel, teorij in praks.

spretnosti opisane kot

in spretnosti v izobraževalnih,

Pridobivanje znanja

kognitivne npr. uporaba

profesionalnih in osebnih

poteka v različnih

logičnega, intuitivnega in

situacijah. Kompetence

okoljih: v

ustvarjalnega mišljenja

razvrščamo glede na

izobraževalnem

in/ali praktične npr.

kompleksnost, samostojnost in

procesu, pri delu in v

ročne, kreativne

odgovornost delovanja.

kontekstu zasebnega

spretnosti in uporaba

Ločimo generične in poklicno

ter družbenega

materialov, ogrodij in

specifične kompetence.

življenja.

instrumentov.

Elementarno splošno

Osnovna pismenost ter

Usposobljenost za delovanje v

znanje, ki omogoča

sposobnost učenja

podrobno opredeljenem in zelo

nadaljnje sistematično

podatkov in pojmov.

strukturiranem okolju.

učenje.

Izkazovanje praktičnih
spretnosti za izvajanje
enostavnih, ponavljajočih
se opravil ali kratkega niza
enostavnih opravil.

RAVEN

Temeljno splošno in

Temeljna pismenost in

Usposobljenost za omejeno

2

uporabno znanje, ki

izkazovanje praktičnih

samostojno delovanje na podlagi

obsega razumevanje

spretnosti, vključno z

ustnih ali pisnih navodil ter za

glavnih družbenih in

uporabo osnovnih orodij,

pridobivanje novih znanj in

naravnih pojmov,

metod in materialov.

spretnosti v predvidljivem in

procesov in

Izvajanje enostavnih,

strukturiranem kontekstu.

zakonitosti; je podlaga

ponavljajočih se opravil,

Sprejemanje omejene

za nadaljnje učenje in

sestavljenih iz manjšega

odgovornosti.

družbeno

števila operacij.

udejstvovanje.

RAVEN
3

Pretežno praktično,

Temeljna pismenost in

Usposobljenost za pridobivanje

življenjsko in poklicno

izkazovanje praktičnih

novih znanj in spretnosti v

uporabno znanje z

spretnosti v omejenem

strukturiranem kontekstu ob

nekaj teoretične

obsegu, vključno z uporabo

ustreznem vodenju.
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podlage, pridobljeno

ustreznih orodij, metod in

Usposobljenost za omejeno

predvsem na podlagi

materialov. Uporabljanje

samostojno delovanje v

proučevanj primerov

znanih rešitev pri reševanju

predvidljivem in strukturiranem

ter posnemanja in

predvidljivih problemov v

kontekstu na podlagi enostavnih

urejanja v kontekstu

omejenem obsegu.

ustnih ali pisnih navodil.

določene stroke.

Izvajanje preglednih in

Sprejemanje omejene

standardiziranih opravil.

odgovornosti.

RAVEN

Pretežno poklicno

Uporabljanje znanja pri

Usposobljenost za delovanje v

4

znanje, dopolnjeno s

reševanju različnih opravil

znanem in manj znanem okolju z

poznavanjem

in problemov, lahko tudi v

večjo stopnjo odgovornosti in

teoretičnih načel, zlasti

manj tipičnih situacijah.

samostojnosti. Prevzemanje

tistih iz stroke. Pred

Obvladovanje spretnosti, ki

odgovornosti za lastnosti in

načeli znanstvene

so glede na območje

kakovost izdelkov/storitev,

sistematičnosti ima

delovanja široke in

povezanih z delovnimi opravili oz.

prednost proučevanje

specializirane, vključno z

delovnim procesom. Pridobivanje

primerov, povezovanje

uporabo ustreznih orodij,

novega znanja in spretnosti v

in uporabo znanj.

metod, različni tehnoloških

nadzorovanem okolju. To raven

postopkov in materialov.

označuje določena podjetniška

Izvajanje relativno

usmerjenost, sposobnost

preglednih, manj

organiziranja in vključevanja v

standardiziranih opravil.

delovne skupine.

