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POVZETEK:
Naslov diplomskega dela: Primerjava poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji,
Nemčiji in Angliji: značilnosti in trendi
Povzetek: Poklicno izobraževanje in usposabljanje se razlikuje od države do države. Vsaka
država ima svoj obstoječ sistem poklicnega izobraževanja, ki ga prilagaja, spreminja,
preoblikuje ali modernizira glede na potrebe in sodobne trende. Na spreminjanje
izobraževalnih sistemov vplivajo različni dejavniki, ki določajo v kakšni smeri in obliki se bo
izobraževanje prilagodilo populaciji, kateri je le-to namenjeno. Na sisteme izobraževanja
vpliva tako zgodovinski, kakor tudi družbeni kontekst. Skupna zgodovina evropskih držav
(cehi) se je razvejala v posamezno zgodovino vsake države, katere so glede na svoje temelje
družbe izpopolnjevale in prilagajale svoje sisteme izobraževanja skozi čas (nekatere so se
osredotočile na tradicijo, spet druge na potrebe trga, tretje na potrebe države). Na drugi strani
pa se čuti vpliv družbenega konteksta na dveh ravneh: družbeni ravni in ravni vsakega
posameznika. V družbi prihaja do sprememb na trgu dela (digitalizacija, modernizacija,
globalizacija, brezposelnost, itd.), ki zahtevajo vseživljenjsko učenje posameznika, katero naj
bi prispevalo »k modernizaciji družbe in globalni gospodarski učinkovitosti« (Laval, 2005).
Le-ta se v sodobnem času sooča s spremembami v razvoju identitete (pluralizacija in
drobljenje identitete) in individualizacijo v družbi tveganj (osvobajanje od družbenih
predikacij). Zaradi zgoraj omenjenih in naštetih tokov sprememb, glede na katere se je
potrebno prilagoditi, je prišlo do evropskih pobud na področju poklicnega izobraževanja
(Kopenhagenski proces, poenotenje kvalifikacij v eno evropsko ogrodje in mobilnost) ter
posledičnega spreminjanja evropskih izobraževalnih sistemov (spreminjanje in prilagajanje
izobraževalnih programov, možnosti tranzicij znotraj izobraževanja, ponujanje različnih
alternativnih poti do iste kvalifikacije, fleksibilnost in individualizacija izobraževanja, itd.).
Pomembno je tudi stremenje poklicnega izobraževanja k izoblikovanju posameznika, ki je
splošno razgledan, ima razvite in pridobljene kompetence, kakor tudi poklicne in ključne
kvalifikacije, saj le tako lahko aktivno sodeluje pri sooblikovanju sodobne družbe, v kateri
živi. Skozi primerjavo poklicnega izobraževanja v Sloveniji, Nemčiji in Angliji sem
ugotovila, da vse tri države stremijo k skupnim ciljem Kopenhagenske deklaracije (2002):
vzpostavitev nacionalnih ogrodij kvalifikacij v skladu s evropskim ogrodjem kvalifikacij,
spodbujanje mobilnosti in vseživljenjskega izobraževanja ter učenja. Na ravni posamezne
države se trudijo zagotoviti čim bolj kakovostno, kompetenčno naravnano in na evropski
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ravni primerljivo poklicno izobraževanje in usposabljanje. Kljub skupnim točkam poklicnega
izobraževanja v omenjenih državah, pa vsaka država razvija tudi svoj edinstven pristop k
spreminjaju in prilagajanju izobraževalnih sistemov, saj so si zelo različne pri izvajanju in
ponudbi poklicnih programov izobraževanja. Poklicno izobraževanje v Nemčiji je urejeno po
dualnem sistemu, v Angliji izvajajo vajeništvo, ki je čisto drugače strukturirano kot dualni
sistem izobraževanja, Slovenija pa ima šolski tip poklicnega izobraževanja, ki temelji na
poklicnih standardih. Kot lahko opazimo skozi mojo primerjalno raziskavo obstajajo
podobnosti in razlike med nemškim, angleškim in slovenskim poklicnih izobraževanjem na
vseh področjih poklicnega izobraževanja, le da so nekatere izmed njih zelo majhne ali pa zelo
velike.
Ključni pojmi: identiteta, trg dela, vseživljenjsko učenje, zgodovinski razvoj poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, višje sekundarno izobraževanje, kopenhagenska deklaracija,
splošno znanje, kvalifikacije in kompetence, odzivi in trendi izobraževalnih sistemov,
podobnosti in razlike poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, Nemčiji in
Angliji

5

ABSTRACT:

Title: The Comparison of Vocational Education and Training in Slovenia, Germany and
England: Characteristics and Trends

Abstract: Vocational education and training is different from country to country. Every
country has its own existing vocational educational system, which is adapting, changing,
transforming and modernising regarding current needs and modern trends. There are different
factors affecting educational systems, which determinate in which way and shape the
eduaction will adapt to the population, who is attended to us it. There are historical and as
well social contexts which are affecting the eduactional systems. Common history of
european countries diversifed into individual history of every country, each one of them
improved and adapted its own educational system regarding their social grounds through time
(some of them focused their education on tradition, some on the needs of their labor market,
others on the needs of their country). On the other side there is impact of social context on
two levels: social level and level of individual person. The society is coping with changes on
the labor market (digitization, modernization, globalization, unemployment, etc.), which are
demanding lifelong learning of individual to contribute to »modernizing of society and global
economical efficiency« (Laval, 2005). In modern times individual is facing with changes in
identity development (pluralisation and multiple choice identity) and process of
individualization in »risk« society (liberation of individual from social predictions). Due to
above-mentioned and listed currants of changes, which demand adaption, came to european
initiative regarding vocational education (Copenhagen process, unification of qualifications
into one common qualification frame and mobility) and consequently this changed european
eduaction systems (changing and adapting of educational programmes, extending of possible
transitions within eduaction, offering different alternative ways to obtain the same
qualification, flexibility and individualization of education, etc.). Also important is that
vocational education is striving to achive an accomplished individual, who has general
knowledge, developed and acquired competencies as well as vocational and »key«
qualifications, so he/she can actively participate in creating of modern society of which he/she
is a part of. Through the comparation of vocational education in Slovenia, Germany and
England I came to a conclusion that all three countries are striving to common goals of the
Copenhagen Declaration (2002): establishment of national qualification frames in accordance
with european qualification frame, promotion of mobility and lifelong learning. Each
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individual country is trying to provide quality, competence-based and on the international
european comparable level of vocational education and training at the maximum high
standard. Despite of all the common grounds regarding vocational education in abovementioned countries, each country is developing its own unique approach of changing and
adapting their educational systems, as there are variety of differencies regarding
implementation and offeres of vocational programmes in education. Vocational education in
Germany is established with dual system, in England there is highly developed apprenticeship
programmes, in Slovenia we know school type of vocational education based on professional
standards. We can come to conclusion throug my comparative study that there are similarities
and differences between german, english and slovenian vocational education on different
areas of vocational education, except that some of the similarities and diferrences are bigger
than the others.

Keywords: the identity, the labour market, lifelong learning, historical development of
vocaional education and training, upper secondary education, the Copenhagen Declaration,
general knowledge, qualificaions and competencies, reactions and trends of the educational
systems, similarities and differences of vocational education and training in Slovenia,
Germany and England
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1. UVOD
Poklicno izobraževanje se pogosto spreminja in prilagaja trendom, potrebam, interesom,
globalnim in ekonomskim razmeram. Skuša se odzivati na zahteve po mobilnosti,
fleksibilnosti in uveljavljanju načela vseživljenjskega učenja. Nanj vplivajo spremembe v
razvoju identitete mladih. Različni procesi kot so individualizacija, globalizacija,
modernizacija, digitalizacija vplivajo tako na posameznika, kakor tudi na družbo samo, zato
je pomembno kako se na le-te odzivajo posamezniki in sistemi. Viri kažejo, da se v splošnem
na spremembe in različne procese v družbi sistemi poklicnega izobraževanja odzivajo s
prekonstruiranjem programov izobraževanja, s širjenjem poklicnih profilov, večjo izbirnostjo,
možnostmi prehoda iz enega v drug program izobraževanja, idr.
Da bi dosegli skupno točko znotraj Evropske unije, je prišlo do evropske pobude na področju
poklicnega izobraževanja. Z usklajevanjem Kopenhagenske deklaracije (2002) in številnih
nacionalnih sistemov naj bi v evropskem prostoru dosegli večjo povezanost poklicnega
izobraževanja vsake posamezne države v enoten okvir priznavanja formalnega znanja znotraj
Evropske unije (Evropsko ogrodje kvalifikacij), večjo mobilnost znotraj članic Evropske
unije, bolj transparentno prehodnost in tranzicije po stopnjah izobraževanja, enotno
priznavanje formalnih znanj in kvalifikacij znotraj Evropske unije, kar bi posledično
pripeljalo tudi do večje zaposljivost posameznikov. Za posameznika je pomembna tako
kvalifikacija (poklicna in ključna), ki jo doseže z zaključkom izobraževanja, kakor tudi
kompetence, ki jih pridobi v procesu poklicnega izobraževanja.
V svoji diplomski nalogi se bom osredotočila na vprašanja podobnosti in razlik med sistemi
poklicnega izobraževanja v treh evropskih državah, in sicer v Sloveniji, Nemčiji in Angliji.
Nemčija in Anglija imata obe dolgi, a zelo različni tradiciji poklicnega izobraževanja, poleg
tega gre za dve »močni evropski sili«, ki sta v preteklosti imeli in imata še danes velik vpliv
tudi na druge sisteme izobraževanja. Iz tega razloga se bom za lažje razumevanje empiričnega
dela diplomske naloge dotaknila tudi zgodovinskega konteksta in zgodovinskega razvoja
poklicnega izobraževanja v omenjenih državah. Raziskovala bom naslednje značilnosti
poklicnega izobraževanja: tipi institucij in tipi programov, vpisni pogoji in značilnosti vpisa
za posamezne poklicne programe ter zaključevanje le-teh, možnost prehodnosti med programi
in po zaključku programov poklicnega izobraževanja, značilnosti programov in kurikularnega
koncepta znotraj omenjenih držav ter urejenost in razširjenost mobilnosti. Skušala bom
spoznati razvojne trende, katerim sledijo in ugotoviti, kako se nanje odzivajo ter kako
13

omenjene države vnašajo načela Kopenhagenske deklaracije (2002) v svoje sisteme. S
primerjalno raziskavo po Beredey metodi želim priti do ugotovitev o podobnostih in razlikah
v vseh treh državah in o njihovih načinih prilagajanja na sodobne trende.
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2. TEORETIČNI DEL
UVOD
V svoji diplomski nalogi izhajam iz teze, da je poklicno izobraževanje in usposabljanje v
sodobnosti podvrženo številnim dejavnikom in silnicam, ki vplivajo na to, v kakšno smer se
razvija in kako ga doživljajo tisti, ki jim je namenjeno, zlasti mlade generacije. V svojem
raziskovanju sem jih želela nekaj izluščiti in raziskati, kako viri razlagajo njihov vpliv na
sodobna dogajanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Sorazmerno z družbenimi in gospodarskimi spremembami se je preoblikovala tudi identiteta
posameznika, vključno s poklicno identiteto. Razvoj poklicnega izobraževanja in
usposabljanja je tesno povezan z razvojem poklicne identitete, ki je bila v času nastanka
prvega poklicnega usposabljanja v okviru cehov dokaj togo in skupinsko naravnana. Kot
bomo pokazali v nadaljevanju, so se pogoji, v katerih se poklicna identiteta razvija danes,
močno spremenili. Včasih skupnostno naravnana forma identitete, ki je povezovala
posameznike znotraj istega delovnega okolja, na podlagi identifikacije in občutka pripadnosti
(Muršak, 2009), se je preoblikovala in se usmerila v individualno naravnano formo identitete,
ki je sestavljena iz več delnih identitet, ki skupaj tvorijo celoto (Ule, 2000).
Drugi pomembni dejavnik, ki vpliva na razvoj poklicnega izobraževanja, zlasti pa na odziv
mladih generacij na ponudbo poklicnega izobraževanja, pa so gotovo spremembe trga dela, ki
jih, kot pravi Rifkin (2007), zaznamujejo procesi industrializacije, avtomatizacije in
digitalizacije- vsi ti pa vodijo na splošno v zmanjševanje števil delovnih mest na globalni
ravni: bolj kot je delo avtomatizirano in digitalizirano, manj človeške delovne sile potrebuje
in brezposelnost postaja stalnica nacionalnih gospodarstev.
Tretji dejavnik, ki ima na razvoj poklicnega izobraževanje ključen učinek, pa je udejanjanje
filozofije vseživljenjskega učenja in nanjo vezan nastanek ter značilnosti družbe znanja. V
družbi, kjer je znanje eden temeljnih produkcijskih sredstev (Laval, 2005), si države kot
posamezniki prizadevamo, da bi pridobili čim višjo stopnjo izobrazbe in razvili čimveč
kompetenc, upajoč, da bomo tako čim bolj konkurenčni in tako imeli več možnosti za
pridobitev in ohranjanje (samo)zaposlitve.
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Ta dejavnik lahko razčlenimo na najmanj dve dimenziji: ena je njena konkretizacija skozi
globalne in evropske procese, zlasti kopenhagenski proces, ki ga predstavljamo v
nadaljevanju.
Ti dejavniki vplivajo tudi na spremembe funkcije višjega sekundarnega izobraževanja. Višje
sekundarno izobraževanje (vsaj v bogatejših družbah) za vedno večji delež populacij postaja
»vmesna postaja« med osnovnim in visokim izobraževanjem, zaradi česar se spreminja
njegova temeljna funkcija: pridobitev poklicne izobrazbe in kvalifikacije na tej stopnji za
veliko večino ljudi postaja odvečen cilj, kar nekako sili izobraževalne sisteme, da poklicno
izobraževanje (tudi začetno) selijo na postsekundarne ravni (Ermenc, 2014). Izobraževanje na
ravni višje sekundarne stopnje postopoma izgublja jasno ločnico med splošnim in poklicnim
izobraževanjem. Poklicno izobraževanje krepi splošne cilje in vsebine, hkrati pa vedno
izrazitejša postaja tudi njegova socializacijska vloga - priprava na življenje v sodobnem času
je tako kompleksna in zahtevna, v srednje izobraževanje pa je vključena tako heterogena
populacija, da se kaže potreba po večji skrbi za vzgojno-socializacijske dimenzije v
poklicnem izobraževanju (Medveš, 2010). Zato smo raziskovali tudi vlogo in mesto splošnega
znanja v poklicnem izobraževanju.

2.1. DRUŽBENI KONTEKST
2.1.1. SPREMEMBE V RAZVOJU IDENTITETE
Koncept identitete je zelo kompleksen, na tem mestu bomo skušali izpostaviti nekaj njegovih
značilnosti, ki nam pomagajo bolje razumeti značilnosti in spremembe poklicne identitete.
M. Ule (2000) pravi, da pojem identiteta »združuje medsebojno vplivanje med posameznikom
in njegovo skupnostno kulturo (...ter...) zajema dinamiko medsebojnega vplivanja med
zgodovinskim časom in posameznikovim biografskim časom.« (prav tam, str. 82)
»Pogosto se identiteto definira kot kombinacijo esencialnih psihičnih kvalitet, ki
karakterizirajo in diferencirajo osebo.« (Ule, 2000, str. 83) Identiteta posameznika je torej
določena individualno, in sicer glede na subjekt identitete (kot so na primer psihološke
lastnosti, karakter, osebnostne lastnosti) in glede na to kakšne so njegove objektivne
značilnosti (geografske značilnosti, biografske značilnosti, ime, fiziologija posameznika).
Objektivne značilnosti identitete nastajajo v odnosu subjektivne identitete z družbenim
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okoljem in časom, saj se tako razvija dinamika med tem, kako sami sebe doživljamo in med
tem, kako nas kot individume doživlja okolje, družba v kateri živimo, ter kako nas
interpretirajo drugi. Ne gre le za doživljanje samega sebe ter za interpretacijo drugih, vendar
na sestavo in oblikovanje identitete vpliva tudi to, kako sami predstavljamo sebe drugim.
Freud je s svojo teorijo o idu (ono), egu (jaz) in superegu (nadjaz) poudaril, da gre pri
izgrajevanju identitete za prilagajanje posameznikove identitete konfliktnim situacijam in za
njegovo umeščanje v družbeno realnost. Družbeno umeščanje posameznega subjekta pomeni
podrejanje družbenim pravilom, zato se ta proces tretira kot ponotranjen družbeni pritisk na
posameznika, ki skuša vzpostaviti ravnotežje med družbeno sprejemljivim in nesprejemljivim
zadovoljevanjem svojih nagonov oziroma potreb (Ule, 2000, str. 95-105). Zaradi stalnih
sprememb v posamezniku, okolju, v katerem živi ter družbe, ki ga oblikuje, se identiteta
kontinuirano spreminja oziroma prilagaja glede na osebnostni razvoj, spremembe spolnih
vlog, izobraževanje in usposabljanje, globalne spremembe družbe, spremembe na trgu dela,
prihaja posledično tudi do krize identitete (prav tam, str. 129).
Psiholog Erikson se je ukvarjal z usklajevanjem posameznika in socialnega okolja, ki je
bistvenega pomena za razvoj posameznika skozi vse faze življenjskega poteka.
Posameznikova identiteta se razvija skozi obdobja rasti, kriz in razrešitev teh kriz, ki so spet
podlaga za novo rast (Ule, 2000, str. 129). Identitetne krize so torej rezultat notranjih
duševnih konfliktov in zunanjih konfliktov, ki nastajajo iz prevzemanja novih družbenih
obveznosti, novih vlog in vstopanja v nove, bolj univerzalne, družbene povezave. Vsaka
razrešitev krize vodi do stabilnosti identitete in njene dograditve, njena nerazrešitev pa do
krize identitete.
Krizo identitete v sodobnosti dodatno poglobi tudi identitetni status izobraževalnega
moratorija, ki ga opisuje avtorica M. Ule (2000): »Pojav in krepitev mladosti kot
izobraževalnega namesto prehodnega moratorija je ključna družbena sprememba mladosti,
ključna sprememba v družbeni konstrukciji mladine kot družbene skupine.« (prav tam, str.
136)
S prehodom iz industrijske preko post industrijske dobe v moderno se je začelo izobraževanje
vse bolj podaljševati, razširjalo se je intenzivnejše šolanje, nadaljnje izobraževanje, zato se je
konstrukcija identitete podaljšala. Glavni vpliv na mladino so imele izobraževalne institucije
in razširitev industrije, ter s tem nove potrebe na trgu dela. Pri podaljševanju gre za odlašanje
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sprejemanja družbenih vlog, odgovornosti, obdobje omejenih zadolžitev, nesprejemanje
družbenih dolžnosti, kar pa vodi k življenjskemu stilu, ki »nadomešča tradicionalno odraslost
(stalno zaposlitev ter trajno zakonsko in družinsko skupnost) z novimi, fleksibilnejšimi
oblikami zaposlitev in dela, ter prav tako fleksibilnim oblikam partnerskih in družinskih
skupnosti.« (Ule, 2000, str. 140) Gre za spremembo tradicionalnega življenjskega stila, saj z
odklanjanjem tradicionalne izgradnje posameznikove identitete in z izbiro »individualne«
alternativne identitete, ki je prilagojena sodobnim tokom sprememb družbe. Baethge (prav
tam, str. 150) govori o težnji k dvojni individualizaciji: o procesu spreminjanja življenjskih
položajev in pluralizaciji življenjskih stilov ter o spremembi procesov oblikovanja
posameznikove identitete s težnjo po individualistični obliki identitete. Vse posameznikove
izbire vplivajo na njegov življenjski stil, ki zadeva »jedro njegove samoidentitete, njeno
oblikovanje in preoblikovanje.« (prav tam, str. 294) V času pozne moderne se
posameznikova identiteta gradi s samoaktivnostjo posameznika (refleksija, soočanje s samim
seboj, s problemskostjo) zaradi spremembe poteka življenja, ki ni več vezano na posamezne
faze, ne na dejavnosti prehodov med družbeno določenimi življenjskimi potmi, ker niso več
določene, vendar se aktivno oblikuje v skladu s potrebami in izbirami posameznika. Te so
vezane na spreminjanje družbenih položajev, posameznikove vloge v družbi, zaposlitev,
kariero, trg dela, izobraževanje, itd. Zato je smiselno govoriti o »identitetnem repertoarju, ki
vsebuje več identitetnih oblik, ki jih posameznik izpostavi, poudari in prezentira glede na
socialni kontekst in okoliščine.« (prav tam, str. 311) Nabor različnih identitet sovpada s
trenutnimi nestabilnimi in spreminjajočimi razmerami v družbi, zato mora posameznik
prilagajati samega sebe glede na razpoložljiva sredstva, ki jih ima, družbi, da bi se lahko
vključil v novo družbeno realnost, ki ni stabilna. V današnjem svetu je posameznik pripadnik
različnih socialnih mrež in referenčnih skupin, postavljen je v različne družbene pozicije. V
naštete sisteme prihajamo in odhajamo mnogo pogosteje kot je bilo to v preteklosti. Zato smo
nenehno pod pritiski, ki od nas zahtevajo, da spremenimo tisto, kar smo delali in se
prilagodimo novim pravilom in novim oblikam odnosov. Smo del številnih družbenih mrež,
ki se med seboj povezujejo (prav tam, str. 312).
Klasična podoba identitete se lomi in drobi na več ločenih identitet, ki niso več združljive v
eno samo, vsaka pa je prilagojena na določene spremembe v posameznikovem življenjskem
stilu. Gre za pluralizacijo identitet, saj se »onkraj enovite identitete nahajajo možnosti za
bogat razvoj identitete, širijo se možnosti za obvladovanje življenja.« (Ule, 2000, str. 305)
Pluralnost identitet je odgovor na pluralnost življenjskih priložnosti, možnosti izbir, stilov v
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današnjem času. Posameznik je odgovoren oziroma mora težiti k usklajenosti različnih,
drugačnih oziroma mnogoterih identitet, da se vzpostavlja ravnovesje med njimi oziroma da
deli težijo k skladnosti celote, ta skladnost pa pripelje do pozitivne identitete (prav tam).
Identiteta se je skozi obdobja bistveno spremenila, saj na njeno oblikovanje vplivajo pluralne
identitetne ponudbe, ki omogočajo »zavestno stiliziranje identitete« glede na izbiro
posameznika. Posameznik ima aktivno vlogo pri oblikovanju svoje identitete, saj subjekt sam
sebe reprezentira v različnih socialnih vlogah, glede na različne družbene situacije, glede na
različne socialne interakcije v katere je vpleten znotraj družbene skupine in družbe same.
Identiteta v sodobni moderni »deluje kot skupek karakteristik, ki posameznika odpenjajo od
družbenih fiksacij, ga postavljajo samega nasproti drugim ljudem, institucijam ali celo družbi
kot celoti. Ne deluje kot socialno lepilo, ki posameznika po izteku adolescence pripne na
družbeno strukturo s tem, da dobi svoje relativno trajno mesto v družbi.« (Ule, 2000, str. 314)
Ne samo, da je sodobna identiteta sestavljena iz mreže delnih identitet, med katerimi so vse v
enaki meri izbirne, vendar gre tudi za kontinuiran proces njenega nadgrajevanja in
preoblikovanja, zato ni nikoli trajna in celovita. Današnje družbene situacije, ki prinašajo vse
večje spremembe, kakor sta globalizacija in informacijsko tehnološki napredki, rinejo
posameznika v nova razmerja, vloge, situacije, ki zahtevajo takojšnjo adaptacijo in
fleksibilnost subjekta v družbeni realnosti, če le-ta hoče ostati med aktivnimi igralci na
družbenem podiumu in znotraj njenih institucij (prav tam).
Eden izmed vidikov posameznikove sestavljene identitete je tudi poklicna identiteta. Kriza
zaposlovanja, dela in odnosov je prinesla številne konflikte in spremembe, ki spremljajo
oblikovanje identitete glede na zahteve sodobne družbe. »Poklicna identiteta nastaja v
interakciji posameznika z njegovim socialnim okoljem; tega ga v tem primeru sestavljajo
pomembni drugi, ki opravljajo podobno delo in katerih položaj v procesu dela je podoben.«
(Muršak, 2009, str. 158) Včasih se je poklicna identiteta razvijala v smeri skupnosti, ki je
temeljila na občutku pripadnosti in vključenosti v določeno skupino, razvijali so se stabilni
socialni odnosi med posameznimi člani skupine, tako je bila omogočena tudi identifikacija s
skupino, priznavanje posameznikove funkcije znotraj celote, kar je pomenilo podlago za
oblikovanje stabilne poklicne in socialne identitete (prav tam, str. 159). Referenčna skupina je
dejavnik, ki predstavlja bistveno podlago za razvoj poklicne identitete posameznika. Le-ta se
je v sodobnem času precej spreminila, saj je šel razvoj dela v času informatizacije v to smer,
da »zahteva vse bolj izoliranega posameznika, ki v socialne odnose vstopa na simbolnem
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nivoju, ne pa več v realnem socialnem okolju.« (prav tam, str. 159). V moderni družbi take
skupinske organiziranosti na poklicnem področju ni več oziroma lahko rečemo, da je le-ta
razpadla (prav tam, str. 160).
Danes zaposlitve večinoma niso doživljenjske, pogosto se menjajo. Vse pogostejše
menjavanje poklicnih področij povzroča šibko poklicno sestavo, posameznikova identifikacija
s poklicem, ki ga opravlja, se izgublja. Oblikovanje poklicne identitete, ki se prilagaja
družbenim zahtevam po fleksibilnosti in mobilnosti, zavrača statičen koncept oblikovanja lete, zato nastaja t.i. mrežna identiteta (Hozjan, 2004, str. 44). Na oblikovanje sodobne poklicne
identitete močno vplivajo tudi ekonomski dejavniki, saj je »sfera dela, njegova delitev,
organizacija itn., ključnega pomena za snovanje njene vsebine in oblike.« (prav tam, str. 45)
»Človek organizacije se spreminja v posameznika, ki v mreži svojih razmerij vzpostavlja
svojo identiteto kot mrežo začasnih identifikacij, ki zgubljajo naravo trajnosti.« (Muršak,
2009, str. 160) Zaradi stalnih sprememb in prilagajanja posameznika glede na družbo in njen
potek modernizacije, ni več mogoča skupinska forma poklicne identitete, zato se le-ta vse bolj
nagiba k drugi skrajnosti, k individualizaciji subjekta.