RAVEN

Splošno in/ali

Izkazovanje spretnosti, ki

Usposobljenost za delovanje v

5

strokovno znanje,

so glede na območje

različnih in specifičnih okoljih.

pridobljeno s

delovanja široke, lahko so

Prevzemanje odgovornosti za

spoznavanjem

tudi specializirane, vključno

lastnosti in kakovost delovnega

različnih znanstvenih

z uporabo ustreznih orodij,

procesa in rezultatov, pri čemer

in/ali strokovnih

metod, različnih tehnoloških

izkazuje samostojnost in

področij in teoretičnih

postopkov, materialov in

določeno mero samoiniciativnosti.

načel. Predstavlja

teorij. Ovrednotenje in

Prevzemanje odgovornosti in

temelj za nadaljnje

uporaba informacij za

iniciative za pridobivanje novega

učenje in nekoliko

oblikovanje odločitev in

znanja in spretnosti. To raven

poglobljeno

rešitev različnih problemov

označuje podjetniška

razumevanje stroke.

oz. netipičnih situacij.

usmerjenost in vključevanja v

Učenje poteka

Oblikovanje rešitev v

kompleksne in heterogene

predvsem z analitičnim

povezavi z dobro

delovne skupine.

mišljenjem.

opredeljenimi abstraktnimi
problemi. Izvajanje
raznolikih, pogosto
nestandardiziranih opravil.

RAVEN

Strokovno in teoretično

Izvajanje zahtevnejših
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Usposobljenost za delovanje v

6

znanje na določenem

operativno-strokovnih

različnih in specifičnih okoljih z

področju in praktično

opravil, povezanih z deli v

elementi ustvarjalne aktivnosti.

znanje za reševanje

pripravi in kontroli delovnih

Samostojno delovanje, pri

konkretnih strokovnih

procesov, posebej pa še z

katerem je značilno prevzemanje

nalog. Znanje

deli v organizaciji in

odgovornosti za delo

omogoča reševanje

vodenju delovnega

posameznikov in skupin ter

zahtevnejših opravil na

procesa. Naloge so glede

materialnih virov in informacij.

specifičnih področjih

na območje delovanja

Delovanje v številnih,

stroke.

kompleksne, praviloma

kompleksnih in heterogenih

specializirane, vključujejo

situacijah. Ob tem je pomembno

abstraktno mišljenje in

osnovno povezovanje in

uporabo ustreznih orodij,

umeščanje problematike v splošni

metod, različnih tehnoloških

družbeni kontekst.

postopkov, materialov in

Prepoznavanje lastnih učnih

teorij.

potreb in skrb za prenos znanja v
delovnem okolju.

RAVEN
7

Poglobljeno strokovno

Izvajanje kompleksnih

Usposobljenost za delovanje v

teoretično in praktično

operativno-strokovnih

različnih okoljih in na različnih

znanje na določenem

opravil, ki vključujejo tudi

funkcijah ter za posredovanje

področju, podprto s

uporabo metodoloških

novega znanja. Sprejemanje

širšo teoretično in

orodij.

odgovornosti za določane in

metodološko osnovo.

Obvladovanje zahtevnih,

doseganje lasnih rezultatov dela

kompleksnih delovnih

in/ali rezultatov dela heterogene

procesov ob samostojni

skupine na opredeljenih področjih

uporabi znanja v novih

dela. Usposobljenost za

delovnih situacijah.

argumentirano razpravo v

Diagnosticiranje in

specifičnih delovnih okoljih,

reševanje problemov v

povezanih s področjem

različnih specifičnih

izobraževanja in usposabljanja.

delovnih okoljih, povezanih

Prepoznavanje lastnih potreb po

s področjem izobraževanja

učenju, prevzemanje pobude za

in usposabljanja.

lastno učenje, usposobljenost za

Osnova za izvirna

prenos znanja v skupini.

dognanja/stvaritve in
kritično refleksijo.

RAVEN
8

Poglobljeno teoretično,

Obvladovanje zelo

Samostojno in avtonomno

metodološko in

zahtevnih, kompleksnih

izvajanje nalog v praviloma

analitično znanj z

delovnih procesov in

netipičnih okoljih v širših ali

elementi raziskovanja,

metodoloških orodij na

večdiscipliniranih kontekstih.

ki je osnova za zelo

specializiranih področjih.

Sposobnost prevzemanja
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RAVEN
9

zahtevno strokovno

Delovne situacije so

odgovornosti za lastni

delo.

praviloma netipične.

profesionalni razvoj. Sprejemanje

Načrtovanje in vodenje

odgovornosti za odločitve, ki so

delovnega procesa na

povezane z aktivnostmi, procesi

podlagi ustvarjalnega

ter vodenjem kompleksnih in

reševanja problemov,

heterogenih skupin.

povezanih s področjem

Usposobljenost za neodvisno,

izobraževanja in

profesionalno in etično

usposabljanja. Sposobnost

usmerjanje lastnega učenja in

izvirnih dognanj/stvaritev,

učenja drugih v različnih

kritične refleksije.

kontekstih.