2.1.1.1. INDIVIDUALIZACIJA
Doba moderne je čas nastanka sodobne identitete, ko so se pod vplivom industrializacije,
razvoja kapitalizma in znanosti rušile tradicije in s tem prisilile ljudi, da so začeli razmišljati o
svojem početju, doživljanju – oblikovala se je refleksivna identiteta. Ljudje se pri svojih
odločitvah ne zanašajo več na tradicijo, ampak na znanost, na mnenja strokovnjakov. Če so v
predmodernih držbah ljudje imeli življenje ob rojstvu že v veliki meri začrtano, se v moderni
pojavi možnost izbire in ljudje začnejo svojo identiteto tesneje vezati na svojo zaposlitev,
kariero in podobno. Za oblikovanje identitete v obdobju postmoderne postane proces
individualizacije še pomembnejši. M. Ule (2000, str. 34) zapiše, da je bila v času moderne
individualizacija programska (torej vezana s slojno obarvanim kolektivnim življenjskim
vzorecem), v času druge moderne (postmoderne) pa prihaja do rušenja tudi modernih
kolektivnih življenjskih vzorcev. Opirajoč se na Becka, Ule (prav tam, str. 37, 38) izpostavi,
da je čas postmoderne (oziroma druge moderne) čas ekonomske, politične in kulturne
globalizacije, ki spodkovajo nacionalne države in s tem tudi vezanost identitete nanjo; hkrati
zaradi blagostanja in potrošniške družbe prihaja do novih pobud za individualizacijo, rušiji se
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tudi spolne determiniranosti v smislu odnosov med spoloma, spolne delitve dela in podobno.
Nenazadnje imajo na vse te spremembe velik vpliv tudi spremembe na trgu dela, zlasti vedno
prisotnejša fleksibilna in nepopolna zaposlenost ter kriza polne zaposlenosti družbe. V teh
okoliščinah si je trdno identiteto, ki je pogoj za soočanja z življenjskimi tveganji, težko
oblikovati, saj integracija posameznika v družbo ne poteka prek tradicionalnih insitucij,
ampak posameznik sam postane institucija (Ermenc, 2003, str. 75). Posameznik ni več toliko
odvisen od rojstva, temveč od trga delovne sile, kar pomeni tudi odvisnost od izobrazbe,
oskrbe, potrošnje, svoje zmožnosti po vključevanju v socialne mreže in zmožnosti izrabe
možnosti, ki jih nudi družba. Posameznik tako postane samostojen in odgovoren za svoje
preživetje, pojavi se težnja po iskanju alternativ do uresničitve posameznika oziroma iskanje
zavetja in varnosti. Ker posamezniki niso več družbeno determinirani s slojem oziroma
umeščeni v določen razred, se glede na svoj kapital, sposobnosti, izobrazbo, izrabo priložnosti
in možnosti sami razvrščajo v družbeni okvir. Kot individum je torej posameznik podvržen
družbenim pogojem za uveljavitev svojih želja, participacijo v delovnem procesu,
omogočanje možnosti uspeha z mobilnostjo, ter z možnostjo nadaljnjega izobraževanja.
Izobrazba je to individualizacijo posameznika še dodatno pospešila z zagotavljanjem
izobraževanja in splošno dostopnostjo le-tega vsem posameznikom.
Beck (2009) pravi, da gre za trojno individualizacijo, in sicer za osvobajanje od vnaprej
določene tradicionalne družbene forme, odčaranje z izgubo stabilnosti in varnosti, ter za
reintegracijo oziroma ponovno vključevanje v družbo v novo vrsto družbenega razmerja.
Tukaj pa gre za začarani krog, saj »osvobojeni posamezniki postanejo odvisni od trga dela,
zato odvisni od izobrazbe, potrošnje, od socialnopravnih ureditev…vse to kaže na od institucij
odvisno nadzorno strukturo individualnih položajev. Individualizacija postane razvita forma
podružabljanja, ki je odvisno od trga, prava, izobrazbe.« (Beck, 2009, str. 194) Podrejanje
družbi nam torej omogoča osvoboditev od nje same, ter našo ponovno integracijo v njo, le z
drugega konca oziroma z drugega stojišča. Bauman (2002), ki obdobje postmoderne imenuje
tekoča moderna, v tem smislu zapiše:
»Na tekoči in lahki stopnji moderne je individualizacija usodna, ne izbirna. Možnosti, da bi se
v deželi individualne svobodne izbire izognili individualizaciji in odklonili sodelovanje v igri
individualiziranja, prav gotovo ni.« (prav tam, str. 45)
T. Rener (2007, str. 42) pride do zaključka: »V sodobnih družbah so »svobodne izbire« (o
čemer koli že, sploh pa o življenjsko pomembnih rečeh) lahko le začasne in zato prej ko ne
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iluzorne. A iluzije učinkujejo politično: več ko je obsesivnega ukvarjanja s samim seboj, bolj
ko so biografski projekti življenjske politike vse večjega števila ljudi, manjše so možnosti
prepoznavanja strukturnih prisil (in individualizacija gotovo je strukturna prisila!).« Ta
odstavek nazorno opisuje učinek individualizacije, ki ju današnja globalizacija in
modernizacija le še bolj poglabljata, sami posamezniki pa postajajo vse bolj podobni Narcisu,
ki drži ogledalo pred svojim obrazom in opazuje in občuduje svoj odsev.

2.1.2. SPREMEMBE TRGA DELA
Z industrijsko dobo se je začela znanstvena organizacija dela, kjer gre za sistem organizacije
proizvodnega dela, katerega namen je zmanjševanje vloge in pomena živega dela. Taylor je
želel z najmanjšim vložkom doseči najvišjo stopnjo produktivnosti. Delo je bilo potrebno
razdeliti na najmanjše možne enote, s tem se je omogočil nastanek tekočega traku. Ta je vodil
v masovno proizvodnjo, kar je bila podlaga za avtomatizacijo dela. Z avtomatizacijo dela se je
začelo delo deliti, kar je pomenilo tudi delitev odgovornosti za delovni proces. Tako se je
izpostavilo vodenje in izvajanje del, kar je pomenilo, da so bili nekateri delavci zadolženi za
vodenje, drugi pa za izvajanje del, kar pa je zahtevalo skupno odgovornost in sodelovanje
med njimi, saj jih je vodil skupen interes. Tukaj je šlo za deprofesionalizacijo, saj se je
zahtevala le minimalna strokovnost za opravljanje nekega segmenta dela, ker je šlo za
mehanične delovne operacije z ustaljeno uporabo orodja (Muršak, 2006).
»V industrijski dobi je množično delavstvo delalo skupaj s stroji in proizvajalo temeljno blago
in storitve. V »dobi dostopa« inteligentni stroji vse bolj zamenjujejo človeško delo. Kmetije,
tovarne in številne uredniške storitvene dejavnosti industrije doživljajo hitro avtomatizacijo.
V 21. stoletju bodo vse več telesnega in umskega dela, od repetitivnih strežnih opravil do
visokomiselnega strokovnega dela, opravljali cenejši in učinkovitejši misleči stroji.« (Rifkin,
2007, str. 25-26) Z digitalizacijo je postala informacija tako močan faktor v vsakdanjem
življenju, tako, daje postala eden izmed močnejših dejavnikov znotraj kateregakoli delovnega
mesta. Kakor je napisal Kramberger (2009, str. 52), da »osvoboditev informacije omogoči
nove oblike organiziranja dela«.
S poplavo tehnologije in novosti ima velik vpliv na človeško delo, saj je stroj postal veliko
pomembnejši akter v proizvodnji, predvsem pa je produktivnejši, zanesljivejši in cenejši. S
tem se je spremenila tudi narava dela. V petdesetih letih je industrija zaposlovala 33
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odstotkov vseh delavcev v Združenih državah. »V šestdesetih letih je število proizvodnih
mest padlo na 30 odstotkov, v osemdesetih letih pa na 20 odstotkov. Tovarniška dela danes
opravlja manj kot 17 odstotkov delovne sile.« (Rifkin, 2007, str. 67)
Stalen razvoj tehnologije ogroža že obstoječa delovna mesta, številni stroji zamenjujejo
mehanično delo ljudi, v veliki meri pa se tudi nekatere miselne operacije, ki jih je bil prej
zmožen le človek, prenašajo na računalnike in ostale tehnološke aparate. Postavlja se torej
vprašanje: Kakšna dela bo sploh človek še lahko opravljal oziroma, če preoblikujemo
vprašanje ali bo v sodobni proizvodnji sploh še prostor za človeka?
Rifkin (2007) ugotavlja, da je statistiko zmanjševanja delovne sile, potrebno pripisati prav
avtomatizaciji in ne zaradi odpravljanja delovnih mest zaradi konkurenčnosti, kakor je
pogosto rečeno. Dokaz za to trditev je večanje produktivnosti proizvodnje, kljub naraščanju
upada zaposlenih v industrijski panogi. Zato poudarja, da »dolgoročni trend teče v smeri vse
večje stopnje brezposelnosti, saj uvajanje bolj izpopolnjenih tehnologij prinaša vse več blaga
in storitev ob zaposlovanju vse manjšega odstotka razpoložljive delovne sile.« (Rifkin, 2007,
str.71) Po njegovem mnenju se nam na nek način obeta konec dela in svet brez delavcev, kar
pomeni, da tudi tisti delavci, ki imajo izobrazbo, izkušnje in kvalifikacije, se soočajo z temno
resnico, da v prihodnosti tudi za njih ne bo več delovnih mest.
Kariere na trgu dela niso več odvisne le od začetnega izobraževanja in usposabljanja, vendar
vse bolj pridobiva na pomenu tudi vključevanje v nadaljnje izobraževanje, saj sta za
mobilizacijo ponudbe na trgu dela in izboljšanje kakovosti delovne sile danes pomembna
ukrepa usposabljanja in prekvalifikacije (Ivančič, 1999, str. 63).
Zaradi naraščanja brezposelnosti se pojavljajo nova delovna mesta, vendar omogočajo le
zaposlitev s krajšim delovnim časom ali začasno oziroma priložnostno zaposlitev. Delovno
mesto, je za tiste, ki so še zaposleni, postalo mesto stopnjujočega stresa, preobremenjenosti in
pregorevanja, saj je delo vse bolj postalo zahtevno, ker imajo stroji in računalniki večjo
vzdržljivost in zmogljivost kot človeško telo in možgani. »Super učinkovito visokotehnološko
gospodarstvo najeda umsko in telesno dobro počutje milijonov delavcev po vsem svetu.«
(Rifkin, 2007, str. 302) Naraščajoče ravni stresa so posledica hitrega tempa, ki ga določa
avtomatizacija v tovarnah in pisarnah, vse bolj pa so s stresom na delovnem mestu povezane
tudi številne zdravstvene težave, ki jih imajo zaposleni. Naraščajoča brezposelnost vodi k
izrazitemu povečanju kriminala in nasilja. Velik del nezaposelnih predstavljajo mladi, ki so
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šele vstopili na trg dela, ki pa zaradi upadanja delovnih mest in pomanjkanja delovnih
izkušenj, ne dobijo zaposlitve.
Kot rešitev problema visoke stopnje brezposelnosti Rifkin (2007) navaja odpiranje možnosti
zaposlitve v dodatnih dejavnostih tretjega sektorja, v katerem pridejo do izraza človeške
spretnosti, nadarjenost in strokovnost. V civilni družbi se združujejo formalne in neformalne
neprofitne dejavnosti, ljudje pa skupaj ustvarjajo skupnostne zveze in družbeni red. Tretji
sektor zabeležuje porast zaposlovanja v vseh državah sveta. Rifkin napoveduje, da »bosta v
21. stoletju tržni in javni sektor igrala vse manjšo vlogo v vsakdanjem življenju ljudi po vsem
svetu. Vakuum moči bo verjetno zapolnila bodisi rast vse večje izobčenske subkulture bodisi
večja udeleženost v tretjem sektorju.« (Rifkin, 2007, str. 377) Pri krepitvi tretjega sektorja gre
predvsem za problem plačevanja opravljenega dela, saj je zaposlitev v prostovoljnih
organizacijah ekonomsko neugodna za delavce prostovoljce.
Inovacije v storitvenem sektorju ustvarjajo nova delovna mesta, ki so bila izgubljena zaradi
avtomatizacije in reorganizacije delovnih mest, na področju socialnih (zdravstvo,
izobraževanje), osebnih (prostočasne aktivnosti) in produkcijskih storitev (bančništvo,
zavarovalništvo) (Ivančič, 1999, str. 42-43). Storitveni poklici so razviti za zadovoljevanje
osebnih in gospodinjskih storitev, ki predstavljajo majhen a zelo stalen del celote poklicev.
Njihovo delovanje je lokalno, njihovi poklicni prostori so večinoma regulirani s strani števila
ljudi, ne pa toliko od količine povpraševanja, ki uravnava trg dela (Kramberger, 1999, str.
256).
V današnjem svetu, kjer se vse vrti okoli denarja, materialnih dobrin, finančne stabilnosti in
posameznikovega preživetja, vse bolj prevladuje potreba po vzpostavljanju osebnih odnosov,
človeških razmerjih, posameznikovega udejstvovanja v skupnosti, potreba po zadovoljitvi
potrebe po pripadnosti in varnosti, zato se zabeležuje porast koristnikov storitev tretjega
sektorja. Vendar druga, temna plat tega koriščenja storitev, ki zaposlenim prinaša le
zadovoljstvo in samouresničevanje skozi nudenje pomoči in storitev tistim, ki so jih potrebni,
zadovoljuje posameznikovo pripadnost, pa vendar mora taisti posameznik živeti in preživeti v
družbi, ki se vrti okoli ekonomije, ki je potrebna za preživetje. Za preživetje je potreben
dohodek, zato bi bilo potrebno zagotoviti »senčne plače«, kakor jim pravi Rifkin, da bi
milijonom ljudi, ki namenjajo več delovnega časa prostovoljnim dejavnostim, namenili
državno »socialno nadomestilo« za delo in ne kot nadomestilo za brezposelnost, za kar se jo
uporablja v večini držav. Države bi tako poskrbele za zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
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saj bi s financiranjem tretjega sektorja odprle nešteto novih delovnih mest, za socialno
nadomestilo, ki ga že tako ali tako plačujejo sedaj brezposelnim, bi namenili novo
zaposlenim, ki bi za isti dohodek opravili neprecenljivo delo za skupnost družbe. V sklad za
»socialna nadomestila« za dohodek zaposlenih v tretjem sektorju bi se lahko črpal iz dobička,
ki ga imajo podjetja zaradi povišanja produktivnosti, saj bi država zagotovila, da imajo ob
povečanem prispevku, dodatno davčno olajšavo. Tako bi prispevki, ki bi financirali tretji
sektor, prehajali neposredno od podjetij, katera bi sodelovala pri prenovi socialne ekonomije
ter direktno financirala neprofitne dejavnosti, namesto da bi državi plačevala prispevke, ki bi
jih nato le-te drugače porazdelila še po drugih področjih. Danes tretji sektor predstavlja: nad 6
odstotkov vsega zaposlovanja v Franciji, v Veliki Britaniji predstavlja 4 odstotke bruto
nacionalnega proizvoda, v Nemčiji je dosegal 4,3 odstotke vseh plačanih zaposlitev leta 1987,
v Italiji pa 15,4 odstotka odraslih prebivalcev, ki prostovoljno namenja svoj čas dejavnostim v
tretjem sektorju. Tretji sektor se širi po vsem svetu, saj se pojavlja vse večja potreba po
zapolnitvi vakuuma, ki je nastal zaradi umika zasebnega in javnega sektorja iz življenja
lokalnih skupnosti, hkrati pa prihaja do vse večje mednarodne povezanosti socialne
ekonomije (Rifkin, 2007, str. 407-410). Seveda pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da je
Rifkin zgoraj opisano stanje gradil glede na stanje pred sedanjo ekonomsko krizo, ki pa daje
precej drugačno sliko možnosti za iskanje izhoda iz brezposelnosti.

2.1.3. DRUŽBA ZNANJA IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
V današnji družbi se je uveljavil koncept človeškega kapitala, ki združuje »znanja,
kvalifikacije, kompetence in individualne značilnosti, ki olajšujejo ustvarjanje osebne,
družbene in ekonomske blaginje.« (OECD v Laval, 2005, str.47) Pri zaposlitvi vse več
delodajalcev ne upravlja le selekcije glede na kvalifikacijo, naziv oziroma pridobljeno
formalno izobrazbo, vendar se opira tudi na neformalno pridobljeno znanje, izkušnje,
osebnostne značilnosti in kompetence. Šolski pouk čedalje bolj velja za začetno
izobraževanje, ki zagotavlja akumulacijo človeškega kapitala. Laval (2005, str. 69) je kritičen
do trditev, da bi šola morala namesto akumulacije odvečnih vednosti, ki vodijo do izobrazbe,
pri posamezniku razvijati temeljne kompetence, da bi lahko sam prevzel odgovornost za
vseživljenjsko izobraževanje, ki je temelj družbe znanja. Pri tem ima posameznik znotraj
družbe glavno vlogo, odločilni dejavnik je posameznikova sposobnost, da ustvarja znanje in
izkorišča spreminjajoče se okolje, v katerem živi. Jasna naloga izobraževanja glede na
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Memorandum o vseživljenjskem izobraževanju (2000, V: Andragoški center Republike
Slovenije) dokument, ki ga je sprejela Komisija evropske skupnosti v Bruslju leta 2000, da
šole prevzamejo odgovornost za razvoj in izgradnjo sposobnosti učenja posameznika, da bo
lahko sam sebe izobraževal in usposabljal skozi celo življenje.
Komisija evropske skupnosti je opredelila vseživljenjsko učenje kot »namerno učno
aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine.« (Memorandum o
vseživljenjskem učenju, 2000, str. 4) Pod namerno učno aktivnost spadajo tako formalno
učenje (v institucijah za izobraževanje in usposabljanje), nefomalno učenje (izobraževanje in
usposabljanje na delovnem mestu, znotraj organizacije in družbenih skupin) kot tudi
priložnostno učenje (tista vrsta učenja, ki prispeva k znanju in spretnostim, ki pa ni nujno
namerna, saj nas spremlja skozi vsak dan). Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000)
izpostavlja 6 ključnih ciljev za udejanjenje vseživljenjskega učenja:
-

»nove temeljne spretnosti za vse, ki omogočajo aktivno participacijo v delovnem,
družinskem in skupnostnem življenju, kot so informacijska tehnologija, tuji jeziki,
podjetništvo in socialne spretnosti,

-

večja vlaganja v človeški kapital, glede izobraževanja na delu ali izobraževanja, ki
izhaja iz dela,

-

inovacije v poučevanju in učenju, ki zagotavljajo aktivnost učencev z k uporabnikom
usmerjenim sistemom učenja, pri katerih učitelji postanejo vodniki, mentorji, njihova
naloga pa je pomagati in podpirati posameznike, da skrbijo za lastno učenje,

-

izboljšanje poti do priznavanja in dokumentiranja neformalnega in naključnjega
učenja, z zahtevo, da so znanje, spretnosti in kvalifikacije razumljive in prenosljive
znotraj držav evropske skupnosti, zato je potrebno razviti in vzpostaviti sistem
ugotavljanja in priznavanja predhodnega učenja in izkušenj posameznika,

-

zagotoviti lokalen dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o možnostih
učenja in izobraževanja za vse, z namenom usmerjanja in osebnega svetovanja
posamezniku in

-

zagotoviti možnost vseživljenjskega učenja čimbližje posameznikovemu lastnemu
okolju z ustanovitvijo učnih centrov na vsakodnevnih lokacijah.« (prav tam, 2000, str.
11-21)

Vseživljenjsko izobraževanje in učenje vključujeta tako izobraževanje v otroštvu/mladosti
kakor tudi izobraževanje odraslih, kar pomeni, da je izobraževanje del celotnega življenjskega
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ciklusa. Ideja vseživljenjskega učenja in izobraževanja je temeljno izhodišče za učečo se
družbo oziroma družbo znanja. Gre za odgovornost posameznika, da si skozi proces
vseživljenjskega izobraževanja in učenja zagotovi kontinuiran proces izpolonjevanja in
usposabljanja glede na lastne želje in potrebe, hkrati pa predstavlja nujnost za preživetje
posameznika, saj mu omogoča konkurenčnost in obstoj na trgu dela.
Spremembe v gospodarstvu, spreminjajoče strukture družbe, visoka stopnja brezposelnosti in
nezadostna opremljenost posameznikov za vstopanje na trg dela vodita k zaključku, da
izobraževalni proces ni več le priprava za vstop v delovni proces, vendar akumulacija
kulturnega kapitala, ki mora slediti hitrim spremembam trga dela s fleksibilnostjo
izobraževalnega sistema (Ule, 2000, str.151).
»Izobraževanje in usposabljanje je označeno kot najpomembnejši ukrep za izboljšanje
kvalitete delovne sile in za zagotavljanje zaposlitvenih priložnosti na trgu dela.« (Ivančič,
1999, str. 11) Ravno zaradi naraščanja potreb po stalnem izpolponjevanju in dodatnem
usposobljanju posameznikov se izpostavlja kontinuirano učenje in izobraževanje za razvoj
družbe. Za opravljanje določenih poklicev se zahteva določen standard: potrebno je imeti
vedno večjo kompetentnost, večji nabor kvalifikacij, vedno večjo količino znanja za
opravljanje delovnih nalog. Zahteva se vse večja fleksibilnost in mobilnost zaposlenih.
»Izobraževalne reforme v številnih evropskih državah in razmah izobraževanja odraslih
nakazujejo naraščajočo težnjo k razvoju izobraževalnega koncepta, ki temelji na
permanentnem izobraževanju in usposabljanju ter na ideji vseživljenjskega izobraževanja in
učenja.« (prav tam, str. 63)
Trg dela šolo sili v spremembo svojih nalog glede na gospodarske spremembe, spremembe
potreb na trgu dela, in sicer ustvariti fleksibilnega delavca. Posameznika se navaja na
samodisciplino, da se sam uči, sam predeluje informacije in novosti. Da bi šola lahko
oblikovata takšen tip delavca mora tudi sama postati fleksibilna, zato se mora s svojimi
dejavnostmi modernizirati v skladu z gospodarskimi in ekonomskimi zahtevami. Laval (2005)
navaja ugotovitve evropske organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) da:
»delodajalci od delavcev ne zahtevajo le, da so bolj kvalificirani, ampak tudi, da so bolj
prilagodljivi in da so se sposobni učiti.« Tako je posameznikova vrednost odvisna bolj od
osebnih kompetenc kot pa od same kvalifikacije, saj določen pridobljen naziv ne zagotavlja
več tradicionalnega zaposlovanja na določenem poklicnem področju le zaradi svoje poklicne
kvalifikacije.
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»Šola ni nič, če ne pripravlja na življenje.« je kritičen Laval (2005, str. 32). Ker šola ni več
edini vir vednosti, mora posameznike naučiti učiti se, da bi bili sposobni sami kanalizirati
znanje, ločevati pomembne informacije od nepomembnih, prefiltrirati množične podobe, ki
jih posredujejo mediji in družba sama, da bi se znal posameznik permanentno izobraževati.
Prevladujoča vloga vzgojno-izobraževalne institucije je prispevek k modernizaciji družbe in
globalni gospodarski učinkovitosti, zato čedalje bolj velja za podjetje, ki mora slediti
ekonomski evoluciji in upoštevati prisilo trgov, se glede na gospodarske in ekonomske
spremembe prilagajala in odgovarjala na povpraševanje. Laval (2005, str. 35) pravi:
»Šolska institucija naj bi producirala ponudbo, katere namen bi bil zadovoljiti povpraševanje
ozaveščenih potrošnikov.« Zahteve trga dela in potrebe podjetij po nenehnem tehnološkem
napredovanju vse bolj izpostavljajo potrebo po približevanju šole k podjetjem. Pričakujejo, da
bo šolski sistem zagotovil izobraževanje in usposabljanje posameznikov v skladu z
modernizacijo ter prenesel tehnološke napredke in informacijski razvoj iz podjetij v šolske
klopi. Vse bolj se šola preoblikuje in reorganizira v podjetje, ki družbi zagotavlja delovno
silo, pri kateri sta izpostavljeni vrlini učinkovitosti in produktivnosti.
Prihaja do vse večje povezanosti med trgom dela in izobraževalnimi institucijami. Vse bolj se
iz vzgojno-izobraževalnih institucij umikajo tradicionalne vrednote, ki se umikajo vrednotam
podjetja. Laval (2005, str. 207) poudarja, da šola naj ne bi le delovala v podjetniškem duhu,
vendar naj bi postala podjetje prihodnosti: »Šola se iz institucije spreminja v organizacijo, ki
producira koristne in merljive storitve v okviru dodane vrednosti, kompetenc, nazadnje pa v
okviru cena na trgu dela.« (Laval, 2005, str. 303)

2.2. SPREMINJANJE EVROPSKIH IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
Poklicno izobraževanje je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, ker se gospodarstvo
nenehno spreminja, je tudi poklicno izobraževanje podvrženo nenehnim prilagoditvam in
prenovam. Glede na spreminjajočo se naravo dela, se tudi zahteve po kvalifikacijah
neprestano spreminjajo. Zaradi razmaha izobraževanja odraslih in številnih izobraževalnih
reform narašča težnja k razvoju izobraževalnega koncepta, ki temelji na vseživljenjskem
učenju. Tradicionalen model življenja (izobraževanje, delo, upokojitev) ni več skladen z
ekonomskimi, tehnološkimi in družbenimi spremembami (Ivančič, 1999, str. 63).
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»V toku razvoja je izobraževalni sistem v sedemdestetih letih izgubil svojo funkcijo statusne
diferenciacije: zaključena šola sama ne zadošča več za doseganje določenega poklicnega
položaja in s tem določenega dohodka in ugleda.« (Beck, 2009, str. 225) Določena
kvalifikacija nam ne zagotavlja več zagotovitve dela, po drugi strani pa se nam brez zaključne
kvalifikacije, poklicna prihodnost zapira, zato je le-ta nujni predpogoj za prihodnost, čeprav
nima več istega, močnega, pomembnega statusa kot v preteklosti. Če poklicno izobraževanje
producira ozek profil delovne kvalifikacije, se mora prilagoditi današnjim svetovnim
spremembam, ki jih narekujejo globalizacija in individualizacija, spremembam in novim
priložnostim na trgu dela, predvsem pa se morajo izogniti povečujočemu problemu izobrazbe
brez zaposlitve.
Po podatkih Eurostata in Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014, se veliko
mladih, ki zaključijo osnovno šolo, odloči za nadaljevanje izobraževanja v poklicni smeri, in
sicer v Nemčiji (47,8 %), Angliji (42,7 %) in Sloveniji (62,5 %), vendar število le-teh naglo
upada, narašča pa vpis v splošno srednje izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje
izobraževanja na visokošolski ravni. Poklicno izobraževanje postaja čedalje manj privlačno,
čeprav je to v nasprotju z interesi Evropske unije, ki želi poklicno izobraževanje promovirati.
Evropska unija izraža prizadevanje za izboljšanje kakovosti izobraževanja in šolanja in
povečanje vloge poklicnega izobraževanja in njegovo usklajevanje s potrebami trga dela.
Sander (2001) izpostavlja, da izobraževalni sistemi pripisujejo previsok pomen formalni
izobrazbi, katero nudijo s svojim programi, čeprav je le-ta postala premalo učinkovita in
uporabna glede na znanje, ki se ga pridobi preko neformalnih izobraževalnih procesih
(Sander, 2001, str. 11-20).
»Priprava na začetek dela in s tem anticipativna poklicna socializacija, ki jo poklicno in
strokovno izobraževanje vključuje kot enega od pomembnih vidikov razvoja poklicne
identitete in poklicne vzgoje, postajata vprašljivi, pa ne le zaradi tega, ker pripravljata na
sedanje, in ne na perspektivno poklicno okolje, pač pa tudi zato, ker izobrazbeni tokovi
kažejo, da je segment poklicnega in zlasti strokovnega izobraževanja vse bolj v funkciji
nadaljevanja izobraževanja, ne pa priprave na začetek dela.« (Muršak, 2009, str. 169)
Mladi čedalje bolj podaljšujejo svoje formalno izobraževanje, se odločajo za nadaljevanje
izobrazbene poti, ker vedo, da jim je zaposlitvena pot zaprta in bi se radi izognili
brezposelnosti. Zaključek poklicnega izobraževanja omejuje nadaljevanje izobraževanja, zato
se vedno več mladih odloči za splošno izobraževanje, ki ni poklicno usmerjeno, ter omogoča
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nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji, kjer ob pridobljeni kvalifikaciji ni nujen prehod na
trg dela, vendar navzgor po izobrazbeni lestvici, kateri omogoča »varno izbiro«, namesto
negotovosti pri iskanju zaposlitve (Beck, 2005, str. 224-225).
Vse več »svežih« absolventov pristane na zavodih za zaposlovanje namesto na novem
delovnem mestu, za katerega so se izobraževali in usposabljali. Trg je nasičen s posamezniki,
ki imajo isto kvalifikacijo, delovnih mest za zaposlitev pa ni dovolj. Nevarnost ozke poklicne
usmerjenosti je velika, saj posameznikom ne ponuja dovolj širok spekter znanja, da bi bili
zaposljivi na večih področjih, vendar producira delovno silo, ki je močno vezana na določeno
zaposlitveno področje, število delovnih mest pa je odvisno od trenutnih potreb zaposlovalcev
na trgu dela.
»S prenovo poklicnega izobraževanja naj bi bolje uredili razmerja med javnim sektorjem
poklicnega izobraževanja in zasebnimi podjetji, posodobili vsebino programov, skladno z
načeli vseživljenjskega učenja, zagotovili njihovo izpeljavo v učnem procesu in sproti
preverjali uspehe preobrazbe.« (Lipužič, 2002, str. 33)
Poklicna usposobljenost naj bi izboljšala produktivnost. Dober primer je Nemčija, kjer so
mnenja, da je najbolje začeti z usposabljanjem zelo zgodaj, saj učencem z zgodnjimi
praktičnimi izkušnjami na delovnem mestu le-te omogočajo manj ovir pri zaposlitvi po
končanju izobraževanja. Veliko mladih si pridobi uporabno kvalifikacijo, poleg tega pa imajo
boljšo možnost zaposlitve pri delodajalcu, pri katerem so opravljali praktični del
usposabljanja.
»Ti trendi razvoja so plod strokovnih zahtev in spoznanj, ki kažejo, da pragmatizacija
poklicnega izobraževanja, njegova odvisnost od posameznega delovnega mesta, od trenutnega
in pogosto preseženega tehnološkega razvoja ter od potreb posameznega delodajalca, ni
omogočala stabilne in trajne kakovosti poklicne izobrazbe. Zato novejša iskanja v širjenju
poklicne izobrazbe gredo v smer ugotavljanja novih znanj, spretnosti in sposobnosti, ki imajo
visoko uporabno vrednost pri opravljanju poklica.« (Medveš, 2003, str. 6)
Medveš (2003, str. 5-10) navaja nekaj temeljnih prilagoditev, katerim bi moral slediti trend
prenavljanja poklicnega izobraževanja, da bi bil le-ta lahko kos družbenim in tržnim potrebam
današnje modernizacije:
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-

večja širina poklicne usposobljenosti (ugotavljanje novih znanj, spretnosti in
sposobnosti, ki imajo visoko uporabno vrednost pri opravljanju poklica, pomen
ključnih kvalifikacij),

-

redefinicija in preoblikovanje pomena informativnih in formativnih izobrazbenih
ciljev v poklicnem izobraževanju (cilj poudarja pomen fleksibilnosti v zaposlovanju in
zaposljivost, kooperativnost, poklicna identiteta, sposobnost za permanentno
izobraževanje),

-

manjša uniformiranost in več elastičnosti pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih
programov tudi v poklicnem izobraževanju in

-

univerzalizacija poklicnega izobraževanja (razvijanje širših funkcionalih sposobnosti
in spretnosti).

2.2.1. EVROPSKE POBUDE NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
2.2.1.1. KOPENHAGENSKI PROCES IN MOBILNOST
Kopenhagenska deklaracija (2002) ima temeljni cilj usmeriti naravnanost izobraževanja na
kompetence, tako, da postane prioriteta pouka proceduralno učenje namesto deklarativnega.
Kompetence so merljive in definirane kot standardi. Tako poskuša ustvariti določene
standarde na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen tega je, da se
določene kompetence tudi na področju poklicnega in osebnega izobraževanja standardizirajo
in da so primerljive v Evropi, da se omogoči večja transparentnost in mobilnost (Copenhagen
declaration, 2002, str. 1).
Kopenhagenska deklaracija (2002) opredeli naslednje potrebe za boljšo krepitev sodelovanja
v poklicnem izobraževanju:
-

»povečati prostovoljno sodelovanje pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju
(spodbuditi medsebojno zaupanje, preglednost usposobljenosti in kvalifikacij),

-

okrepitev evropske razsežnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (s tem bi
se izboljšalo tesnejše sodelovanje, s katerim bi spodbudili mobilnost in razvoj
sodelovanja med ustanovami, partnerstev in drugih nadnacionalnih pobud),

-

povečanje preglednosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z izvajanjem
informacijskih mrež, vključno z združitvijo veljavnih listin v eno samo ogrodje,
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-

razviti niz skupnih načel v zvezi z veljavnostjo neformalnega in vsakodnevnega
učenja, s tem pa bi bila zagotovljena večja skladnost načinov v različnih državah in na
različnih ravneh

-

vzpostaviti preglednost, primerljivost, prenosljivost in priznavanje usposobljenosti
oziroma kvalifikacij med različnimi državami skupna načela (s prenosnim nabirnim
sistemom za poklicno izobraževanje in usposabljanje-ECVET),

-

spodbuditi sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti s poudarkom na izmenjavi
modelov, metod ter skupnih meril in načel za kakovost v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju«. (Copenhagen declaration, 2002, str. 2)

Na zgoraj opisane potrebe je Evropska unija odgovorila z vzpostavitvijo Evropskega ogrodja
kvalifikacij in Evropskim sistemom prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju.

2.2.1.2. PREHODNOST IN TRANZICIJE PO STOPNJAH IZOBRAŽEVANJA
Za boljšo preglednost in razumevanje prehodov in tranzicij med programi znotraj
izobraževalnega sistema je smiselno predstaviti shemo prehodnosti med stopnjami in
programi, ki jih predvideva leta 2011 prenovljena klasifikacija ISCED (glej shemo 1).
Prehodnost med stopnjami izobraževanja in med različnimi programi izobraževanja je
pomembna, saj omogoča posameznikom nadaljevanje izobraževanja in zagotavlja možnost
napredovanja ne le znotraj poklicnega in splošnega izobraževanja, ampak tudi možnost
napredovanja iz poklicnega v splošno izobraževanje ter obratno. Ne le, da omogoča
napredovanje v drugi smeri, ampak tudi omogoča priznavanje določenega znanja pri
menjavanju smeri izobraževanja. V primeru, da dijak izbere poklicni program višjega
sekundarnega izobraževanja in po nekaj letnem izobraževanju ugotovi, da mu usmeritev ne
leži oziroma se ni pravilno odločil o svoji izobraževalni poti, se lahko iz poklicnega programa
preusmeri na akademski oziroma splošen program višjega sekundarnega izobraževanja,
prehodnost pa mu mogoči tudi priznavanje določenega že pridobljenega znanja. S tem je
izobraževalni sistem odprt in omogoča več izobraževalnih poti do enake izobrazbe ali
poklicnega standarda.
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Shema 1: Prehodnost med izobraževalnimi programi po klasifikaciji ISCED

Vir: International standard classification of eduaction, 2011, str. 47
Trenutno znotraj Evropskega sistema izobraževanja poznamo 3 različne poti napredovanja in
prehajanja po stopnjah izobraževanja:
-

pot napredovanja po stopnjah izobraževanja je vertikalna (višje sekundarno
izobraževanje je homogeno, kar pomeni, da znotraj iste izobraževalne institucije
poteka tako poklicno kot tudi splošno (akademsko) izobraževanje); obstaja možnost
prehoda iz poklicnega programa v splošni (akademski) program izobraževanja

-

pot napredovanja po stopnjah izobraževanja je vertikalna, kjer poteka poklicno
izobraževanje ločeno od splošnega (akademskega) izobraževanja brez možnosti
prehodov znotraj izobraževalnih programov,

-

pot napredovanja po stopnjah izobraževanja je tako vertikalna kakor tudi horizontalna,
saj omogoča prehod iz nižje na višjo stopnjo izobraževanja ter tudi prehod iz
poklicnega programa na splošni (akademski) program izobraževanja na katerikoli
stopnji izobraževanja (Initial vocational education and training in Europe, 2008, str.
24-25).
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Zgoraj navedene poti napredovanja po stopnjah izobraževanja so za boljše razumevanje
ponazorjene na spodnji shemi (shema 2), kjer so prikazane možnosti prehajanja tako
horizontalno kakor tudi vertikalno.
Shema 2: Prikaz tranzicij in prehodov po stopnjah izobraževanja

Vir: Initial VET in Europe, 2008, str. 25
Za uspešno izvajanje tranzicij in prehodov se je moral v Evropski uniji vzpostaviti sistem
prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju, kateri bi omogočil večjo prehodnost
med različnimi programi ter priznavanje že pridobljenega znanja pri prehodu iz enega na drug
program.

2.2.1.3. EVROPSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ
Evropsko ogrodje kvalifikacij (v nadaljevanju: EOK) je nastalo kot odgovor na
Kopenhagensko deklaracijo, saj naj bi bil enoten okvir kvalifikacij potreben za preglednost,
primerljivost, prenosljivost in priznavanje kvalifikacij med različnimi evropskimi državami,
ta pa omogoča večjo mobilnost znotraj poklicnega izobraževanja znotraj Evropske unije.
Potreba po njegovem oblikovanju se je pokazala kot ključen pogoj za povezovanje različnih
trgov dela in predstavlja inštrument » ki bi omogočal primerjanje in vrednotenje
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usposobljenosti in kvalifikacij, pridobljenih v različnih izobraževalnih sistemih ali po
različnih poteh. « (Evropsko ogrodje kvalifikacij..., 2006, str. 18) Prek takšnega skupnega
ogrodja kvalifikacij naj bi bilo omogočeno ovrednotenje različnih vrst in stopenj
izobraževanja in usposabljanja, s tem pa se bo povezalo tudi srednje poklicno in visoko
šolstvo, njuna prehodnost in evropsko prepoznavanje ter razvrščanje kvalifikacij in
kompetenc skozi izobraževalni ciklus, upoštevalo pa se bo tako formalno, kakor tudi
neformalno učenje posameznika.
Evropski ogrodje kvalifikacij sestavlja 8 ravni, ki zajema rezultate učenja, pridobljene v
formalnem izobraževanju vse od osnovnošolskega do najvišjih stopenj izobraževanja, kot tudi
rezultatne učenja, pridobljene izven formalnega sistema izobraževanja. Vsaka raven je
definirana z učnimi izidi, ki predstavljajo spekter znanja, spretnosti in kompetenc oziroma
osebni in strokovni izidi, ki jih je posameznik pridobil med procesom učenja in izobraževanja
(Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, 2015, str. 4). Za nazorno ponazoritev
opisnikov, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij gjel spodnjo tabelo (tabela
1).