Poglobljeno teoretično,

Načrtovanje, vodenje in

Avtonomno izvajanje nalog v

metodološko in

izvajanje najzahtevnejših

netipičnih okoljih, širših ali

analitično znanje za

del, vključno z udeležbo pri

večdisciplinarnih kontekstih v

izvorno znanstveno-

znanstvenoraziskovalnih/

povezavi z bazičnim in/ali

raziskovalno/umetnišk

vrhunskih umetniških

uporabnim

o delo, ki ustvarja novo

projektih, ter reševanje

znanstvenoraziskovalnim/umetniš

znanje/stvaritve.

teoretičnih in praktičnih

kim delom. Sposobnost

problemov v posebnih

prevzemanja odgovornosti za

delovnih situacijah.

lastni profesionalni razvoj in

Sposobnost kompleksnih

razvoj stroke. Usposobljenost za

izvirnih dognanj/ stvaritev,

neodvisno, profesionalno in

kritične refleksije.

etično usmerjanje lastnega
učenja in učenja drugih v različnih
kontekstih.

RAVEN

Poglobljeno znanje za

Načrtovanje, vodenje in

Usposobljenost za izrazito

10

samostojno izvirno

izvajanje najzahtevnejših

avtonomno/ vrhunsko ustvarjanje,

znanstveno in

del, vključno z

interpretiranje ter iskanje

raziskovalno/umetnišk

znanstvenoraziskovalnimi/

odgovorov na abstraktna in

o delo ali razvoj stroke

umetniškimi projekti, ter

najbolj kompleksna vprašanja v

na najvišji ravni, kar je

reševanje najzahtevnejših

stroki, znanosti ali umetnosti.

povezano z

teoretičnih in praktičnih

Sposobnost za prenos znanja

znanstvenim,

problemov. Sposobnost

med stroko in znanostjo

strokovnim ali

kritične refleksije,

kritičnem dialogu ter zmožnost

umetniškim

poglobljenega abstraktnega

odgovornega presojanja posledic

uveljavljanjem doma in

razmišljanja in sinteze

uporabe novega znanja v

v mednarodnem

novih in kompleksnih idej.

različnih kontekstih.

prostoru.
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PRILOGA D
Tabela Kvalifikacije v relaciji do predlaganih opisnikov in ravni SOK

IZOBRAZBA

NACIONALNE
POKLICNE
KVALIFIKACIJE

A) Vstopni pogoj (tipično):
B) Trajanje (tipično oz. tipično skupno
teretično):
C) Tipična izobrazba:
D) Prehodnost:

RAVEN 1

PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA

NPK, raven 1

IZOBRAŽEVANJA (NIŽJE STOPNJE)
A) Starost 6 let v 9-letno OŠ oziroma 7 let
v 8-letno OŠ
B) 6 let v 9-letni OĐŠ (1.

–6. razred)

oziroma 4 leta v 8-letni OŠ (1.–4.
razred)
C) Nedokončana osnovnošolska
izobrazba
D) 6. oziroma 4. razred OŠ za SOK raven
2; 7. oziroma 6. za nižje poklicno
izobraževanje (SOK, raven 3)

RAVEN 2

PROGRAMI OSNOVNOŠOLSKEGA

NPK, raven 2

IZOBRAŽEVANJA (VIŠJE STOPNJE)
A) (jih ni, ker izobraževanje poteka
kontinuirano v enoviti obvezni OŠ)
B) 3 leta v 9-letni OŠ (5.