Tabela 1: Opisniki, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)

RAVEN*
1

2

ZNANJE

SPRETNOSTI

KOMPETENCA

osnovno splošno

osnovne spretnosti,

delo ali študij pod

znanje

potrebne za izvedbo

neposrednim nadzorom v

preprostih nalog

strukturiranem okviru

osnovno

osnovne spoznavne in

delo ali študij pod nadzorom

podatkovno znanje

praktične spretnosti,

in delno samostojno

s področja dela ali

potrebne za uporabo

študija

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

3

poznavanje dejstev, vrsta spoznavnih in

-prevzem odgovornosti za

načel, postopkov in

dokončanje nalog pri delu ali

praktičnih spretnosti,
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splošnih pojmov s

potrebnih za dokončanje

študiju,

področja dela ali

nalog in reševanje

- prilagajanje lastnega

študija

problemov z izbiro in

vedenja okoliščinam med

uporabo osnovnih metod,

reševanjem problemov

orodij, gradiv in podatkov
4

podatkovno in

vrsta spoznavnih in

- samostojno delovanje v

teoretično znanje v

praktičnih spretnosti,

okviru smernic na področjih

širšem okviru na

potrebnih za pripravo

dela ali študija, ki so navadno

področju dela ali

rešitev specifičnega

predvidljive, vendar se lahko

študija

problema na področju dela spremenijo,
ali študija

- nadzor rutinskega dela
drugih, prevzem delne
odgovornosti za vrednotenje
in izboljšanje delovnih ali
študijskih dejavnosti

5

celostno,

celoten niz spoznavnih in

- vodenje in nadzor v okviru

specializirano,

praktičnih spretnosti,

delovnih in študijskih

podatkovno in

potrebnih za pripravo

dejavnosti v primeru

teoretično znanje

ustvarjalnih rešitev

nepredvidljivih sprememb ,

na področju dela ali abstraktnih problemov

- pregled in razvijanje svojega

študija in zavedanje

delovanja in delovanja drugih

o mejah tega
znanja
6

poglobljeno znanje

zahtevnejše spretnosti, ki

- vodenje kompleksnih

s področja dela ali

dokazujejo obvladanje in

tehničnih ali strokovnih

študija, skupaj s

inovativnost, potrebne za

dejavnosti ali projektov,

kritičnim

reševanje kompleksnih in

prevzem odgovornosti za

razumevanjem

nepredvidljivih problemov sprejemanje odločitev v

teorij in načel

na specializiranem

nepredvidljivem delovnem ali

področju dela ali študija

študijskem okviru, - prevzem
odgovornosti za vodenje
strokovnega razvoja
posameznikov ali skupin
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7

- visoko

specializirane spretnosti za - vodenje in preoblikovanje

specializirano

reševanje problemov,

okvirov dela ali študija, ki so

znanje, ki delno

potrebne pri raziskavah

kompleksni, nepredvidljivi in

vključuje

in/ali inovacijah za razvoj

je do njih treba pristopati z

najnovejša

novega znanja in

novimi strategijami,

spoznanja s

postopkov ter za

- prevzem odgovornosti za

področja dela ali

povezovanje znanja z

prispevanje k strokovnemu

študija, kot podlaga

različnih področij

znanju in praksi in/ali za

za izvirna dognanja

pregled strateškega delovanja

in/ali raziskave,

delovnih skupin

- kritično zavedanje
o vprašanjih znanja
s področja in na
stičiščih med
posameznimi
področji
8

najbolj

najbolj izpopolnjene in

izkazovanje znatne avtoritete,

izpopolnjeno

specializirane spretnosti in inovativnosti, samostojnosti,

znanje na

tehnike, vključno s sintezo znanstvene in strokovne

delovnem ali

in vrednotenjem, potrebne celovitosti in trajne

študijskem

za reševanje kritičnih

zavezanosti razvijanju novih

področju in na

problemov v raziskavah

zamisli ali procesov v

stičiščih med

in/ali inovacijah ter za

ospredju delovnega ali

posameznimi

razširitev in ponovno

študijskega okvira, vključno z

področji

opredelitev obstoječega

raziskovanjem

znanja ali strokovne
prakse
Vir: Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, 2015, str. 2-3.
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2.2.2. RAZPRAVA O SPREMINJANJU NARAVE IN VLOGE POKLICNEGA
IZOBRAŽEVANJA
2.2.2.1. SPLOŠNO ZNANJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
Potreba po široko zasnovanih poklicnih kvalifikacijah in poklicni izobrazbi, je v ospredje
zanimanja postavila vlogo splošnega znanja. Le-to igra veliko vlogo pri zagotavljanju široko
zasnovanega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti na ravni višjega sekundarnega
izobraževanja, ki v razvitih družbah predstavlja izobrazbeni minimum.
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) izpostavlja, da je »oblikovanje samostojnega,
razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in
socialne ter druge sposobnosti, je temeljni cilj vzgoje in izobraževanja.« (prav tam, str. 13) Iz
citata je razvidna predpostavka, da je za svojo dejavno vlogo posameznikovega življenja,
potrebno posameznika izobraziti in usposobiti ne le na temelju poklicnega znanja, ampak mu
dati tudi splošna znanja, katera mu bodo pripomogla k aktivnemu udejstvovanju v družbi.
Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (2001, str. 10) izražajo
mnenje, da je splošno znanje v poklicnem izobraževanju potrebno povezovati s strokovnim,
tako, da se ga integrira v strokovno izobraževalne predmete. To stališče zagovarjata tudi
Medveš in Svetlik (2002), ko trdita, da splošno znanje podkrepi poklicno oziroma strokovno
znanje. Zato zagovarjata trditev, da je del splošnega znanja v poklicnih šolah smiselno
povezati s poklicnimi znanji, saj imajo moduli v programih srednjega poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja velik pomen, ker skozi pouk omogočajo tesnejše povezovanje
splošnoizobraževalnega in poklicnega oziroma strokovnega znanja. Skozi module se splošno
znanje povezuje s poklicnim, tako se poklicna znanja v navezavi s splošnim okrepijo, ter
višajo stopnjo transfernosti in » same po sebi zagotavljajo tudi učinkovito neposredno
uporabo tega znanja, sposobnosti in spretnosti v vsakdanjem življenju oziroma reševanju
poklicnih problemov.« (Medveš, Svetlik, 2002, str. 186)
Medtem, ko Medveš in Svetlik (2002) zagovarjata, da naj bo del splošnega znanja integiran v
strokovne module in načrtovan skozi koncept kompetenc, po drugi strani Muršak in Vidmar
(2001) in Berzelak (2010) dajejo prednost splošnoizobraževalnim vsebinam kot samostojnim
enotam poklicnega izobraževanja. Berzelak (2010) vidi posledice umika splošnih vsebin
znotraj poklicnega izobraževanja s prednostjo poklicnih in strokovnih vsebin, ki vodijo do
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ozko usmerjenih delavcev, rešitev pa leži v kakovostni in široko zasnovani splošni izobrazbi.
Vse bolj postaja problematično spajanje poklicne izobrazbe in splošne izobrazbe, ker se
slednja ob senci poklicne izobrazbe počasi odmika od svojega bistva in od vsebin, »saj jih
predmetniki vse bolj omejujejo v ozko poklicno usmerjenost.« (Berzelak, 2010, str. 103)
Muršak in Vidmar (2001) zagovarjata, da ima zaključno spričevalo srednjega poklicnega
izobraževanja dve funkciji, in sicer: prva funkcija dokazuje uspešno opravljeno pripravo na
opravljanje določenega poklica, za katerega se je dijak izobraževal in usposabljal, druga
funkcija pa je dokaz nivoja posameznikove splošne razgledanosti. Sistem poklicnega in
strokovnega izobraževanja torej po eni strani razvija posameznika, ki bo prevzel določeno
vlogo na trgu dela, poleg tega pa po drugi strani razvija posameznika, ki bo prevzel aktivno
vlogo tudi v družbi. To zahteva sposobnost uspešnega vključevanja v širšo družbo, zato je v
poklicnem izobraževanju potrebno posredovati tudi splošnoizobraževalne predmete, ki so
temelj splošne razgledanosti v današnji družbi (Muršak, Vidmar, 2001, str. 113).
Splošnoizobraževalnih vsebin zaradi naštetih funkcij ne moremo snovati samo kot vidik
priprave na poklicno delo ali kot del poklicne kvalifikacije, saj bi s tem zanemarili njegovo
integracijsko funkcijo. Sodobni pristopi k načrtovanju izobraževanja praviloma izhajajo iz
koncepta kompetenc, ki daje prednost položaju človeka v različnih delovnih razmerah in
situacijah, kar pa ne pomeni, da splošno izobraževanje ni potrebno (Muršak, 2004).
Razvoj poklicnih kompetenc, zlasti v nižjih nivojih poklicnega izobraževanja, poteka prek
praktičnega pouka, ki se v večini izvaja v neposrednem delovnem procesu. To pomeni, da
delovno okolje postaja tudi učno okolje, zato, da je danes mogoče v neposrednem delavnem
okolju v veliki meri razviti tiste kompetence, ki jih »sodobni evropski proletarec« potrebuje
za prilagajanje spreminjajočim se zahtevam dela. Vprašanje pa je, ali lahko na podoben način
integriramo tudi razvoj tistih kompetenc, ki omogočajo prilagajanje spreminjajočim se
zahtevam družbenega življenja zunaj dela. Odgovor na to vprašanje lahko najdemo le v
splošnem izobraževanju. Le-ta namreč s kakovostnim znanjem in vednostjo omogoča
posamezniku ustrezno mesto v sodobnih pogojih družbene in ekonomske reprodukcije
(Muršak, 2004).
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2.2.2.2. POKLICNA IN KLJUČNA KVALIFIKACIJA
Sprva moramo izraz ključna kvalifikacija natančno ločiti od izraza poklicna kvalifikacija. S
pojmom ključna kvalifikacija Medveš (2003, str. 2) označuje »temeljna znanja, spretnosti in
zlasti sposobnosti, ki sestavljajo ogrodje poklicne kvalifikacije oz. usposobljenosti. Ključne
kvalifikacije najpogosteje označujejo naslednji sinonimi: »temeljna znanja«, »skupna
vsebinska jedra«, »transpoklicne vsebine znanja«, »ključne sposobnosti«, »ključne
kompetence« (prav tam).
Poklicna kvalifikacija se uporablja kot oznaka za doseženo usposobljenost v določenem
poklicu ali stroki, najpogostejši so sinonimi, ki se uporabljajo za njeno označitev: »poklicna
usposobljenost«, »poklicna izobrazba«. (prav tam) Četudi sta pojma poklicna kvalifikacija in
ključna kvalifikacija različna, imata medsebojno povezavo, saj so pridobljene ključne
kvalifikacije pogoj za višjo kakovostno raven poklicne kvalifikacije, poklicne ali strokovne
izobrazbe. »Pojem kvalifikacija se omejuje na tisti sklop lastnosti, kvalitet posameznika, ki
omogočajo, da opravlja določeno delo znotraj določenega poklica, njihov pomen je odvisen
od razmer na trgu dela in so nujno potrebne za nemoten potek in razvoj produkcije.« (Muršak,
1999, str. 29-30)
Kvalifikacije se nenehoma spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram, kakor so
tehnološki razvoj in sodobna organizacija dela, ki zahtevata vse bolj specializiranega
posameznika, zahteve trga dela zahtevajo vse več »transverzalnih spretnosti« ter glede na
spremembe na posameznih delovnih mestih, kjer je potrebno točno določeno znanje in
spretnosti za opravljanje le-tega (Muršak, 1999, str. 31).
V Evropski skupnosti se je pojavila potreba po uskladitvi termina, ki predstavlja presek vseh
vsebin in je značilen za čim večje število kvalifikacij znotraj posameznega poklicnega
področja. Shaw (v: Muršak, 1999, str. 31-32) opredeljuje te skupne vsebine kot »temeljne
spretnosti« (core skills), poleg tega termina pa se uporablja tudi »ključne spretnosti« (key
skills), »ključne/temeljne kompetence« (key/core competencies) in »ključne kvalifikacije«
(key qualifications). Ključne spretnosti so določen sklop spretnosti, ki zagotavljajo osnovo za
vsebinsko ožje opredeljeno usposabljanje, njihov namen je povečati spretnosti posameznika.
Ta termin se uporablja predvsem znotraj angleškega sistema nacionalnih kvalifikacij. Ključne
ali temeljne kompetence so od določenega dela neodvisne spretnosti, ki imajo širšo
uporabnost in so pomembne za celotno poklicno področje, ki omogoča prilagoditev na stalne
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spremembe delovnega okolja in spodbuja razvoj individualne kompetence. »Ključne
kvalifikacije so kvalifikacije, ki omogočajo povečanje posameznikovega učenja za
opravljanje poklica, razvoj sposobnosti za samostojno učenje ter razvoj »celovite poklicne
kompetence«, ki vsebuje tako specialna in metodična znanja, kakor tudi socialne
kompetence.« (Muršak, 1999, str. 31-32)
Prav tako pa lahko izpostavimo že prej omenjeno problematiko pojmovanja splošnega znanja,
ter ga povežemo s pojmom ključnih kvalifikacij. Tako kot ne smemo enačiti pojmov ključna
kvalifikacija in poklicna kvalifikacija, ne smemo začrtati, da je lahko, zaradi svoje definicije,
ključna kvalifikacija enak pojem splošne izobrazbe. Funkcija splošne izobrazbe je predvsem
širjenje splošne razgledanosti ter v pripravi na nadaljevanje izobraževanja, medtem ko cilj
ključnih kvalifikacij ni zgolj širša splošna razgledanost, ampak naj bi se »z njimi identificirala
tista splošna znanja, spretnosti in sposobnosti, ki zagotavljajo višjo kakovost poklicne
usposobljenosti vsakega poklica in so tudi neposredno uporabna v poklicnem delu.« (Medveš,
2003, str. 5)
Avtor pojma ključna kvalifikacija je Martens (v: Medveš, 2003), ki jih definira kot »tiste
vednosti, sposobnosti in spretnosti, ki niso neposredno omejene le na določeno področje, ozke
delovne dejavnosti, temveč so bolj a) sposobnosti, uporabne v zelo raznovrstnih funkcijah,
strokovnih področjih oz. temah in raznovrstnih delovnih pozicijah ter b) sposobnosti za
obvladovanje oz. reševanje problemov v nepredvidljivih situacijah in hitro se spreminjajočih
pogojih, so sposobnosti za odločanje v kritičnih trenutkih in to skozi celo življenje oz. celotno
delovno kariero.« (Medveš, 2003, str. 20)
Medveš (2003) loči tri nivoje ključnih kvalifikacij:
1. splošno veljavna in trajna znanja: bazična splošnoizobraževalna znanja (z visoko
stopnjo trajnosti, ki omogočajo osebnostni razvoj, in podpirajo določena strokovna
znanja), strokovno-teoretična znanja, znanja, ki pripomorejo k večji poklicni
uspešnosti in samostojnosti,
2. razvoj formalnih sposobnosti za samostojno opravljanje poklicne dejavnosti: razvoj
poklicnih sposobnosti z osrednjim ciljem poklicne samostojnosti,
3. humanizacijsko in socializacijsko plast v ključnih kvalifikacijah: osebnostni razvoj,
socialna integracija in poklicna etika (povzeto po Medveš, 2003, str. 29).
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Ključne kvalifikacije so torej vsebinska jedra in razumljena kot vrsta globalnih ciljev
izobraževanja, nosilno ogrodje določenega izobraževalnega programa. Na teh globalnih ciljih
slonijo v izobraževalnih programih konkretni cilji izobraževanja, ki so prirejeni glede na
posamezne poklice.

2.2.2.3. KOMPETENCA IN KLJUČNA KOMPETENCA
Kvalifikacije so rezultat procesa izobraževanja in praktičnega usposabljanja, medtem ko so
kompetence rezultat konkretnega praktičnega izkustva. Mogoče jih je prepoznati in priznati
skozi določeno dejavnost, te pa se postopoma integrirajo v kvalifikacijo. Frangiere (v:
Muršak, 1999, str. 37) opredeljuje kompetenco kot »lastnost posameznika, ki se nanaša na
njegovo ravnanje in ni vezana na neko specifično delo« in so »vezane na posameznika in
njegove sposobnosti« zato imajo individualiziran značaj.
»Znanje in kvalifikacije so rezultat izobraževalnega procesa ali procesa praktičnega
izobraževanja in usposabljanja, medtem ko so kompetence vedno rezultat posameznikovega
konkretnega praktičnega izkustva.« (Muršak, 1999, str. 33-34) Kompetence so bolj rezultat
neformalnega in priložnostnega učenja, medtem ko kvalifikacije predstavljajo skupek znanja
pridobljenega s formalnim učenjem, ki se po zaključku izobraževanja in usposabljanja
validira s certifikatom (prav tam, str. 37).
Formalna poklicna kvalifikacija mora biti podprta z izkušnjami, izkušenjskim učenjem in
praktičnim delom, da postane poklicna kompetenca, ki je sestavljena iz formalne kvalifikacije
ter pridobljene kompetence. Kompetence je mogoče »objektivizirati« in jih integrirati v
formalno izobraževanje v 6 fazah, kot jih opisuje Frangiere, in sicer z:
1. razvojem določene sposobnosti, vezanih na določeno delo, ki se razvija znotraj
delovne skupine, ki jo mora posameznik ozavestiti,
2. prepoznavanjem kompetence, da le-ta postane razvidna in se jo da opisati,
3. formalizacijo kompetence, ki zahteva njeno prepoznavo kot znanje, spretnost, da je
lahko prenosljiva na ostale posameznike,
4. standardizacijo, ki omogoča, da je kompetenca prenosljiva, posnemljiva in se jo da
integrirati v celo poklicno skupino,
5. ovrednotenjem, kjer kompetenca dobi tržno vrednost t, pridobljeno znanje pa se prizna
kot del kvalifikacije,
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6. vključevanjem novih kompetenc v formalne programe izobraževanja ter njihovo
prilagajanje glede na obstoječo poklicno kvalifikacijo (povzeto po Muršak, 1999, str.
38-39).
Poklicne in ključne kompetence, kakor jih definira Kurikul na nacionalni in šolski ravni v
poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) so »razvijajoče se zmožnosti posameznikov,
da uporabljajo znanje, spretnosti in sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje
v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v poklicu, družbenem in
zasebnem življenju«. (prav tam, str. 10) Z ključnimi kompetencami se pridobi različna znanja,
razvija spretnosti in avtonomnost ter odgovornost. Kompetence navadno delimo na ključne ali
splošne in poklicne. Ključne kompetence so nujne za vse in omogočajo posamezniku
prenosljivost med različnimi poklici, poklicne kompetence pa so skupne za podobne poklice
in specifične za posamezna delovna mesta.
»Od delavcev se bodo zahtevale visoka usposobljenost in hkrati pripravljenost menjati
področja dela, ustvarjalnost ter pripadnost, predanost delu, ki ga opravlja. Njegovo strokovno
usposobljenost naj bi označeval pojem fleksibilna specializacija, ki pa je mogoča samo, če
temelji na širokem znanju in kompetencah posameznika.« (Barle, Trunk Širca in Lesjak,
2008, str. 176) Zato naj bi bili izobraževalni programi usmerjeni na razvoj kompetenc, na
podlagi treh dimenzij, in sicer s postavitvijo ciljev na: 1. spoznavni ravni (teoretično znanje),
2. funkcionalni ravni (razvoj sposobnosti, ki so vezane na uporabo teoretičnega znanja v
praksi-postopki, metode dela, uporaba orodja) in 3. osebni in socialni ravni (odnos do dela,
socialna razmerja v delovnem okolju). Izpostavlja se velik problem prezrtja tretje dimenzije
razvoja kompetenc, ki ga ni možno ocenjevati le preko praktičnega usposabljanja, poleg tega
pa obstaja manjko pri sinergiji teoretičnega znanja in praktično izpeljavo le-tega v praktičnem
delu izobraževanja, saj teorija ni popolnoma prenosljiva v praktično rabo posredovanega
znanja (Medveš, 2010, str. 69).
Sestava izobraževalnih programov je taka, da je možno postopno nadgrajevanje kompetenc,
in sicer z osnovne na rutinsko raven, ter iz rutinske na napredno raven. V srednjem in
strokovnem izobraževanju se razvija naslednje kompetence: sporazumevalno zmožnost,
matematično zmožnost, učenje učenja, medkulturno kompetenco, estetsko kompetenco,
družboslovno in naravoslovno kompetenco, socialno kompetenco, informacijsko kompetenco,
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varovanje zdravja in skrb za dobro počutje ter podjetnost (Kurikul na nacionalni in šolski
ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str. 19).
Vse bolj se izpostavljajo potrebe po razvoju sistema certificiranja, ki ne temelji le na
formalnem izobraževanju, razvoju izobraževalnih programov, ki bodo formaliziralni vrednost
kompetence in potrebi po razvoju kompetenc za vsakega posameznika, ki bo razvijal svojo
poklicno kariero. Poleg tega pa postaja zahteva po prilagoditvi sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja vse večjim in konstantnim potrebam gospodarstva (Muršak, 1999,
str. 40).
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1. UVOD: ZGODOVINSKI KONTEKST
Razvoj poklicnega izobraževanja se je v večini evropskih držav začel ob vzpostavitvi cehov,
ki so v okviru svoje obrti širili svoje znanje, izkušnje in spretnosti na vajence. Cehi so bila
združenja iz 12. stoletja, v katerih so se združevali in delali ljudje iste obrti ali trgovine
znotraj mesta, v katerem so živeli. Sami so vzpostavili svoja pravila in zakone, ki so k
njihovemu upoštevanju zavezovali vse člane znotraj istega ceha. Cehi so predstavljali
skupnost, kjer je potekalo izobraževanje in usposabljanje »z neposrednim, bolj ali manj
organiziranim prenosom znanj z učitelja na učenca.« (Vidmar, 1999, str. 92)
Znotraj ceha je veljala hierarhična ureditev, in sicer od vajenca, pripravnika in do mojstra.
Delavnice obrtnikov so imele bistveno vlogo pri postavljanju pravil vajeniškega
usposabljanja, mojster pa je bil nosilec le-tega. Naziv mojstra je bil edini pisni dokaz
kompetentnosti znotraj ceha. Mojster je bil učitelj, ki je svoje znanje predajal pripravnikom in
vajencem. Vajenci so bili v ceh sprejeti šele po nekajtedenskemu poskusnemu obdobju,
obdobje vajeništva pa je trajalo od 2 do 4 let, ali pa celo dlje, odvisno od specifičnosti poklica
za katerega se je vajenec izobraževal in usposabljal. Ko je vajenec končal svoje urjenje s
specialnim izpitom, je postal pomočnik. To kvalifikacijo so priznavali tudi v drugih državah.
Veliko pomočnikov je potovalo od kraja do kraja, da so si pridobili nove izkušnje in razširili
svoje spretnosti, ki so jih širili drugi mojstri, kar lahko označimo tudi kot zgodnjo poklicno
mobilnost. Ko so si pomočniki pridobili zadostno količino znanja in izkušenj so se lahko
znotraj določenega ceha prijavili za mojstra. Takšen cehovski model je bil razširjen po večini
Evrope v 12. stoletju, ko se je pričelo načrtno izobraževanje in usposabljanje znotraj
poklicnega področja. Kmalu zatem se je poklicno izobraževanje zaradi številnih razlogov, kot
so opustitev cehovskega sistema zaradi prebujenja političnih nasprotij, neenakomernega
razvoja industrializacije, vpliva različnih političnih, filozofskih, kulturnih in verskih
prepričanj, začelo razvijati v različnih smereh (Reuter-Kumpmann, 2004, str. 6-9).
Evropski izobraževalni sistemi se poleg raznovrstne zgodovine razlikujejo tudi po strukturnih
in razvojnih razlikah, na katere vplivajo predvsem nacionalni politični sistem in njihova
zakonska regulacija, njihova ekonomska in tržna struktura ter razlike v kulturi in tradiciji
znanja. Proces industrializacije v Evropi ni produciral enotnega modela poklicnega
usposabljanja, vendar je razdrobil zgodovinsko navidezno homogenost nekdanjih
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usposabljanj, ki so temeljila na delu cehov, na različne moderne izobraževalne sisteme.
Greinert (2004) loči tri splošne tipe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, glede na
postavljene prioritete države, in sicer:

1. TIP A: MODEL LIBERALNO-TRŽNEGA GOSPODARSTVA
Izobraževalni programi so usmerjeni oziroma prilagojeni trgu dela, kjer se pri oblikovanju
poklicnih programov upošteva predvsem funkcionalne potrebe podjetij po določenem poklicu
oziroma tipu poklicnih kvalifikacij. Izobraževanje in usposabljanje ni standardizirano, poteka
na delovnem mestu kot alternacija (sočasen potek procesa dela, procesa izobraževanja in
priložnostnega učenja). V sistemu izobraževanja in usposabljanja se strikno loči splošno
poklicno izobraževanje od specifičnega poklicnega izobraževanja (Greinert, 2004, str. 20-21).
2. TIP B: MODEL DRŽAVNEGA BIROKRATSKEGA UPRAVLJANJA
Na izobraževanje ima neposreden vpliv država, ki stremi k pridobitvi točno določene
kvalifikacije ob zaključku izobraževanja, ter nadaljevanju izobraževanja po isti vertikali
navzgor, tako pa se omogoči večja transfernost pridobljene kvalifikacije. Izobraževanje se
financira s strani države, zato razmerje med potrebami po poklicih in med ponujenim
poklicnim izobraževanjem določa država. Tipi poklicnih kvalifikacij so v manjši meri odvisni
od takojšnje aplikacije na delo v podjetjih, zato so veliko bolj prenosljive iz enega poklica v
drug poklic (Greinert, 2004, str. 21-22).

3. TIP C: DUALNO-KORPORATIVNI MODEL
Na izobraževalne programe in modele vplivata dva pomembna dejavnika: trg dela in država.
Poudarja se pretežno poklicno načelo dualnosti, kjer je poklicno izobraževanje strogo ločeno
od splošnega izobraževanja, ima svojo organizacijsko strukturo in zakonska določila. Način
izobraževanja in usposabljanja je v pretežni meri odvisen od podjetij, ki ga preko
individualnih vajeniških pogodb tudi financirajo, izobraževalne institucije pa so financirane
javno s strani države. Zagovarjajo tri načela izobraževanja: načelo poklicnosti, načelo
samoadministracije in učenja na delovnem mestu (Greinert, 2004, str. 22).
Današnji modeli poklicnih izobraževalnih sistemov v evropskih državah so po veliki večini
kombinacije zgoraj opisanih tipov poklicnega izobraževanja. Usmeritev poklicnega
izobraževanja temelji na podlagi treh ideoloških konceptov, in sicer na temelju
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tradicionalizma, liberalizma in racionalizma, ki jih lahko povežemo z zgoraj opisanimi tipi
poklicnega izobraževanja in usposabljanja:
-

Tradicionalizem poudarja poklicno usmerjenost, ki temelji na tradiciji, poklici so
razumljeni kot specifična kombinacija elementov dela, kompetenc in zaslužka.
Tradicionalnost konstituira v dualno-korporativnem modelu.

-

Liberalizem poudarja potrebe trga, zagovarja decentralizacijo in neodvisnost
gospodarstva od države, svobodno odločitev za poklic, ker trg dela poudarja le
zaposlitvene sposobnosti oziroma praktične izkušnje, sposobnosti in znanja za prosta
delavna mesta, ki jih le-ta ponuja.Liberalizem predstavlja temelj liberalno-tržnega
gospodarstva.

-

Racionalizem poudarja akademsko usmeritev, ki temelji na prepričanju, da bi bilo
potrebno k poklicnemu izobraževanju dodati tudi akademsko znanje oziroma zagovaja
pridobitev poklicne izobrazbe preko akademske poti, katero predstavljajo
izobraževalne institucije (Greinert, 2002, str. 24-25).

3.1.1. KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V
NEMČIJI
Dualni sistem je sistem vzajemnega usposabljanja v podjetjih in v poklicnih šolah. Veliko
število nemških podjetij in javnih institucij zaposluje svoje vajence, ni pa nujno, lahko se
vajenci zaposlijo tudi pri drugemu delodajalcu in ne tam, kjer so opravljali usposabljanje.
Usposabljanje v delovnem procesu znotraj dualnega sistema je najbolj popularna poklicna pot
iz izobraževanja v službo v Nemčiji. Institucionalni, ekonomski in kulturni temelji teh šol
ležijo v zadnjih dvajsetih letih 19. stoletja, vajeniško usposabljanje pa ima starejšo tradicijo.
Sprva z odpravo fevdalizma in nato z začetkom industrializacije so cehi izgubili njihov
socialni in ekonomski pomen. Kasneje so za vajence odprli šole za poučevanje ob nedeljah
(»nedeljske šole«), katerih vloga je bilo ponavljanje branja, pisanja, aritmetike in tehničnega
risanja. Te šole so bile predhodnik poklicnega izobraževanja v dualnem sistemu (ReuterKumpmann, 2004, str. 10).
Po Drugi svetovni vojni je zanimanje za poklicno izobraževanje upadlo. Vse več podjetij je
koristilo masovno produkcijo z uvedbo tekočega traku, ki ni potrebovala kvalificiranih
delavcev, zaradi tega je vse več mladih na trg dela vstopalo raje kot nekvalificirana delovna
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sila. Začel se je hiter razvoj znotraj različnih industrijskih panog (elektrotehnika, kemična
industrija, rudarstvo, kovinarstvo, avtomobilska industrija, itd.). Ko je začela veljati svoboda
zaposlovanja leta 1811, so bil cehi dokončno razpuščeni. Tradicionalno obrtno izobraževanje
in usposabljanje je bilo zakonsko vzpostavljeno šele leta 1897 zaradi dveh močnih razlogov:
pojava močne mednarodne konkurence, ki je povzročila potrebo po kvalificiranih delavcih v
industriji, poleg tega pa se je s strani države vzpostavilo mišljenje, da tradicionalno okolje in
delo v obrteh predstavljata dobro podlago za socialno in politično integracijo vajencev
(Reuter-Kumpmann, 2004, str. 11).
Tradicionalno okolje in pogoji na delovnem mestu so bistvo optimalne socializacije in
integracije v vajeništvu, ponavljanje osnovnega znanja pa se je nadomestilo s poklicnim
usposabljanjem in državljansko vzgojo. Kombinacija poklicnega in političnega izobraževanja
je še vedno osrednja karakteristika kurikuluma poklicnih šol. Osnovne karakteristike dualnega
sistema so ostale nespremenjene do leta 1969. Zopet je zraslo povpraševanje po poklicnem
izobraževanju in usposabljanju, prav tako so se polnile poklicne šole (Greinert, 2002, str. 8083).
Z Zakonom o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (1996) se je omejilo pogoje
usposabljanja med združenjem delodajalcev, združenjem obrtnikov in združenjem trgovcev.
Dodeljena jim je bila enakovredna izvršilna moč znotraj poklicnega usposabljanja. Prišlo je
do ključnih novosti, ki jih je prinašal dopolnjeni in obnovljeni Zakon o poklicnem
izobraževanju in usposabljanju leta 2005. Ključne novosti so bile:
-

izboljšanje priložnosti za usposabljanje ne glede na socialni in geografski izvor,

-

priznavanje usposabljanja v tujini,

-

sprememba standarda za razglasitev predpisov usposabljanja s strani pristojnega
Državnega inštituta za državno izobraževanje in usposabljanje (BIBB) in

-

validiranje/kreditno vrednotenje preteklega usposabljanja v skladu z veljavnim
poklicnim izobraževanjem oziroma priznavanje izkušenj kot del opravljenega
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Frommberger, Reinisch, 2002, str. 80-83).

Sedaj so dežele pristojne za postavljanje predpisov za izobraževanje v šoli, vključno s
poklicnim, v skladu z veljavnimi državnimi predpisi. Leta 1999 je bilo več kot 50 % vpisanih
v sekundarno izobraževanje v dualnem sistemu usposabljanja, ki traja približno 3 leta
(Frommberger, Reinisch, 2002, str. 83).
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Dualni sistem izobraževanja prinaša veliko prednosti pred izobraževanjem v šolskem sistemu.
Kapun (1992) navaja nekaj teh prednosti dualnega sistema:
-

omogoča izobraževanje širše populacije,

-

zmanjšanje osipa pri poklicnem izobraževanju (ravno pri šolskem sistemu je največji
delež osipa),

-

ponuja možnost pridobitve izobrazbe in poklica,

-

izobraževanje v domačem okolju ter spoznavanje poklicnega trga za katerega se
učenec izobražuje in usposablja,

-

spodbujanje in krepitev samostojnosti pri opravljanju del ter ustreznejša
usposobljenost za opravljanje najzahtevnejših del povezanih s poklicem ter

-

ponuja več delovnih navad in poklicnih veščin znotraj delovnega področja (Kolenc,
Hvala Kamenšček, Kelava, 2007, str. 41).

3.1.2. KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V
ANGLIJI
Industrializacija v 18. stoletju je prinesla izum parnega motorja in mehaničnega stroja, kar je
vodilo v velike spremembe v družbi, prišlo je do t.i. industrijske revolucije. Cehi so se
opustili, veliko let zatem mladi niso bili deležni poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
saj po kvalificiranih delavcih ni bilo potrebe (Reuter-Kumpmann, 2004, str. 6-9). Sistem
cehov je bil ključnega pomena za ustanovitev Inštituta za mestne obrti (»The City and Guilds
Institut«) v Londonu, ki promovira potrebe in zanimanje za različne obrti. To se je obdržalo
vse do danes, saj ponujajo različne, visoko kvalitetne programe vajeništva, ki vodijo do več
kot 500 kvalifikacij na različnih poklicnih področjih in na različnih stopnjah. Predstavljajo
pomembno vlogo pri potrjevanju obrtnih, rokodelskih, tehničnih in poklicnih kvalifikacijah
(Evans, 2007, str. 8-15).
Vajeništvo oziroma usposabljanje sega s koreninami v čas cehov v srednjem veku. Širilo se je
dve stoletji, v poznem 19. stoletju se je razširilo od obrtniško trgovske sfere (gradbeništvo,
tiskarstvo) na novejša področja industrije (ladjedelništo, inžinirstvo) kasneje tudi
vodovodarstvo in elektrotehnika (United Kingdom-VET in Europe-country report, 2011, str.
32-33).
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Izvor sodobnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja predstavljajo tehniški
inštituti, ki so nastali v 18. in 19. stoletju. Ustanovitev tehniških inštitutov je bil prvi poskus
vzpostavitve učnih priložnosti za delavce, ki so imeli željo po učenju znanstvenih in tehničnih
načel, ki so bili sestavni del njihovega delovnega procesa. Tehniški inštituti so pomenili
pomembno ozaveščanje glede povišanja motivacije in produktivnosti delavcev (Evans, 2007,
str. 9-10).
Poklicno in tehniško izobraževanje je bilo stvar prostovoljnih skupin in delodajalcev, tehnično
izobraževanje se je financiralo s strani delodajalcev. Zakon iz leta 1889 je predpostavljal
prevzem odgovornosti za tehnično izobraževanje s strani občin. Tako so se pojavili kolidži
(»further education college«) in univerze. V 19. stoletju je prišlo do zastoja industrijskega
razvoja zaradi zmanjševanja nacionalne strategije za tehnično izobraževanje in usposabljanje,
ker se je pojavila nezmožnost vzpostavitve omrežja tehničnih izobraževalnih institucij.
Prevelik poudarek na vrednosti akademskega izobraževanja namesto na praktičnega
usposabljanja je bil glavni razlog, ki je upočasnil razvoj učinkovitega državnega
izobraževalnega sistema, tako za mlade kakor tudi za odrasle. Delitev akademsko-poklicno še
vedno ostaja, pojavlja pa se tudi velika razlika med usposabljanjem na delovnem mestu in
ostalimi kvalifikacijami.
Ko je zrasla zahteva oziroma povpraševanje po kvalificirani delovni sili, je Zakon o
izobraževanju iz leta 1944 izdal določbo za vzpostavitev 3 delnega sistema izobraževanja na
sekundarni stopnji: sekundarna sodobna šola, sekundarna tehnična šola in gimnazija. Kmalu
po uveljavitvi omenjenega zakona so se pojavile pomanjkljivosti organizacije poklicnega
izobraževanja: nerazumljiv okvir za poklicne in tehnične kvalifikacije, podvajanje
kvalifikacij, nedefiniranost prehodnosti in napredovanja, nepovezanost z delovno sfero,
pomanjkanje priznavanja preteklih izkušenj in znanja. Zaradi naštetih slabosti je bilo potrebno
izobraževanje reformirati. Tako je bil leta 1986 vzpostavljen nacionalni svet za poklicne
kvalifikacije (NCVQ), le-ta pa je razvil nacionalne poklicne kvalifikacije (NVQ). Glavna
naloga nacionalnega sveta za poklicne kvalifikacije je bila vzpostavitev razumljivega okvirja
za poklicne kvalifikacije, ki bo odgovarjal potrebam trga dela in posameznikom. Sistem
kvalifikacij je bil vzpostavljen na podlagi poklicnih standardov oziroma kompetenc, ki jih
definirajo združenja industrije in delodajalcev (Evans, 2007, str. 45-48).
Po reformi nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NVQ) je leta 1990 sledil poskus reforme za
usposabljanja spretnosti z ustanovitvijo Sveta za usposabljanje in podjetja (Training and
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Enterprise councils), kjer so identificirali lokalne potrebe po usposabljanju za določene
spretnosti, glede na te potrebe pa je sledil razvoj podjetij. Ta podjetja naj bi se nato povezala z
institucijami nadaljnjega izobraževanja (FE) s ponudbo usposabljanja na delu za dijake, ki se
izobražujejo v teh institucijah. Vse je delovalo pod nadzorom lokalnih oblasti za nadaljnje
izobraževanje (Local Education Authority), ki so vplivale na lokalne institucije FE. Z
Zakonom o nadaljnjem in višjem izobraževanju 1992 je bil ustanovljen Svet za financiranje
nadaljnjega izobraževanja (Further Education Funding council), ki je nadomestil lokalne
oblasti in je deloval na državni ravni. Tako se je vzpostavila relativna samostojnost institucij
FE, saj so vse v enaki meri uživale podporo države in so se lahko razvijale samostojno, ne le v
smeri potreb lokalnih oblasti in na način, ki jim je bil dodeljen z njihove strani glede narave
njihove institucije, njihove povezave z lokalno skupnostjo ter ostalimi šolami (prav tam, str.
51-52). Leta 2001 je z Zakonom o učenju in spretnostih, Svet za financiranje nadaljnjega
izobraževanja (Further Education Funding council) nadomestil Svet za učenje in spretnosti
(Learning and Skill council), ki je prevzel odgovornost za načrtovanje in financiranje FE na
državni ravni. Z ustanovitvijo državnih ogranizacij za usposabljanje (National Training
Organisations) se je začelo vzpostavljati standarde in spodbujati podjetja oz. delodajalce za
usposabljanje dijakov v svojih poklicnih sektorjih (prav tam, str. 56).

3.1.3. KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA V
SLOVENIJI
V preteklih desetletjih je poklicno izobraževanje doživljalo veliko sprememb in reform. Tako
kot povsod po svetu je industrijski razvoj zahteval izobraževalni sistem, ki se bo razvijal in
prilagajal glede na potrebe industrije. Po Drugi svetovni vojni je začela naraščati delitev dela,
ta pa je zahtevala delavce z raznovrstnimi kvalifikacijami, zato je poleg izobraževalnega
sistema bil razvit tudi vzporedni sistem pridobivanja kvalifikacij, ki so omogočale delovne
organizacije s usposabljanjem na delu oziroma vajeniško izobraževanje. S tem so nastali tudi
Zakon o vajencih 1946, Uredba o vajencih 1952 in Uredba o strokovnih šolah 1952. Slednji
so opredelili položaj vajenca zaposlenega v industriji obrti ali trgovini, delovno razmerje
vajenca in delodajalca, kadrovske pogoje za praktično poučevanje vajenca, opredelitev dela in
strokovnega znanja, vlogo obrtne zbornice, določanje zaključevanja vajeništva ipd. Poklicno
izobraževanje, tako šolsko kot vajensko, je bilo v državni upravi, zbornice in delodajalci pa so
imeli slabši vpliv na standarde znanj v njem (Tome, 1999, str. 104-107).
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Šolska reforma iz leta 1957/58 je prinesla predlog nove ureditve poklicnega izobraževanja,
zasnovane na zahtevi po dokončani osemletni obvezni šoli kot pogoj za vstop na vse šole
druge stopnje ter zahtevi uveljavitve druge stopnje izobraževanja kot posameznikove
minimalne izobrazbe (Kožuh, 1987, str. 51 v Tome, 1999, str. 107). Ker je razvoj
strokovnega izobraževanja zahteval vse več obveznosti in različnih nalog je bil za ta namen
ustanovljen Zavod LR Slovenije, ki je postal odgovoren za razvoj in sestavo profilov poklicev
kot strokovno podlago izobraževalnih programov (Tome, 1999, str. 107).
Leta 1967 so bile z Zakonom o srednjem šolstvu vzpostavljene enotne poklicne šole, ki so
pridobile status srednjih šol. Zakon o srednjem šolstvu iz leta 1967 je določil profile poklicev
kot podlago za predmetnike in učne načrte poklicnih in tehniških šol, na temeljih katerih so
bile izdelane nomenklature za več kot 400 poklicev na različnih gospodarskih področjih
(Tome, 1999, str. 108). Odgovornost šol za kakovost praktičnega izobraževanja pri
delodajalcih je sčasoma pripeljala do odprave izobraževanja za mojstrske nazive (Tome,
1999, str. 109).
Sledilo je obdobje usmerjenega izobraževanja. »Vse izobrazbene ravni, od najnižje do
najvišje, mladinsko izobraževanje in izobraževanje odraslih so bili združeni v enoten
izobraževalni sistem. Ta je bil v celoti usmerjen v produciranje izobraževalnih izhodov glede
na potrebe industrije.« (Ivančič, 1999, str. 84). Z reformo 1981-1991 je nastalo usmerjeno
izobraževanje, katerega glavna značilnost je bila zagotovitev višjega in širšega splošnega
znanja za vse učence, ki bi si lahko ožjo strokovnost pridobili šele med delom na delovnem
mestu, zato je bilo potrebno tesneje med seboj povezati splošni in strokovni del
izobraževanja. Za preureditev usmerjenega izobraževanja so pomembna tri izhodišča: 1. šole
ne smejo pripravljati učence le za nadaljnje izobraževanje, vendar naj omogočajo pridobitev
poklica, 2. vse srednje šole naj imajo skupno osnovo za splošno izobrazbo v prvi fazi
izobraževanja, ter 3. naj se učenci s šolanjem uposobijo za delo na širšem poklicnem
področju, za določen poklic pa na dotičnem delovnem mestu (Tome, 1999, str. 112-113).
Z leti so se odpravljale napake in pomanjkljivosti reforme iz leta 1981-1991. Najprej je bil
odpravljen vsebinsko poenoten 1. letnik, vanj so bili zopet vključeni strokovnoteoretični
predmeti in praktični pouk, splošno izobraževalni predmeti so bili opredeljeni na dveh
zahtevnostnih stopnjah, nato je sledila programska ločitev dveletnega in triletnega poklicnega
izobraževanja ter štiriletne in petletne programe tehniškega in drugega strokovnega
izobraževanja, leta 1990 je bil vpeljan tudi gimnazijski program (Ivančič, 1999, str. 83-86;
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Tome, 1999, str. 117-119). Po letu 1991 je vse bolj intenzivno povezovanje šol in podjetij
zaradi povečanega obsega praktičnega pouka, kjer se je šolsko znanje povezalo s prakso. To
povezovanje teorije in prakse je potrebno še dodatno povečati zaradi »poklicne socializacije
kot bistvene sestavine poklicne izobrazbe.« (Tome, 1999, str. 121)
Leta 2001 so bila z novo zakonodajo sprejeta Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, kot odgovor na spremembe na
gospodarskem, tehnološkem in socialnem področju. Prenova je temeljila na konceptu
vseživljenjskega učenja in kompetenčno zasnovanega kurikula. Eden izmed pomembnejših
ciljev prenove je bil zagotoviti primerljivost izobraževalnih programov in standardov. Istega
leta je bila v strokovnem in tehničnem izobraževanju uvedena poklicna matura, ki naj bi
omogočala dijakom nadaljevanje izobraževanja na institucijah višjega strokovnega ali
visokega strokovnega izobraževanja. Le-ta je bila dokončno urejena s Pravilnikom o poklicni
maturi leta 2008.