–8. razred)

C) Osnovnošolska izobrazba
D) Nižje poklicno, srednje poklicno,
strokovno in splošno srednješolsko
izobraževanje (SOK, raven 3–5)

RAVEN 3

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
A) Nedokončana ali končana osnovna
šola
B) 2,5 leta
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NPK, raven 4

C) Nižja poklicna izobrazba
D) Srednje poklicno izobraževanje (SOK,
raven 4)

RAVEN 4

PROGRAMI SREDNEJGA POKLICNEGA

NPK, raven 4

IZOBRAŽEVANJA
A) Končana osnovna šola ali nižja
poklicna šola
B) Od 3 do 4 leta
C) Srednja poklicna izobrazba
D) Srednje strokovno in poklicno- tehniško
izobraževanje; mojstrski, delovodski in
poslovodski izpit (SOK, raven 5)

RAVEN 5

PROGRAMI SREDNJEGA TEHNIŠKEGA IN

NPK, raven 5

DRUGEGA STROKOVNEGA TER
SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA
A) Končana osnovna in srednja poklicna
šola
B) Od 4 do 5 let
C) Srednja tehniška in strokovna ter
splošna izobrazba
D) Maturitetni/ poklicni tečaj, višje
strokovno, visoko strokovno in
univerzitetno (pogojno za kandidata s
poklicno maturo) izobraževanje (Sok,
raven 6,7)

RAVEN 6

PROGRAMI VIŠJEŠOLSKEGA IN VIŠJEGA

NPK, raven 6

STROKOVNEGA IZOBRAŽEVAJA

(v sedanjem sistemu

A) Matura ali poklicna matura (prej
zaključni izpit); mojstrski, delovodski in

kvalifikacije do ravni 6.

poslovodski izpit z dodatnim

SOK spodbuja

preizkusom znanja na ravni poklicne

preučitev nadaljnjih

mature

možnosti razvoja NPK

B) Od 2 do 2,5 leti
C) Višješolska in višja izobrazba
D) Študijski programi 1. stopnje v skladu z
merili za prehode med študijskimi
programi (Sok, raven 7)

RAVEN 7

NPK poznamo

SPECIALIZACIJA PO VIŠJI IZOBRAZBI (pred
11. 6. 2004):
A) Višja izobrazba
B) 1 leto
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na višjih ravneh)

C) Specializacija po višji izobrazbi
D) Magistrski študijski program 2. stopnje,
v skladu z merili za prehode med
študijskimi programi (Sok, raven 8)
VISOKOŠOLOSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PROGRAM pred 11. 6. 2004 in PRVE
STOPNJE:
A) Matura, poklicna matura, zaključni izpit,
višješolska izobrazba po merilih za
prehode
B) Od 3 do 4 leta
C) Visoka strokovna izobrazba
D) Magistrski študijski programi 2. stopnje
(SOK, raven 8)
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE:
A) Matura, poklicna matura z dodatnim
izpitom, zaključni izpit pred 1. junijem
1995, višješolska izobrazba po merilih
za prehode
B) Od 3 do 4 leta
C) Univerzitetna izobrazba
D) Magistrski študijski programi 2. stopnje
(SOK, raven 8)

RAVEN 8

SPECIALIZACIJA PO VISOKO STROKOVNI
IZOBRAZBI (pred 11. 6. 2004):
A) Visoko strokovna izobrazba
B) Od 1 do 2 leti
C) Specializacija po visoko strokovni
izobrazbi
D) Doktorski študijski program 3. stopnje
(SOK, raven 10)
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (pred
11. 6. 2004):
A) Matura, poklicna matura z dodatnim
izpitom, zaključni izpit pred 1. junijem
1995
B) Od 4 do 6 let
C) Univerzitetna izobrazba
D) Doktorski študijski programi 3. stopnje
(SOK, raven 10)
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SPECIALIZACIJA PO UNIVERZITETNI
IZOBRAZBI (PRED 11. 6. 2004):
A) Univerzitetna izobrazba ter
izpolnjevanje drugih pogojev
B) Od 1 do 2 leti
C) Specializacija po univerzitetni izobrazbi
D) Doktorski študijski programi 3. stopnje
(SOK, raven 10)
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE
STROPNJE:
A) V primeru enovitega študija matura,
poklicna matura z dodatnim izpitom,
zaključni izpit pred 1. junijem 1995;
sicer zaključen študijski program 1.
stopnje
B) Od 1 do 2 leti, v primeru enovitega
študija najmanj 5 let
C) Magisterij stroke
D) Doktorski študijski programi 3. stopnje
(SOKk, raven 10)

RAVEN 9

MAGISTERIJ ZNANOSTI (pred 11. 6. 2004):
A) Univerzitetna izobrazba ter
izpolnjevane drugih pogojev; v
nekaterih primerih visoko strokovna
izobrazba in izpolnjevanje drugih
pogojev
B) Od 2 do 3 leta
C) Magisterij znanosti
D) Doktorski študijski programi 3. stopnje
(Sok, raven 10)