3.2. RAZISKOVALNI PROBLEM
V diplomski nalogi bom primerjala značilnosti in organizacijo poklicnega izobraževanja in
usposabljanja v Nemčiji, Angliji in Sloveniji ter ugotavljala razvojne trende na tem področju.
V okviru te tematike se bom posvetila vprašanjem mesta splošnega znanja v poklicnem
izobraževanju in uveljavljanju evropske politike na področju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. Pri ureditvi poklicnega izobraževanja in usposabljanja me bodo zanimali tipi
institucij in tipi programov, vpisni pogoji in trendi, zaključevanje programov, prehodnost med
programi, kurikularni koncepti poklicnih programov in reformsko dogajanje (vezano na
kopenhagenski proces).

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
1.) Kakšni so tipi institucij in tipi programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
Nemčiji, Angliji in Sloveniji na višji sekundarni stopnji?
2.) Kakšni so vpisni pogoji za posamezne programe poklicnega izobraževanja v Nemčiji,
Angliji in Sloveniji?
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3.) Kako se zaključuje posamezne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
Nemčiji, Angliji in Sloveniji?
4.) Kakšna je možnost prehajanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju med programi
in po zaključku poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji, Angliji in Sloveniji?
5.) Kakšne so značilnosti predmetnikov v poklicnem izobraževanju in kakšnemu
kurikularnemu konceptu sledijo v Nemčiji, Angliji in Sloveniji?
6.) Kakšne so značilnosti vpisa glede na vrsto poklicnega izobraževanja in glede na področje
poklicnega izobraževanja v Nemčiji, Angliji in Sloveniji?
7.) Kako je urejena in koliko je razširjena mobilnost znotraj poklicnega izobraževanja v
Nemčiji, Angliji in Sloveniji?
8.) Kakšne reforme se trenutno odvijajo na področju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja v Nemčiji, Angliji in Sloveniji?

3.4. METODA RAZISKOVANJA
Raziskavo bom izvedla s pomočjo primerjalne empirične raziskave, ki je po Broadfoot (v
Ermenc 2014, str. 37) zasnovana kot »primerjava med več okolji (npr. državami)«. Zanjo je
značilno, da ima »izdelano koherentno metodološko zasnovo in pojasnjeno teoretsko ozadje
[...]« (prav tam). Pri raziskovalnem delu sem sledila stopnjam metode komparativne analize
(Bereday v Ermenc 2014, str. 27).
V primerjavo sem zajela tri sisteme izobraževanja, in sicer nemškega, angleškega in
slovenskega. Nemški in angleški sistem (poklicnega) izobraževanja sta ena izmed evropskih
modelnih sistemov, torej sistemov, ki sta imeli velik vpliv na razvoj drugih evropskih
sistemov izobraževanja (Ermenc, 2014). Slovenija je za nas zanimiva kot domača država, ki
se je tradicionalno zgledovala po ureditvah v nemškem kulturnem okolju in ki danes pri
marsikaterem elementu prenove črpa iz anglosaške ureditve sistema izobraževanja.
ENOTE PRIMERJAVE:
-

tipi institucij in tipi programov,

-

vpisni pogoji,

-

zaključevanje,

-

vertikalna in horizontalna prehodnost,

-

predmetniki in kurikularni koncept,
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-

značilnosti vpisa,

-

mobilnost,

-

reforme in uresničevanje kopenhagenskega procesa.
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3.5. OPIS : UREDITEV POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
NA SISTEMSKI IN KURIKULARNI RAVNI V NEMČIJI, ANGLIJI IN SLOVENIJI
3.5.1. NEMČIJA
Shema 3: Organizacija sistema izobraževanja v Nemčiji

Vir: The structures of the European education systems 2015/2016: Germany, Eurydice, 2015

3.5.1.1. TIPI INSTITUCIJ IN TIPI PROGRAMOV
Poklicno izobraževanje v Nemčiji se regulira in usklajuje z Zakonom o poklicnem
usposabljanju (Berufsbildungsgesetz) od leta 1969. Glede na potrebe po zaposlovanju se
usklajuje tudi kurikulum znotraj poklicnih šol in poklicnega usposabljanja na delovnem mestu
(Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 28).
V Nemčiji je poklicno izobraževanje na višji sekundarni stopnji organizirano v dveh modelih:
poznajo šolski in dualni model. Izobraževanje in usposabljanje izvajajo v naslednjih
institucijah:
1. Šolski model:
-

Poklicno strokovne šole »berufsfachschule« (1-3 letno izobraževanje-trajanje je
odvisno od vrste specializacije),
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-

Tehniške šole »fachoberschule« (3-4 letno izobraževanje),

-

Poklicne »berufliches gymnasium« in strokovne gimnazije »fachgymnasium« (3-4
letno izobraževanje) in

-

Poklicne šole »berufsoberschule« (3-4 letno izobraževanje).

2. Dualni sistem:
Izobraževanje se izvaja delno kot usposabljanje na delovnem mestu in delno v
poklicnih šolah (2-3 letno izobraževanje) (Organisation of the education system in
Germany, 2009/2010, str. 105-108).
Trajanje poklicnega izobraževanja v dualnem sistemu je odvisno od smeri oziroma od
izbranega poklica, za katerega želi kandidat pridobiti kvalifikacijo. Izobraževanje poteka v
dveh okoljih: delno kot usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcu in delno v šolskih
institucijah, kjer poteka teoretični del poklicnega izobraževanja. Vso znanje iz teorije, ki se ga
pridobi v šolskih institucijah se nato preizkusi in udejanji znotraj usposabljanja na delovnem
mestu (Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 30).

3.5.1.2. VPISNI POGOJI
Vpis na institucije višjega sekundarnega izobraževanja omogoča zaključno spričevalo ali
kvalifikacija nižjega sekundarnega izobraževanja. Medtem, ko je poklicno izobraževanje in
usposabljanje v dualnem modelu načeloma dostopen vsem, ki so uspešno zaključili katerikoli
program na nižji sekundarni ravni, imajo institucije poklicnega izobraževanje znotraj šolskega
modela drugačne vpisne zahteve, ki jih morajo učenci izpolniti, če želijo nadaljevati
izobraževanje v njihovih programih (Structures of education and training systems in EuropeGermany, 2009, str. 33).
• POKLICNO STROKOVNE ŠOLE (BERUFSFACHSCHULEN)
Za vpis v poklicne strokovne šole morajo imeti učenci končano glavno in realno šolo oziroma
imeti morajo zaključno spričevalo glavne šole (Hauptschulabschluss) in realne šole (Mittler
Schulabschluss). Zahtevano spričevalo za vpis je odvisno od izbire vrste poklicnega
izobraževanja, saj so za nekatere smeri višje zahteve.
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V poklicnih šolah lahko izobraževanje poteka kot celoletni izobraževalni program
teoretičnega ter praktičnega pouka za poklice v industrijah in v drugih dejavnostih (Structures
of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 33).
• TEHNIČNE ŠOLE (FACHOBERSCHULE)
Za vpis je potrebno imeti zaključno spričevalo realne šole (Mittler Schulabschluss)
(Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 33).
• POKLICNE (BERUFLICHES GYMNASIUM) IN STROKOVNE
(FACHGYMNASIUM) GIMNAZIJE
Za vpis je potrebno zaključno spričevalo realne šole (Mittler Schulabschluss) (Structures of
education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 33).
• POKLICNE VIŠJE ŠOLE (BERUFSOBERSCHULE)
Omenjene šole omogočajo izobraževanje učencem, ki so zaključili program izobraževanja in
usposabljanja znotraj dualnega sistema. S tem jim omogoča pridobitev znanja, ki vodi do
zaključne splošne kvalifikacije (Hochschulreife), da lahko svoje izobraževanje nadaljujejo v
visokošolskih institucijah. V ta namen se ponuja izobraževanje s poklicnimi predmeti za
specializacijo na področju tehnologije, ekonomije, kmetijstva, znanost, družbeni poklici in
dizajna (Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 33).

3.5.1.3. ZAKLJUČEVANJE
• POKLICNO STROKOVNE ŠOLE (BERUFSFACHSCHULEN)
Poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Z dokončanjem izobraževanja se
lahko pridobi spričevalo o visokošolski zrelosti (Fachhochschulreife), ki omogoča
nadaljevanje izobraževanja na višješolskih institucijah. V nekaterih deželah je možno z
zadostnim znanjem drugega tujega jezika pridobiti tudi spričevalo o splošni visokošolski
zrelosti (Allgemeine Hochschulreife) (Structures of education and training systems in EuropeGermany, 2009, str. 43).
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• TEHNIČNE ŠOLE (FACHOBERSCHULE)
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki vključuje preverjanje znanja iz splošnih
predmetov in enega poklicnega predmeta. S tem dijak pridobi spričevalo o visokošolski
zrelosti (Fachhochschulreife), ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na višješolskih
institucijah. V nekaterih deželah je možno z zadostnim znanjem drugega tujega jezika
pridobiti tudi spričevalo o splošni visokošolski zrelosti (Allgemeine Hochschulreife)
(Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 43).
• POKLICNE VIŠJE ŠOLE (BERUFSOBERSCHULE)
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom in vodi do dveh različnih zaključkov:
pridobitev poklicne kvalifikacije ali pridobitev enega izmed spričeval o visokošolski zrelostispričevalo o predmetno vezani visokošolski zrelosti (Fachgebundene Hochschulreife) ali
spričevalo o splošni visokošolski zrelosti (Allgemeine Hochschulreife) ob izbiri dodatnega
tujega jezika (Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 43).
• DUALNI SISTEM
Uspešen zaključek izobraževanja in usposabljanja (uspešno opravljen zaključni izpit
(Gesellenprüfung)) omogoča pridobitev enega izmed 349 priznanih izobrazbenih poklicev
(Anerkannte Ausbildungsberufe), ki zahtevajo formalno izobraževanje za pridobitev poklicne
kvalifikacije. Zaključni izpit sestoji iz praktičnega, pisnega in ustnega dela, ki preverja ali je
dijak dosegel dovolj visoko raven poklicne kvalifikacije za opravljanje določenega dela
(Structures of education and training systems in Europe-Germany, 2009, str. 43).

3.5.1.4. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA PREHODNOST
Večinoma pridobljenih spričeval o visokošolski zrelosti na višji sekundarni stopnji vodi v
post-sekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 4), spričevalo o visokošolski zrelosti
(fachhochschulreife) omogoča nadaljnji vpis učencev na univerzo za uporabne znanosti, na
poklicni gimnaziji pa učencem kot spričevalo o splošni visokošolski zrelosti (allgemeine
hochschulreife) omogoča nadaljevanje izobraževanja na terciarni stopnji (ISCED 6). Velika
večina dijakov, ki uspešno zaključi tehniške, poklicne šole ali poklicne gimnazije nadaljuje
izobraževanje na univerzah za uporabne znanosti (ISCED 6). Možni so tudi prehodi iz
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dualnega modela izobraževanja na višjo stopnjo izobraževanja, in sicer z uspešno zaključenim
šolanjem v dualnem programu, se učenci lahko vpišejo na poklicne višje šole
(Berufoberschule), tako lahko pridobijo kvalifikacije na postsekundarni in terciarni stopnji
izobraževanja (Country summaries of the national IVET systems…, 2007, str. 75).
Prehod iz poklicnega programa na splošni program je omejen: učenci morajo dodatno
nadgraditi splošne predmete, s čimer se podaljša trajanje izobraževanja. Nasprotno pa je
prehod iz splošnega programa na poklicni program veliko lažji, saj se učencem, ki imajo
opravljeno maturo, prizna splošne predmete kot integrirane dele poklicne kvalifikacije, to pa
jim skrajša trajanje izobraževanja za kar celo leto (Foundation for european progressive
studies, 2009, str. 28).
Glede na shemo 2, ki prikazuje možne tranzicije in prehode po stopnjah izobraževanja, bi
lahko Nemčijo umestili pod 2. pot napredovanja po stopnjah izobraževanja, saj ima ločeno
poklicno in splošno izobraževanje na višji sekundarni stopnji, vendar je horizontalna
prehodnost možna pod posebnimi pogoji.

3.5.1.5. PREDMETNIKI IN KURIKULARNI KONCEPT
Za oblikovanje izobraževalnih programov za poklicna izobraževanja pošolanega modela, so
odgovorna Ministrstva za izobraževanje in kulturne zadeve v posameznih deželah, za
poklicna izobraževanja v okviru dualnega izobraževanja, pa je pristojna centralna oblast
Nemčije. Na šolah višjega sekundarnega izobraževanja se kurikuli med seboj razlikujejo
glede na vrsto šol.
Okvir izobraževalnih programov za poklicne šole (Berufsschulen) oblikujejo dežele s
sodelovanjem s socialnimi partnerji in delodajalci, ob tem pa strogo upoštevajo poklicne
predpise (Ausbildungsordnungen), ki so predpisani za usposabljanje na delovnem mestu.
Poklicni predpisi vsebujejo znanja, spretnosti in kompetence, ki so potrebne za pridobitev
enega izmed priznanih izobrazbenih poklicev (Anerkannte Ausbildungsberufe), za katere je
potrebno formalno izobraževanje. Te predpisi nastajajo pod nadzorom pristojnega državnega
ministrstva v sodelovanju z državnim ministrstvom za izobraževanje in raziskovanje, ter ob
pomoči socialnih partnerjev in ministrstva za izobraževanje in kulturne zadeve posameznih
dežel. Predpisi za usposabljanje za nacionalno priznane poklice se nenehoma dopolnjujejo po
potrebi (Organisation of the education system in Germany, 2009/2010, str. 118).
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Na konferenci ministrov za izobraževanje (KMK) leta 1997 so udeleženci, v skladu z
Zakonom o poklicnem usposabljanju iz leta 1969, prišli do dogovora za okvirni kurikul za
izobraževalne programe poklicnega izobraževanja, ki združuje skupne značilnosti poklicnega
izobraževanja v vseh 16 zveznih državah. Tega so sestavili glede na trenutne potrebe po
izobraževanju zasnovanem po kompetencah za samostojno delo v delovnem okolju (sem
spadajo poklicne, osebne in socialne kompetence) (European structures of qualification levels,
2001, str. 25).
V večini poklicnih programov se izobraževanje in usposabljanje usmerja predvsem glede na
zasnovane kompetence, ki naj bi jih dijak pridobil med šolanjem. Te kompetence so navedene
v predmetniku za omenjeno področje izobraževanja, ki predpostavlja pridobitev oziroma
razvoj naslednjih kompetenc:
1. strokovna kompetenca (fachkompetenz), ki je potrebno za podlago stroke (ta omogoča
delo v različnih situacijah in problemsko orientacijo),
2. osebno kompetenco (perzonalkompetenc/humankompetenz), ki je potrebno za
samostojno delo, kritično vrednotenje, fleksibilnost, samozavest, zanesljivost, itd.,
3. socialno kompetenco (sozialkompetenz), ki je potrebna za prilagajanje družbi in razvoj
družbenih razmerij, razvoj socialne odgovornosti in solidarnosti, itd.,
4. tehnično in učno kompetenco (methoden- und lernkompetenz), ki pripomore k
uravnoteženemu razvoju zgoraj navedenih kompetenc (Rahmenlehrplan für den
Ausbildungsberuf Vorstwirt, 1997, str. 20; Berufsschule Lehrplan für die fachstufe
Landwirt, 2003, str. 6-7; Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Holzmechaniker,
2006, str. 4).

• POKLICNO STROKOVNE ŠOLE (BERUFSFACHSCHULEN)
Poklicno strokovne šole (berufsfachschulen) so institucije, ki izvajajo poklicno izobraževanje
in usposabljajo za poklicne kvalifikacije na naslednjih poklicnih področjih:
-

podjetništvo,

-

jeziki,

-

industrija,

-

gospodinjstvo,

-

socialno delo,

-

umetniško,
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-

zdravstvo.

Izobraževanje je sestavljeno iz splošnih, multidisciplinarnih predmetov in predmetno
orientiranih oziroma poklicno specifičnih predmetnih področij (Germany-VET in Europecountry report, 2011, str. 51). Kot primer strokovnega dela predmetnika za poklicno
izobraževanje in usposabljanje po programu- Lesarski tehnik glej prilogo 1.

• TEHNIŠKE ŠOLE (FACHOBERSCHULE)
Izobraževanje zajema teoretičen in praktičen pouk. Teoretičen pouk vsebuje poučevanje
nemškega jezika, tujega jezika, matematike, naravoslovja, ekonomije in družboslovja ter
poučevanje specifičnih poklicnih predmetov.
Tehniško izobraževanje se deli na področja:
-

podjetništvo in administracija,

-

tehnologija,

-

zdravstvo,

-

socialno delo,

-

oblikovanje,

-

prehrana in gospodinjstvo ter

-

kmetijstvo (Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 51).

Kot primer predmetnika za poklicno izobraževanje in usposabljanje po programu- Gozdarstvo
glej prilogo 2.

• POKLICNE (BERUFLICHES GYMNASIUM) IN STROKOVNE
(FACHGYMNASIUM) GIMNAZIJE
Za razliko od splošnih gimnazij imajo na poklicnih in strokovnih gimnazijah poklicno
orientirane predmete kot na primer podjetništvo, tehnologija, prehrana in gospodinjstvo,
zdravstvo in socialno delo. Na razpolago imajo poklicne predmete na 3 različnih tematskih
področjih: jezikovno-književno-umetniško področje, družboslovne vede, matematičnonaravoslovno-tehnično področje, med katerimi lahko Iz tega poklicnega predmeta se pri
zaključevanju izobraževanja dela tudi matura, poleg obveznih dveh izbranih splošnih
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predmetov (matematika, nemščina in tuji jezik) (Rahmenplan für die Fachrichtung
Pädagogik/Psychologie an beruflichen Gymnasien, 2009, str. 5). S tem je omogočeno učencu
pridobiti ali zaključno kvalifikacijo poklicnega izobraževanja (Fachhochschulreife) ali
zaključni certifikat splošne narave (Hochschulreife), ki omogoča nadaljevanje izobraževanja
na visokošolskih institucijah (Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 51-52).

• DUALNI MODEL (BERUFSSCHULE)
Dualni model predstavlja izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu in znotraj
institucije, ki posreduje poklicno znanje na teoretični ravni. Teoretičen pouk v poklicni šoli
(Berufsschule) vsebuje splošno izobraževalne predmete kot so nemški jezik, družboslovje in
ekonomija, verska in športna vzgoja, ne glede na usmeritev poklicnega področja. Tuji jeziki
so vključeni v poklicno izobraževanje kot dodatno znanje, ki predstavlja prednost
posameznega učenca za njegovo nadaljnjo kariero. Šole skupaj s podjetji, ki zagotavljajo
poklicno usposabljanje, ter z odgovornimi predstavniki industrije, odločijo kako bodo
organizirale čas učenja. Sistematično poučevanje na poklicni šoli je nujno potrebno za
dopolnjevanje z procesno orientiranim usposabljanjem v podjetju. Teoretično vsebino se ne
poučuje v okviru učnih področij, se povezuje z delom določenega poklica. Učenci preživijo tri
ali štiri dni v podjetju ter do dva dni v poklicni šoli (Germany-VET in Europe-country report,
2011, str. 53). Kot primer predmetnika za poklicno izobraževanje in usposabljanje po
programu- Kmetijstvo (dualni model) glej prilogo 3.
V Nemčiji imajo od leta 1978 trenutno 349 nacionalno priznanih poklicev (Anerkannte
Ausbildungsberufe), ki se jih pridobi preko formalnega izobraževanja. Kar 60% mladih, ki so
zaključili obvezno izobraževanje se izobražuje in usposablja po poklicnih programih dualnega
sistema, ki jih regulira država z Zakonom o poklicnem izobraževanju in usposabljanju
(Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 53).
Izobraževanje in usposabljanje za priznane izobrazbene poklice je usmerjeno predvsem na
pridobitev poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica in trajnejšo zaposlitev in zaposlitev
mladih na trgu dela, prav tako pa država v sodelovanju s podjetji zagotavlja kvalificirano in
usposobljeno delovno silo, ki jo le-ta potrebuje.
Nacionalno priznani poklici se delijo na 13 poklicnih področij, ki so sledeči:
-

gospodarstvo in uprava,
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-

kovinarstvo,

-

elektrotehnika,

-

gradbeništvo,

-

lesarstvo,

-

tekstilstvo in oblačila,

-

kemija, fizika in biologija,

-

tiskarstvo,

-

barvna tehnologija in notranja oprema,

-

zdravstvo,

-

nega,

-

prehrana in gospodinjstvo ter

-

kmetijstvo (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2010).