RAVEN 10

DOKTORAT ZNANOSTI (pred 11. 6. 2004):
A) Univerzitetna izobrazba (pred 11. 6.
2004), magisterij znanosti (pred 11. 6.
2004), specializacija po univerzitetni
izobrazbi (pred 11. 6. 2004)
B) 4 leta po univerzitetni, 2 leti po
magistrski izobrazbi
C) Doktorat znanosti
D) –
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE
STOPNJE:
A) Univerzitetna izobrazba (pred 11. 6.
2004), magisterij znanosti (pred 11. 6.
2004), magisterij stroke, specializacija
po univerzitetni izobrazbi (pred 11. 6.
2004)
B) 3 leta
C) Doktorat znanosti
D) -
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PRILOGA E

Retail EQF-ruler, may 2010
Description

of

the

Task areas

occupational level
Sales and Customer relations

Goods processing

Presentation,

promotion

Money

Shop management

Context:

-

and marketing
Acting,

carrying

out

activities (of tasks)

Responsibility:

basic,

no

responsibility for others

EQF 2

Authonomy:

some/none

(only for routine decisions
and

selfmanagement),

under direct supervision
Adaptation behaviour to:

structured context,
applies health and safety
regulations

routine problems

predictable changes

Context:

Average customers

Answering simple questions
of customers, referring to
colleagues

Working under direct
supervision
Possible tasks:

Greets the customer
(according to store policy)

Context:

Clear work
instructions and
procedures

Working in the right
velocity and with
good quality

Working under
direct supervision
Possible tasks:

Receives goods,
unloads and
unpacks goods,
checks goods for
quantity and
quality and stores
goods (under
proper conditions)

Helps with the
stock inventory
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Context:

Clear work instructions
and procedures

Working in the right
velocity and with good
quality

Working under direct
supervision
Possible tasks:

Prepares products for
sale, applies price tags
and labels to products

Restocks shelves,
checks quality of
products on shelves
and arranges products
on shelves in a neat
way




No activities with respect
to payments and cashiers
Only assisting activities

Possible tasks:


Prepares and packs the
purchases according to
customer’s whishes

Acting, carrying out tasks

Responsibility:

some

responsibility,

responsible

for

work,

own

responsibility

for

no

others,

reports to his/her manager
on his own activities, sales
results and other issues
regarding

shop

performance,

responsible

EQF 3

for reaching own targets

Authonomy:
following

some/low,

procedures

for

solving problems, problem
solving

in

low

complex

situations, under direct and
indirect supervision

Adapting behaviour to:


structured context,
familiair circumstances

routine problems

predictable changes
Able to react properly in

Context:

Average customers

Answering questions of
customers in a professional
way, giving information in a
friendly way and selling
simple products

No financial targets for
selling
Possible tasks:

Greets and/or approaches
the customer (according to
store policy)

Determines the customer’s
needs and wishes

Advises and informs the
customer using: active
listening techniques,
basic communication and
selling techniques and basic
product knowledge

Demonstrates products,
informs customers about
product characteristics

Suggests additional
service/products to the
customer

Handles returns and
reclamations according to
procedure

Context:

Clear work
instructions and
procedures

Working in the right
velocity and with
good quality
Possible tasks:

Receives goods,
unloads and unpacks
goods, checks goods
for quantity and
quality, stores goods
(under proper
conditions) and
administration of the
activities

Makes stock
inventories

Orders merchandise
(following
procedures)

Handles products
under the right
conditions

Notices logistic
needs and suggests
improvements

new situations
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Context:

Clear work instructions
and procedures

Working in the right
velocity and with good
quality
Possible tasks:

Prepares products for
sale, applies price tags
and labels to products

Restocks shelves,
checks quality of
products on shelves
and arranges products
on shelves in a neat
way

Creates (special)
product presentations
and displays,
decorates the shop
window

Assists management
with promotion
activities, makes
suggestions about
sales promotions

Context:

Clear work instructions and
procedures

Accurate working

Handles only regular,
routine cash, payments and
return transactions
Possible tasks:

Makes the till ready for use,
attends and closes the till

Charges products

Handles regular cash and
other payment means

Prepares and packs the
purchases according to
customer’s whishes

Handles regular exchange
and return transactions

-

Arranging,

checking,

preparing

Responsibility: decision
making, for own work and
others, gives suggestions on
company policy issues ,
enforces health and safety
regulations, directs,
motivates and coaches staff
in their work performance,
facilitates teamwork and
manages conflicts,
communicates with staff,
contributes to on-the-jobtraining of (new) staff
Authonomy: full/some

Adapting behaviour to:
structured context
abstract problems
unpredictable changes

Possible tasks:

Provides additional services
to the customer (specific to
the line-of-business)

Handles complaints

Handles exchange and
return transactions

Deals with cases of
shoplifting
 Supervises and
monitors sales activities

Context:

Handles exceptional
goods or situations
with processing goods,
signals and resolves
shop’s logistic
problems, contacts
suppliers

Organizes and
monitors the flow of
goods , stock taking

Takes care of the
administration of the
goods/inventory

Makes suggestions for
improvement to the
management
Possible tasks:

Orders merchandise

Makes suggestions for
stock increase or
reduction

Buys products

Monitors supplier’s
performance

EQF 4





Context:

Handles sales situations,
especially specific ones, such
as high-value customers,
difficult negotiations, special
queries.

Financial targets for selling

Context:

Decision-making on
presentations on the work
floor

Makes suggestions for
improvement to the
management

Monitors the shop’s
appearance (cleanliness,
decoration, entrance /
windows), is responsible
for the shop appearance

Context:

Possible tasks:
 Conducts market
research and internal
analyses
 Devises marketing
and sales promotion
plans
 Organizes and
monitors sales
promotion activities
 Controls waste, losses
and consumptions






Possible tasks:
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Handles exceptional
cash, payments and
return transactions
Monitors the
transactions of
others (following
procedures by
others),
administrates the
transactions and
reports to
management
Understanding
financial information

Manages payment
records
Charges products
after negotiating
with the customer
Monitors, analyzes
and administrates
the shop’s financial
results
Controls cashiering
Banks incoming
money

Context:

Reports shop
performance results
to higher
management (head
office)

Takes care of
different types of
adminstration

Communicates with
different external
stakeholders (e.g.
public accountant,
government, tax
administration,
shopping centre
adminstration, trade
organization, etc.)
Possible tasks:

Devises periodical
business policy plans
for the shop

Implements business
policy plans

Controls the
exploitation of
energy resources
and equipment

Devises periodical
budget plans for the
shop

Determines staffing
needs

Assists by recruiting
and selecting staff

Takes care of
personnel
administration

Organizes work
activities in the shop

Distributes staff over
work activities

Makes and monitors
working schedules
for staff

Informs staff on a

Assessing

Responsibility:

decision

making/full

Context:

Only troubleshooting on the
work floor

Checking and improving
activities on the work floor

Policy-making about selling
and customer relations

Authonomy: full

Adapting behaviour to:

EQF 5






structured context
innovative field and
research
complex problems
unpredictable
changes

Possible tasks:

Handles complex complaints

Monitors and directs the
activities in the shop

Analyze sources (sales data,
complaints, etc) to suggest
improvements of working
methods

Context:

Analyzing information
about processing
goods, implements
suggestions for
improvement

Policy-making about
optimizing processing
goods and
relationships with
suppliers

Context:

Context:







Analyzing information
about presentation,
promotion and marketing,
implements suggestions
for improvement
Policy-making about
optimizing presentation,
promotion and marketing



Possible tasks:
Possible tasks:

Possible tasks:

Manages relations
with suppliers

Selects and contacts
new suppliers

Negotiate prices with
suppliers



Only troubleshooting
on the work floor
Checking and
improving activities
on the work floor
Policy-making about
payments



Reports to head office
about sales






Handles or controls
complex transactions
Checks
administration of the
manager on the
work floor
Calculates prices

Context:

Communicates with
higher management
(head office) on
general business
policy issues

Communicates with
different external
stakeholders (e.g.
public accountant,
government, tax
administration,
shopping centre
adminstration, trade
organization, etc.)