• SPLOŠNO ZNANJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
Ker v Nemčiji poznajo veliko vrst institucij za poklicno izobraževanje in usposabljanje se
vsebina v posameznih programih na posameznih institucijah razlikuje glede na vrsto
institucije, ki nudi višje sekundarno poklicno izobraževanje.
V poklicno strokovnih šolah (Berufsfachschule) izobraževalne programe sestavljajo
multidisciplinarni predmeti in strokovni predmeti, ki so specifični glede na poklicno področje.
Razmerje med splošnoizobraževalnimi in strokovnimi vsebinami se razlikuje glede na
poklicno področje ter glede na deželo, v kateri poteka poklicno izobraževanje. Tako lahko
splošnoizobraževalni predmeti obsegajo od 20 % do 50 % vsega izobraževalnega programa,
strokovni predmeti pa proporcionalno glede na splošne vsebine od 50 % do 80 % (Country
summaries of the national IVET systems..., 2007, str. 73).
Na tehniških šolah (Fachoberschule) je poklicni program sestavljen iz splošnih vsebin (50 %),
strokovnih vsebin (15 %) in praktičnega usposabljanja (35 %), se pravi imajo
splošnoizobraževalne vsebine kar velik obseg glede na celoten program (Country summaries
of the national IVET systems..., 2007, str. 73).
Na višjih poklicnih šolah (Berufsoberschule) imajo izenačen delež strokovnih in splošnih
vsebini (vsakega 50 %) (Country summaries of the national IVET systems..., 2007, str. 73).
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Na poklicnih gimnazijah (Berufliche gymnasium) imajo za razliko od splošnih gimnazij
poklicno usmerjene predmete kot so podjetništvo, gradbeništvo, prehrana, gospodinjstvo in
agronomija, kot splošnoizobraževalne predmete imajo zdravje, družboslovje ter vse splošne
predmete, ki jih poučujejo na splošnih gimnazijah (Country summaries of the national IVET
systems..., 2007, str. 73).
Poklicne šole (Berufsschule) v dualnem modelu izvajajo predmete predpostavljene po
predpisih oz. zapovedih usposabljanja (Ausbildungsrahmenplan). Izvajajo šolske tečaje v
skladu z okvirnim kurikulum (Rahmenlehrplan) ter, če je možno, tudi v skladu s specifičnim
kurikulom posamezne zvezne dežele. Predpisi usposabljanja in okvirni kurikulum
predpisujeta cilje usposabljanja ter določata minimalni standard znanja (IVET Comparative
Analysis, 2008, str. 167). Dve tretjini časa, ki ga dijaki preživijo v šolskih institucijah, so
namenjeni poklicnim predmetom, eno tretjino časa pa predstavljajo splošni predmeti (Dual
VET-Vocational Education and Training in Germany, 2015, str. 11).

3.5.1.6. ZNAČILNOSTI VPISA
Na podlagi podatkov iz leta 2014 se je za poklicno izobraževanje v Nemčiji (DE) odločilo
47,8 % vseh vpisanih v višje sekundarno izobraževanje. Moški se v večji meri odločijo za
poklicno izobraževanje (62,1 %), ženske pa se za poklicno izobraževanje odločajo manj kot
moški (37,9 %). Za splošno izobraževanje se je odločilo malo več kot polovica vseh vpisanih
v višje sekundarno izobraževanje, in sicer 52,2 %. Ženske se v malce večjem odstotku
odločajo za splošno izobraževanje (53,1 %) kot moški (46,9 %) (Eurostat, 2014). Številčni
podatki izobraževanja po različnih programih višje sekundarnega izobraževanja glede na
poklicno področje izobraževanja so vidni v spodnji tabeli (glej tabelo 2).

Tabela 2: Prikaz dijakov v Nemčiji, ki so vpisani v poklicno izobraževanje po področju
programa, v letu 2014 (v številu)
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV
V PROGRAME

Izobraževanje

7
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Humanistika in umetnost

42.382

Družboslovne študije, podjetništvo in pravo

412.363

Znanost, matematika in računalništvo

40.112

Strojništvo, proizvodnja in gradbeništvo

445.629

Agrokultura in veterinarstvo

32.067

Zdravstvo in nega

82.752

Storitvene dejanosti

173.042

Ostalo

4.417

SKUPAJ

1.232.771

Vir: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD) Statistics, 2014
V Nemčiji se večina učencev, ki zaključi obvezno izobraževanje vpiše programe poklicnega
izobraževanja ali na področju strojništva, proizvodnje in gradbeništva (36,2 %) ali na
področju družboslovnih študij, podjetništva in prava (33,4 %). Nekaj manj dijakov se vpiše v
poklicni program na področju storitvenih dejavnosti (14,0 %) in na področju zdravstva in
nege (6,7 %). Najmanj dijakov se odloči za vpis v programe na področju znanosti,
matematike in računalništva (3,3 %), na področju agrokulture in veterinarstva (2,6 %), in na
ostalih področjih izobraževanja, ki niso klasificirana pod ostala zgoraj našteta področja (0,4
%).

3.5.1.7. MOBILNOST
V okviru Evropskega programa za vseživljenjsko izobraževanje je v procesu izvajanja
največji projekt na ravni Evropske unije Erasmus+. Omenjeni program je nastal kot odgovor
na novo nastale potrebe članic Evropske unije, kot so: velika ekonomska kriza, visoka
nezaposljenost mladih po zaključku izobraževanja, potrebe po visoko kvalificiranem
delovnem kadru ter tesnejša povezanost izobraževanja s sfero dela (Erasmus+, The EU
programme for Education, Training, Youth and Sport 2014-2020, str. 2-3). Na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja velja poudarek programa Erasmus+ na večji
zaposljivosti dijakov ter pridobitvi življenjskih kompetenc, ki bi pripomogle h konkurenčnosti
Evropske ekonomije (Erasmus+, The EU programme for Education, Training, Youth and
Sport 2014-2020, str. 32).
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Po podatkih Evropske komisije (glej prilogo 4) je bilo znotraj programa Erasmus+ leta 2014
kar 59.962 mobilnih posameznikov (ki so prihajali iz Nemčije). Na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja je bilo mobilnih 12.117 posameznikov, kar predstavlja 11,6 %
vseh mobilnih posameznikov znotraj držav Evropske unije, ki imajo vzpostavljeno mrežo
mobilnih izmenjav (Annex I Erasmus+ Programme Annual Report 2014, 2014, str. 21).
Potrebno je podati opozorilo k zgoraj omenjenim podatkom, kajti le-ti niso popolni, ker so se
statistični podatki urejali še pred zaključkom vseh izmenjav, ki so bile in so še v poteku.

3.5.1.8. AKTUALNO DOGAJANJE, REFORME IN URESNIČEVANJE
KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Nemčija se trenutno osredotoča predvsem na sledeče prioritete:
-

zagotavljanje usposabljanja za vse sodelujoče v izobraževalnem procesu z dodatnim
usposabljanjem podjetij za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu, z uvedbo
modulov usposabljanja, z povečevanjem zaposlovanja »sveže« delovne sile, ki izstopa
iz izobraževanja,

-

večanje možnosti za nadaljevanje poklicnega izobraževanja, povečanje vertikalne
prehodnosti znotraj poklicnega izobraževanja,

-

omogočanje prehoda iz poklicnega izobraževanja na univerze (preko vzpostavitve
nemškega nacionalnega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanjuDECVET),

-

vzpostavljanje sistema priznavanja kvalifikacij, ki so pridobljene v drugih evropskih
državah, in njihovega vrednotenja,

-

modernizacije poklicnega izobraževanja, razvoja poklicnih skupin, vzpostavitev
nacionalnega ogrodja kvalifikacij, razvoj nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
spodbujanje mobilnosti (Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 16-17).

• URESNIČEVANJE KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Nemčija je leta 2006 pričela razvijati svoje ogrodje kvalifikacij. Pristojni za razvoj sta bili
Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje (BMBF) in deželni ministri za izobraževanje.
Nemško ogrodje kvalifikacij predstavlja matrico za razporeditev kvalifikacij, ki se razteza
preko vseh izobraževalnih področij in stopenj. Namen tega nacionalnega ogrodja je
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razporeditev oziroma povezava 8 referenčnih stopenj poklicnih in osebnih kompetenc z
kvalifikacijami, ki se jih pridobi skozi osnovno, višje in poklicno izobraževanje in
usposabljanje. Vsaka stopnja je opisana z zahtevanimi kompetencami, ki so potrebne za
pridobitev določene kvalifikacije (Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 26).
Za podlago so v Nemčiji uporabili Evropsko ogrodje kvalifikacij, da bi z njim primerjali svoje
kvalifikacije, zaradi evropske zahteve po spodbujanju mobilnosti in priprave kvalifikacijskega
okvira, ki bo omogočal primerljivost izobraževalnih rezultatov različnih evropskih držav. Na
to podlago so vnesli svoje specifične karakteristike nemškega izobraževalnega sistema
(Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 26-27). Kako se nemško ogrodje
kvalifikacij (DQR) umešča v evropsko ogrodje kvalifikacij je vidno v spodnji tabeli (glej
tabelo 3).
Tabela 3: Umeščanje nemškega ogrodaja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij
NEMŠKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

EVROPSKO OGRODJE
KVALIFIKACIJ

STOPNJA 1- priprava na poklicno izobraževanje

STOPNJA 1

(Berufsausbildungsvorbereitung)
STOPNJA 2- priprava na poklicno izobraževanje

STOPNJA 2

(Berufsausbildungsvorbereitung), osnovno poklicno
izobraževanje (Berufsfachschule-šolski model)
STOPNJA 3- dualni model poklicnega izobraževanja (2-

STOPNJA 3

letno izobraževanje), zrelostno spričevalo o zaključku
poklicno strokovne šole (Berufsfachschule-šolski model)
STOPNJA 4- dualni model poklicnega izobraževanja (3-

STOPNJA 4

letno in 3,5-letno izobraževanje), zrelostno spričevalo o
zaključku poklicno strokovne šole (Berufsfachschule-šolski
model) za pomočnika ali kot polna poklicna kvalifikacija
STOPNJA 5- specializacije informacijske tehnologije (T-

STOPNJA 5

Spezialist), tehnik/serviser (Servicetechniker)
STOPNJA 6- diplome: komercialni specialist

STOPNJA 6

(Fachkaufmann), specialist poslovnega managmenta
(Fachwirt), mojster (Meister), operativni strokovnjak IT
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(Operativer IT-Professional), priznani izobrazbeni poklici
(Fachschule)/nacionalno priznani certifikati
STOPNJA 7- magisterij, strateški strokovnjak IT

STOPNJA 7

(Strategischer IT-Professional)
STOPNJA 8- doktorat

STOPNJA 8

Vir: DEUTSCHER QUALIFIKSTIONSRAMEN FUR LEBENSLANGES LERNENGerman EQF Referencing Report, 2013, str. 7

Nemško ogrodje kvalifikacij ne obsega individualnih karakteristik kot na primer zanesljivost,
natančnost, zavzetost, osebnostne značilnosti, tolerantnost, osredotoča se na izbrane
karakteristike, ki so pomembne za uspešno delo na posameznem delovnem področju. Zato
ločijo 2 kategoriji kompetenc: in sicer na poklicne kompetence (med katere štejemo globino
znanja in nivo sposobnosti) in osebne kompetence, ki predstavljajo socialne kompetence
(sposobnost vodenja, sodelovanje, komunikacija) ter sposobnost odgovornosti, reflektivnost
in sposobnost učenja (Deutscher Qualifikationsrahmen fur Lebenslanges Lernen, 2009, str. 34). Opisnike ravni znotraj nemškega ogrodja kvalifikacij vidite v prilogi 5.
Leta 2007 je Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje (BMBF) začela razvijati kreditni
sistem znotraj poklicnega izobraževanja in usposabljanja z ovrednotenjem učnih rezultatov in
kompetenc in prenašanjem kvalifikacij iz enega poklicnega področja na drugo. Cilj je razvoj
in testiranje prenosljivega kreditnega sistema, ki naj bi odprl večje število izobraževalnih poti,
s tem pa naj bi izobraževanje pridobili trajnejšo obliko, saj bi prispevalo k boljšemu
povezovanju različnih področij izobraževanja in zvišalo možnosti nadaljevanja izobraževanja
in usposabljanja (Germany-VET in Europe-country report, 2011, str. 21).
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3.5.2. ANGLIJA
Shema 4: Organizacija sistema izobraževanja v Angliji

Vir: The structures of the European education systems 2015/2016: United Kingdom-England,
Eurydice, 2015

3.5.2.1. TIPI INSTITUCIJ IN TIPI PROGRAMOV
Obvezni del sekundarnega izobraževanja je bilo leta 1996 z The Education Reform Act
razdeljeno na dve stopnji in sicer na Key Stage 3 (nižje sekundarno izobraževanje), ki je
zajemala učence stare od 11 do 14 let, in Key Stage 4 (prvi del višje sekundarnega
izobraževanja), ki je zajemala učence stare od 14 do 16 let. The Education Act 2002 je med
tema dvema stopnjama določil zakonsko ločnico in sicer zato, da bi izobraževanje na Key
stage 4 bolj prilagodil potrebam mladih ljudi. Izobraževanje poteka na srednji šoli (Structures
of education and training system in Europe-United Kingdom, 2009/2010, str. 29). Podaljšala
se je čas obveznosti v izobraževanju (ne glede na obliko poklicnega izobraževanja: šolski
(full-time) ali delni (part-time) model izobraževanja) leta 2013 na 17. leto, leta 2015 pa celo
na 18. leto, da bi s tem izboljšali usposobljenost bodoče delovne sile (United Kingdom VET
in Europe-country report, 2014, str. 12).
Po zaključku obveznega izobraževanja učenci izbirajo med tremi kariernimi potmi:
-

nadaljujejo izobraževanje na srednji šoli ali pa se preusmerijo na institucijo za
nadaljnje izobraževanje (further education institution). Ne glede na tipe ustanove,
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lahko dijaki izbirajo med različnimi splošnoizobraževalnimi in poklicnimi programi in
si pridobijo bodisi zaključno spričevalo srednje šole, bodisi poklicno kvalifikacijo,
-

se vključijo v sistem vajeništva (»work-based programme«), kjer si na delovnem
mestu pridobijo poklicno kvalifikacijo,

-

se zaposlijo na trgu dela (Vocational education and training in the United Kingdom,
2005, str. 28).

Učenci lahko za nadaljnje izobraževanje izbirajo izmed različno orientiranimi programi višje
sekundarnega izobraževanja, ki so prikazani v prilogi 4 (Structures of education and training
system in Europe-United Kingdom, 2009/2010, str. 29).
• NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE NA VIŠJI SEKUNDARNI STOPNJI
Nadaljnje izobraževanje (further education) obsega vse izobraževanje, ki poteka v obodbju po
zaključenem obveznem izobraževanju. Poteka bodisi na srednjih šolah (pogosto v obliki t.i.
sixt-form college), bodisi na različnih institucijah za nadaljnje izobraževanje (FE institutions).
Šolska oblika (full-time) višjega sekundarnega izobraževanja lahko poteka tudi na institucijah
nadaljnjega izobraževanja:
-

splošnih kolidžih, kateri imajo poudarek na poklicnih predmetih, ponujajo pa tudi
splošne (akademske) predmete,

-

specialnih kolidžih, kateri ponujajo predmete določenega področja kot na primer
umetnost, podjetništvo, gradbeništvo, humanistika, jezikoslovje, agrokultura, itd.,

-

SIXTH-FORM kolidžih, kjer ponujajo splošnoizobraževalne predmete ter širok
spekter poklicnih predmetov (United Kingdom-country report, 2011, str. 45),

-

institucije za nadaljnje izobraževanje (FE colleges) predstavljajo največjega
ponudnika poklicnega izobraževanja, kateri usposabljajo dijake za nacionalno
priznane kvalifikacije. Dijaki na institucijah za nadaljevanje izobraževanja (FE
colleges) se lahko odločijo za šolsko obliko poklicnega izobraževanja ali za delno,
kjer del izobraževanja poteka na delovnem mestu del pa na institucijah za nadaljnje
izobraževanje (Apprenticeship scheme) (United Kingdom-country report, 2011, str.
45),

-

institucije visokega izobraževanja (HE institutions),
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-

univerzitetni tehnični kolidži (University technical Colleges), na katerih
izobraževanje in usposabljanje poteka preko socialnega partnerstva med univerzami,
kolidiži in podjetniki, kjer se pri izvajanju programov poklicnega izobraževanja
upoštevajo trenutne lokalne potrebe po določeni delovni sili,

-

»studio« šole (Studio schools), so majhne institucije, ki ponujajo poklicne
kvalifikacije, splošbne kvalifikacije (kot je GSCE) in poučujejo z izkustvom dela,
posredujejo kompetence zaposlovanja, podjetništva in kreativnega razmišljanja
(United Kingdom VET in Europe-country report, 2014, str. 19-20).

3.5.2.2. VPISNI POGOJI
Vstopne pogoje za vpis na kolidže določajo institucije, ki ponujajo izobraževanje na višji
sekundarni stopnji, same. Izobraževanje na kolidžih ponavadi traja 2 leti (od starosti dijakov
16 do 18 let- omenjeno obdobje izobraževanja angleži poimenujejo »post-16 education and
training« ). Za vpis na višjo sekundarno stopnjo (»sixth form« recimo) ni potrebno imeti
nobene z zakonom določene kvalifikacije, ampak ponavadi šole postavijo svoja vpisne pogoje
(predvsem rezultati na eksternih testih znanja kot je GCSE) (Structures of education and
training systems in Europe-United Kingdom, 2009/2010, str. 32). Institucije, ki ponujajo
poklicno izobraževanje, se pri postavljanju vpisnih pogojev za različne kvalifikacije, opirajo
na predloge individualnih pristojnih organizacij, ki podeljujejo določene kvalifikacije (United
Kingdom VET in Europe-Country report, 2014, str. 11).

3.5.2.3. ZAKLJUČEVANJE
Institucije višjega sekundarnega izobraževanja bolj ali manj pripravljajo na različne vrste
izpitov, ki jih izvajajo različne izpitne komisije kot so npr. C&GLI (City and Guilds of
London Institut), ki je specializirana za področje obrtnih poklicev, Svet za splošnoizobraževalne kvalifikacije (CNAA-Council for national Academic Awards), Svet za
poslovne in tehnične kvalifikacije (BTEC- Business and technical education council). Te
svete sestavljajo večinoma strokovnjaki iz področja industrije in trgovine ter šolski
strokovnjaki. Poleg pristojnosti lokalnih šolskih oblasti, poklicno izobraževanje in
usposabljanje izvajajo tudi večja podjetja, ki imajo za izvajanje izobraževanja in vajeništva
lastne zavode ali pa se izobraževanje povezuje s tečaji znotraj šolskega sistema nadaljnega
izobraževanja (Medveš, Muršak, 1993, str. 61-64).
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Na višji sekundarni stopnji se lahko pridobi naslednje zaključne kvalifikacije:
-

splošni certifikat višjega izobraževanja iz poklicnih predmetov, ki omogočajo
pridobitev kvalifikacije s poudarkom specifike nekega industrijskega področja,

-

nacionalne poklicne kvalifikacije (NVQ) so kompetenčno osnovane poklicne
kvalifikacije, s katerim dijaki pridobijo praktične, z delom povezane naloge, ki so
namenjene razvoju spretnosti in znanja, ki so potrebna za efektivno opravljanje
določenega dela (večino NVQ je mogoče pridobiti na institicijah za nadaljnje
izobraževanje (FE colleges)),

-

certifikate GCE A-level iz poklicnih predmetov (v uporabnih/integrativnih
predmetih jih nadomešča certifikat VCE na napredni stopnji), pri katerih gre za
kvalifikacije, ki omogočajo izobraževanje za specifično industrijsko področje,

-

certifikate tehnične kvalifikacije, ki so določene s strani poklicnih združenj in
delodajalcev,

-

BTEC kvalifikacije ((Business and technical education council), ki jih je mogoče
pridobiti na osnovni (QCF 2), državni (QCF 3) in višji državni (QCF 4, QCF 5)
stopnji, preko teoretičnega in praktičnega izobraževanja, ki je lahko tudi del vajeništva
(United Kingdom VET in Europe-Country report, 2014, str. 13-15).

• NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Nacionalne poklicne kvalifikacije so oblikovane kot niz delovnih kompetenc, ki se jih
pogosto pridobi skozi izobraževanje na kolidžih za nadaljnje izobraževanje (FE colleges).
Nacionalne poklicne kvalifikacije omogočajo ljudem pridobiti določene kvalifikacije za
specifične poklice, ki temeljijo na nacionalnih standardih. Nacionalni poklicni standardi so
podlaga za izdelavo nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Sestavljajo in določajo jih državni
organi v sodelovanju z delodajalci znotraj določenih poklicnih področij (United KingdomCountry report, 2011, str. 46). Pregled opisov nacionalnih poklicnih kvalifikacij po stopnjah
glej prilogo 6.
Zadnja leta število nacionalno priznanih poklicnih kvalifikacij upada, saj sproti opuščajo in
izločajo tiste programe, ki so podvojeni, zastarani ali pa je po njih slabo povpraševanje in slab
vpis v omenjene programe poklicnega izobraževanja. V Angliji obstaja preko 170 različnih
izvajalcev in združenj, katere priznava Ofqual (The Office of Qualifications and
73

Examinations Regulation), ki omogočajo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (United
Kingdom VET in Europe-Country report, 2014, str. 20).
NVQ so edine nacionalne kvalifikacije, vse druge kvalifikacije (tehnične, BTEC, GCE Alevel, itd.) pa so kvalifikacije, ki jih razvijajo različna združenja, organizacije, sindikati in
morajo biti akreditirane, da postaneji veljavne na nacionalni ravni.
V Angliji nove oblike eksternim izpitov in kvalifikacij pogosto prenavljajo, nenehno razvijajo
nove kvalifikacije, nekatere opuščajo. V Angliji obstaja preko 19.000 različnih kvalifikacij, ki
predstavljajo del registra priznanih kvalifikacij OFQUAL (The Office of Qualifications and
Examinations Regulation).