Takes care of HR
Management and
leadership
Possible tasks:

Develops policy
plans for one or
more shops

Recruits and
selects staff

Decides on and
establishes staff
salaries and
remunerations

Assists shop
managers by HRM
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PRILOGA F
Tabela Skupen profil na področju trgovine poklicev prodajalec in vodja prodaje
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PRILOGA G

Primer izpolnitve tabele v Sloveniji

List of core tasks /

Knowledge

Skills

Competence

theoretical and/or factual

cognitive and practical

responsibility and

knowledge

skills

autonomy

Description / comments for clarification of KSC-items.

possible subtasks
Core task A:
Monitors stock

Knowledge of keeping

To be able to keep

Responsible for stock

stock records

various records on stock

control.

and

Knowledge of ordering

goods

(ordering,

receiving)

stock and purchasing

Full autonomy

goods

To be able to identify the
need for ordering new
stock

(Subtask 1):
Suggests ordering goods

Knowledge of keeping

To be able to keep

Responsible for

records of stock and

various records on stock

suggesting ordering

ordering goods procedures

and goods (ordering,

goods.

Knowledge of ordering
goods documentation

receiving)
To be able to identify the
need for ordering goods
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Full autonomy.

PRILOGA H

EU-map profile retail
Shop Assistant

Shop Manager
Devises periodical business policy

Strategic business management

Receives goods

plans for the shop
Unloads and unpacks goods
Checks

goods

for

Implements business policy plans

quantity

and

quality

Monitors, analyzes and
administrates the shop’s financial
results

Stores goods

Controls cashiering and banks
incoming money

Makes a stock inventory

Devises periodical budget plans for
the shop

Orders merchandise
Reads

and

fills

Calculates prices
out

goods

documentation

Communicates with higher
management on general business
policy issues, reports results to
higher management/head office

Handles returns and reclamations
according to procedure

Communicates with different
external stakeholders
leadership

the right conditions
Notices logistic needs and suggests
improvements

administration

Deliver products to customers

Establishes staff salaries
Organizes work activities in the
shop, distributes staff over work

presentation

promotion

and

Restocking shelves

activities

shop

Prepares goods for sale

Makes and monitors working
schedules for staff
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and

presentation and

Takes care of personnel

management

Product

Recruits and selects staff

resource

Goods processing

Stores and handles products under

Human

Takes care of HRManagement and

leadership

Registers received goods

Arranges

products

on

shelves,

Directs, motivates and coaches

applies price tags and labels to

staff in their work performance

produce and/or checks quantity and
quality of products on shelves
Creates

(special)

product

Communicates with staff, informs

presentations and displays

staff on work-related issues,
facilitates teamwork and manages
conflicts

Carries out sales promotion activities

Taking care of the training of (new)
staff, assesses staff’s work
performance

to

sales

promotion

Organizes and monitors the flow of

activities
Makes

goods
suggestions

about

sales

Signals and resolves shop’s logistic

promotions

problems

Takes care of the shop area, keeps

Directs and monitors stock taking

the shop clean and neat and/or
opens and closes the shop
Decorates the shop window

Orders merchandise, buys
products

Greets

and/or

approaches

the

customer

Makes suggestions for stock
increase or reduction

Determines the customer’s needs

Signals and solves logistic

Logistic, purchasing and supply management

Contributes

problems
Advises and informs the customer,
offers

solutions

(=products)

to

his/her needs

Selects and contacts new
suppliers, manages relations with
suppliers, negotiate with suppliers
and monitors supplier’s
performance
internal analyses

Demonstrates

products,

informs

Devises marketing and sales

customers

about

product

promotion plans

characteristics
Handles complaints

Organizes and monitors sales

transacti

the

Makes the till ready for use and

concludi

Monitors the shop’s appearance

on

attends the till
ng

and

promotion activities

ng

Cashieri

Customer contact

products to the customer

Conducts market research and

Charges products, collects money
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Supervises and monitors sales

Marketing and sales management

Suggests additional services and

and gives change

activities, ensures customer
satisfaction

Gets

an

customer

agreement
on

the

with

the

Controls the presentation of

purchase

and

products, accurate pricing

returns

Controls waste, losses and

payment
Handles

exchange

and

transactions

consumptions

Closes the till and manages payment

Manages the display of products

good

Reports to manager on activities and

Handles sales situations (specific

gives

ones, high-value customers, etc.)

Enforces shop security

employee

regulations
suggestions

on

company

policy issues
Handles complaints, exchange,
return and sales transactions
Deals with shoplifting
Provides additional services to
customers
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Customer contact

Being

Applies health, security and safety

a

records

IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisani/podpisana Katja Kavnik izjavljam, da je diplomsko delo z
naslovom Ogrodja kvalifikacij - poizkus aplikacije na poklica prodajalec in vodja
prodaje moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih
straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Kraj in datum: Ljubljana, 24.8.2012

Podpis:
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