3.5.2.4. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA PREHODNOST
V Angliji lahko učenci po zaključenem višje sekundarnem poklicnem izobraževanju
nadaljujejo svoje izobraževanje na višji stopnji na podobnem poklicnem področju ali pa se
zaposlijo in vstopijo na trg dela (Country summaries of the national IVET systems..., 2007,
str. 195).
Ker ima Anglija modularno sestavo poklicnega izobraževanja je prehajanje iz enega
poklicnega programa v drugega možno, saj se certificirajo individualni uspešno zaključeni
moduli in je možen prenos teh modulov v program izobraževanja, ki je podobnega poklicnega
področja. O prehodu iz splošnega na poklicno izobraževanje ni podatkov (Country summaries
of the national IVET systems..., 2007, str. 196).
Glede na shemo 2, ki prikazuje možne tranzicije in prehode po stopnjah izobraževanja, bi
lahko Anglijo vmestili pod 1. pot napredovanja po stopnjah izobraževanja, saj ima poklicno in
splošno izobraževanje na višji sekundarni stopnji znotraj istih institucij in ni fizične ločnice
med poklicnim in splošnim izobraževanjem, ki omogoča tudi omejeno napredovanje znotraj
iste stopnje izobraževanja. Napredovanje iz obveznega izobraževanja v nadaljnje
izobraževanje lahko poteka znotraj iste ali druge izobraževalne insitucije. Na ustanovah za
nadaljnje izobraževanje izvajajo vse vrste programov na višji sekundarni in post sekundarni
stopnji. Glede na izbiro zaključne kvalifikacije, si dijaki samostojno izbirajo predmete in
module, ki omogočajo uspešen zaključek poklicnega izobraževanja ter napredovanje na
postsekundarni ali terciarni stopnji izobraževanja.
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3.5.2.5. PREDMETNIKI IN KURIKULARNI KONCEPT
Za področje poklicnega izobraževanja sta na nacionalni ravni zadolžena oddelek zbornice za
izobraževanje (Department for Education -DfE) in oddelek zbornice za podjetništvo, inovacije
in spretnosti (Department for Business, Innovation and Skills -BIS). Urad za kvalifikacije in
preverjanje upoštevanja predpisov (Ofqual) obravnava vse poklicne kvalifikacije, ki so
vmeščene znotraj ogrodja kvalifikacij in kreditov (The Qualifications and Credit Framework).
Slednjega je oktobra 2015 zamenjal okvir urejenih kvalifikacij (Regulated Qualifications
Framework-RQF). Šole in kolidži se odločijo, katere programe bodo ponudili v svojih
institucijah, v kakšnem modelu (šolskemu »full-time« ali vajeniškem »part-time«) ter
prevzamejo vso odgovornost za odločanje, kako bodo kurikulum vpeljale v svoje programe
(United Kingdom VET in Europe - Country report, 2014, str. 17-20).
Nacionalne poklicne kvalifikacije so edine nacionalno priznane kvalifikacije, vse druge
kvalifikacije zasebnih združenj je potrebno akreditirati, da so javno priznane na nacionalni
ravni. Vsi programi so sestavljeni iz praktičnega in teoretičnega dela. Splošna izobrazba igra
manjšo vlogo pri poklicnih kvalifikacijah, razen pri tistih kvalifikacijah, kjer je matematika
zahtevana za razumevanje teorije. Vsi poklicni programi vključujejo »funkcionalne
spretnosti« (functional skills qualifications). Funkcionalne spretnosti so praktične spretnosti v
angleškem jeziku, informacijski in komunikacijski tehnologiji (ICT) in matematiki, katere so
bistvenega pomena, da lahko posamezniki svoje delo opravljajo samozavestno, efektivno in
samostojno. Pridobiti jih je mogoče kot samostojno kvalifikacijo ali pa kot del novih diplom
ter skozi vajeniške programe (Country summaries of the national IVET systems.., 2007, str.
194-195).
Anglija ima modularno urejene izobraževalne programe, kjer se priznajo in ustrezno
certificirajo vsi uspešno zaključeni individualni moduli, kar omogoča večjo transfernost in
izbirnost (Country summaries of the national IVET systems..., 2007, str. 196).
• KURIKULUM ZA KEY STAGE 4
Obvezni predmeti, ki jih javne šole morajo poučevati na Key stage 4 so angleščina,
matematika, ICT (information and communication technology – informacijska in
komunikacijska tehnologija), znanost, naravoslovje, državljanstvo, telesna vzgoja in verska
izobrazba. Med obvezna področja izobraževanja spadata tudi spolna vzgoja in izobraževanje o
poklicih. Tuji jeziki in oblikovanje niso več obvezni, so pa pod novo kategorijo in sicer kot
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zabavne vsebine ponujeni vsem (Structures of education and training systems in EuropeUnited Kingdom, 2009/2010, str. 33).
• NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE ( »Further education«)
Velik poudarek dajejo šole tudi na programe, ki mladim omogočajo spoznavanje nadaljnjega
izobraževanja in poklicnih priložnosti. Učenci stari med 14 in 16 let imajo tako možnost, da
en ali dva dni na teden študirajo na fakulteti ali pa da si nabirajo izkušnje povezane z delom.
Nacionalni kurikulum ne velja po obveznem delu izobraževanja (po 16. letu). Kurikulum za te
učence je odvisen od izbire zaključnih izpitov, ki jih bodo učenci opravljali, in od pravil, ki so
za te izpite predpisani. Ti učenci lahko izbirajo med GCE A-level, GCE AS qualifications ali
različnimi Vocational Certificates of Education (Structures of educational and training
systems in Europe-United Kingdom, 2009/2010, str. 34).
Nekateri kolidži imajo dvojno funkcijo, ki združuje izobraževanje na splošnih kolidžih in
»SIXTH-FORM« kolidžih, saj ponujajo v svojem izobraževalnem programu tako poklicne
kakor tudi splošnoizobraževalne predmete, brez poudarka na eni vrsti predmetov ali na drugi
(Structures of educational and training systems in Europe-United Kingdom, 2009/2010, str.
31).
• SPLOŠNO ZNANJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
V obdobju obveznega izobraževanja (»key stage 4«), ki je že del višje sekundarnega
izobraževanja imajo splošnoizobraževalne predmete določene z nacionalnim kurikulumom, ki
določa naslednje predmete kot splošne: matematika, angleščina, naravoslovje,
komunikacijsko tehnologijo (ICT), športno vzgojo in državljansko vzgojo. Matematika,
angleški jezik in komunikacijska tehnologija (ICT) so opredeljene kot funkcionalne veščine,
zato so vključene v splošnoizobraževalne predmete oziroma so jedro okoli katerega se nizajo
vsebine splošnih predmetov (Structures of education and training systems in Europe-United
Kingdom, 2009/2010, str. 34).
Vsi programi višjega sekundarnega poklicnega izobraževanja so skupek praktičnega
usposabljanja in teoretičnega izobraževanja. V Angliji nimajo proporcionalno določeno, v
kakšni meri so v poklicnih programih izobraževanja zastopani strokovni predmeti in v kakšni
splošnoizobraževalni predmeti. Splošnoizobraževalni predmeti igrajo zelo majhno vlogo pri
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pridobitvi poklicne izobrazbe, razen tam, kjer je spložnoizobraževalni predmet potreben za
razumevanje stroke. Vsi poklicni programi vsebujejo funkcionalne spretnosti (»functional
skills qualification«), med katere spadajo komunikacija, aplikacija številk in komunikacijska
tehnologija (ICT). Večina poklicnih programov vključuje širše ključne sposobnosti kot so
delo z ostalimi (timsko sodelovanje), nadgrajevanje lastnega učenja in nastopa ter problemsko
reševanje (Country summaries of the national IVET systems.., 2007, str. 194-195).
Na višje sekundarni stopnji (»key stage 5«, ki obsega izobraževanje 16-19 letnikov) ne velja
nacionalni kurikulum, saj izobraževanje po 16 letu ni več obvezno, zato imajo pri pripravi in
izvajanju kurikuluma izvajalci/ponudniki višje sekundarnega izobraževanja avtonomijo pri
njihovem sestavljanju, ponudbi in izvajanju le-tega, v sodelovanju z različnimi združenji,
socialnimi partnerji in lokalnih oblasti, ki predstavljajo lokalne potrebe po določenem delovno
poklicnem profilu (United Kingdom VET in Europe-Country report, 2014, str. 20). Splošno
znanje ni posebej izpostavljeno kot del kurikuluma, kakor tudi ne v kakšni meri in obsegu se
ga intergira v poklicno orientirane predmete. V večini predmetnikov in v vsebinah je splošno
znanje kot del znanja, potreben za razumevanje in izvajanje poklicnega in strokovnega dela
predmetnika. Na primer za izvajanje izobraževanja in usposabljanja po programu napredne
tehnične diplome na področju zidarsva (NVQ 3) se splošno znanje kaže kot integracija
govornega sporazumevanja, uporabe in predelave informacij, prikaz inovativnosti in
samostojnosti po enotah v poklicno strokovni del predmetnika (CITY & GUILDS Level 3
Advanced Technical Certificate in Engineering (1145) - Qualification handbook, 2015, str.
15-17). Po programu naprednega tehničnega certifikata na področju strojništva (NVQ 3) se
splošno znanje kaže kot uporabo matematike in statistike v strojništvu kot samostojni
predmet, prav tako pa je v poklicno strokovni del predmetnika integrirano znanje govornega
sporazumevanja, uporabe in predelave informacij, prikaz inovativnosti in samostojnosti skozi
povezovanje estetike, risanja, pisanja, evalvacije s specifičnim poklicnim znanjem strojništva
(pisanje tehničnih navodil in poročil, branje in upravljanje z operacijami CAD sistema,
računalniška pismenost, itd.) (CITY & GUILDS Level 3 Advanced Technical Certificate in
Engineering (1145-30) - Qualification handbook, 2015, str. 17-19).
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3.5.2.6. ZNAČILNOSTI VPISA
Na podlagi podatkov Eurostat iz leta 2014 ( glej prilogo 1) se je za poklicno izobraževanje
(post-16 education and training) v Angliji (UK) odločilo 42,7 % vseh vpisanih v višje
sekundarno izobraževanje. Tako moški (48,8 %) kakor tudi ženske (51,2 %) so se skoraj v
enaki meri odločali za poklicno izobraževanje. Za splošno izobraževanje se je odločilo malo
več kot polovica vseh vpisanih v višje sekundarno izobraževanje, in sicer 57,3 %. Prav tako
kot za poklicno izobraževanje so se tudi za splošno izobraževanje v enaki meri odločali tako
moški (49,6 %) kakor tudi ženske (50,4 %). Številčni podatki izobraževanja po različnih
programih višje sekundarnega izobraževanja glede na poklicno področje izobraževanja so
vidni v spodnji tabeli (glej tabelo 4).

Tabela 4: Prikaz dijakov v Angliji, glede na izbiro nadaljevanja izobraževanja v poklicnem
izobraževanju po področju programa, v letu 2014 (v številu)

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

ŠTEVILO VPISANIH DIJAKOV
V PROGRAME

Izobraževanje

25.900

Humanistika in umetnost

92.653

Družboslovne študije, podjetništvo in pravo

604.711

Znanost, matematika in računalništvo

108.171

Strojništvo, proizvodnja in gradbeništvo

275.456

Agrokultura in veterinarstvo

33.183

Zdravstvo in nega

366.258

Storitvene dejanosti

38.804

Ostalo

245.099

SKUPAJ

1.790.235

Vir: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD) Statistics.
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Največji odstotek učencev (33,8 %), ki nadaljuje svoje izobraževanje na višji sekundarni
stopnji, se vpiše v poklicno izobraževanje na področju družboslovnih študij, podjetništva in
prava, na področju zdravstva in nege (50,5 %), na področju strojništva, proizvodnje in
gradbeništva (15,4 %) ter na ostalih področjih izobraževanja, ki niso klasificirano kot zgoraj
našteta področja (13,7 %). Najmanj dijakov se vpiše v programe na področju storitvenih
dejavnosti (2,2 %), agrokulture in veterinarstva (1,9 %) ter izobraževanja (1,4 %).

3.5.2.7. MOBILNOST
Možnosti mednarodnega sodelovanja se povečujejo. Da bi zagotovili nadaljnje izboljšanje
možnosti sodelovanja med državami so se lotili razvijanja partnerstva, ki temelji na
vzajemnem učenju, razvijajo skupne izobraževalne projekte, učenje in izobraževanje na
daljavo, svetovanje za boljše izvajanje izobraževalnih reform in izobraževalnih programov
znotraj Evrope. Anglija je ena izmed 33 držav, ki izvaja mednarodni program izmenjave
Erasmus+, ki spodbuja razvoj spretnosti in usposabljanja, tako da zagotavlja delovna mesta za
opravljanje vajeništva in podpira Evropske projekte, kjer sodeluje pri reševanju skupnih
problemov in razvoju programov in izvajanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja
(United Kingdom-country report, 2011, str. 23-24).
Po podatkih Evropske komisije (glej prilogo 4) je bilo znotraj programa Erasmus+ leta 2014
kar 23.617 mobilnih posameznikov (ki so prihajali iz Anglije). Na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja je bilo mobilnih 2.855 posameznikov, kar predstavlja 4,6 %
vseh mobilnih posameznikov znotraj držav Evropske unije, ki imajo vzpostavljeno mrežo
mobilnih izmenjav (Annex I Erasmus+ Programme Annual Report 2014, 2014, str. 21).
Potrebno je podati opozorilo k zgoraj omenjenim podatkom, kajti le-ti niso popolni, ker so se
statistični podatki urejali še pred zaključkom vseh izmenjav, ki so bile in so še v poteku.

3.5.2.8. AKTUALNO DOGAJANJE, REFORME IN URESNIČEVANJE
KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Anglija vse bolj teži k razvoju spretnosti njene trenutne in bodoče delovne sile.
Zaradi tega je angleška vlada postavila merljive cilje, ki jih želi uresničiti za promocijo
vseživljenjskega učenja, kateri so sledeči:
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-

spodbujanje vajeništva,

-

povečati število najuspešnješih univerz, ki zagotavljajo poklicno izobraževanje in
usposabljanje,

-

povečati vpis v izobraževanje po koncu šolske obveznosti za mladino od 16 do 24 let
ter povečati njihovo zaposlitev,

-

zmanjšati ne-udeležbo v obiskovanju programov izobraževanja med učenci, tako, da bi
vsak posameznik dosegel svoj potencial,

-

vzpostaviti najnižjo obremenitev s strani predpisov na področju zaposlovanja v Evropi
(United Kingdom-country report, 2011, str. 17).

• URESNIČEVANJE KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Da bi sledili Kopenhagenski deklaraciji in razvoju v smeri povezovanja nacionalnega
izobraževalnega sistema z Evropskimi smernicami in ostalimi državami Evrope so vzpostavili
Ogrodje kvalifikacij in kreditov (Qualifications and Credit Framework-QCF) ter nacionalno
ogrodje kvalifikacij (United Kingdom VET in Europe-country report, 2014, str. 19). Oktobra
2015 je ogrodje kvalifikacij in kreditov, kakor tudi nacionalno ogrodje kvalifikacij, zamenjalo
skupno ogrodje urejenih kvalifikacij (Regulated Qualifications Framework-RQF). Kako se
povezuje angleško ogrodje urejenih kvalifikacij z Evropskim ogrodjem kvalifikacij je vidno iz
spodnje tabele (glej tabelo 5).

Tabela 5: Povezava med ogrodjem urejenih kvalifikacij Anglije in Evropskim ogrodjem
kvalifikacij
ANGLEŠKO OGRODJE KVALIFIKACIJ (RQF)

EVROPSKO OGRODJE
KVALIFIKACIJ (EFQ)

Vstopna stopnja 1

STOPNJA 1

Vstopna stopnja 2- šola/ 6th form/ FE college
Vstopna stopnja 3- Key stage 3, funkcionalne spretnosti
(osnovna stopnja)
STOPNJA 1- osnovne diplome, GCSE (ocene D-G),
funkcionalne spretnosti/ključne spretnosti/spretnosti za
življenje 1. stopnje, BTEC certifikat/diploma 1. stopnje,
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STOPNJA 2

NVQ 1
STOPNJA 2- GCSE (ocene A-C)/ višje diplome (higher

STOPNJA 3

diploma), funkcionalne spretnosti/ključne
spretnosti/spretnosti za življenje 2. stopnje, BTEC
certifikat/diploma 2. stopnje, NVQ 2
STOPNJA 3-GSE in A-LEVEL, napredna diploma

STOPNJA 4

(advanced diploma), ključne spretnosti 3. stopnje, BTEC
certifikat/diploma 3. stopnje, NVQ 3
STOPNJA 4- certifikati višjega izobraževanja, ključne

STOPNJA 5

spretnosti 4. stopnje, BTEC poklicni certifikat/diploma 4.
stopnje, NVQ 4
STOPNJA 5- višja diploma (higher diploma), višja
nacionalna diploma/certifikat (HND, HNC), BTEC poklicni
certifikat/diploma 5. stopnje, NVQ 4
STOPNJA 6- BTEC napredna poklicna diploma/certifikat 6.

STOPNJA 6

stopnje, NVQ 4
STOPNJA 7- BTEC napredna poklicna diploma/certifikat

STOPNJA 7

7. stopnje, podiplomski certifikat/diploma, NVQ 5
STOPNJA 8- poklicne kvalifikacije 8. stopnje, NVQ 5

STOPNJA 8

Vir: GOV.UK: compare different qualifications, 2016.
• OGRODJE REGULIRANIH KVALIFIKACIJ (Regulated Qualifications Framework)
Oktobra 2015 je v veljavo stopilo novo ogrodje razvrščanja kvalifikacij, ki naj bi nastalo kot
odgovor na številne slabosti in kritike, s strani organizacij, ki izvajajo izobraževanja,
predhodnega ogrodja kreditov in kvalifikacij (Qualifications and Credit Framework-QCF) in
naj bi predstavljalo pomembne novosti za razvrstitev in ovrednotenje različnih kvalifikacij, ki
jih ponujajo različne izobraževalne institucije. Po novih pravilih ogrodja reguliranih
kvalifikacij (RQF) imajo organizacije, ki podeljujejo različne kvalifikacije, možnost, da same
razvijajo kvalifikacije, katere predstavljajo dobro usposabljanje in dobre izobraževalne
izzide/rezultate ter so prilagojene uporabnikovim potrebam, brez omejevanja glede na
zahteve, kako mora biti kvalifikacija zasnovana. Vsaka kvalifikacija naj bi bila ovrednotena
tako s stopnjo, kakor tudi s širino oziroma dolžino izobraževanja, katera je izražena v trajanju
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izobraževanja za določeno kvalifikacijo (Total Qualification Time-TQT). Po novih pravilih
ogrodja (RQF) kvalifikacij ni potrebno kreditno ovrednotiti. Organizacije, ki podeljujejo
kvalifikacije, lahko samostojno ovrednotijo posameznikovo znanje, ki ga je pridobil v
predhodnem izobraževanju (Withdrawing the Qualifications an Credit Framework and
Introducing the Regulated Qualifications Framework, 2015, str. 6-8).

3.5.3. SLOVENIJA
Shema 5: Organizacija sistema izobraževanja v Sloveniji

Vir: The structures of the European education systems 2015/2016: Slovenia, Eurydice, 2015

3.5.3.1. TIPI INSTITUCIJ IN TIPI PROGRAMOV
Višje sekundarno poklicno izobraževanje je nastalo na temeljih Bele knjige iz leta 1995.
Programi so nastali po sprejemu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(1996) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996). Slednji je leta 2006
prenehal veljati, ker je v veljavo stopil prenovljen Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (2006), ki je predpostavil, da se lahko srednjo poklicno in strokovno izobrazbo
v Sloveniji doseže preko naslednjih izobraževalnih programov:
-

nižje poklicno izobraževanje,

-

srednje poklicno izobraževanje,

-

srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje,
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-

srednje poklicno-tehniško izobraževanje, ki omogoča dijakom, ki so zaključili
srednje poklicno izobraževanje, da si pridobijo srednjo strokovno izobrazbo,

-

višje strokovno izobraževanje.

Na podlagi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter programov strokovnega izobraževanja (2001) so se programi poklicnega
izobraževanja prenovili. Novosti so bile sledeče: povezovanje splošnega, strokovno
teoretičnega in praktičnega znanja, večji poudarek na praktičnem usposabljanju, širše
zasnovane izobraževalne programe, modularizacija programov in uvedba odprtega kurikula
(ta znaša 20 % programske vsebine poklicnega izobraževalnega programa), s tem pa se je
malce bolj utrdilo sodelovanje med šolami in socialnimi partnerji (Bela knjiga, 2011, str. 222223).
Poklicno in strokovno izobraževanje se za mladino izvaja v poklicno-strokovnih šolah in
šolskih centrih, v sodelovanju z gospodarsko družbo oziroma z delodajalci, pri katerih dijaki
in dijakinje opravljajo praktično usposabljanje na delovnem mestu.

3.5.3.2. VPISNI POGOJI
Na splošno je potrebno za vpis v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja zaključiti
osnovnošolsko izobraževanje.
V nižje poklicno izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se lahko vključi:
»kdor je končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne
šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ter izpolnjuje druge z izobraževalnim programom
določene pogoje« kakor tudi posameznik, ki »je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter izpolnjuje
druge, z izobraževalnim programom določene pogoje« (Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, 2006).
V programe poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja za pridobitev srednje poklicne
in srednje strokovne izobrazbe se lahko vključi tisti posameznik: »kateri je uspešno zaključil
osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje« (Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, 2006).
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V programe poklicno-tehničnega izobraževanja za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
se lahko vključi: »kdor si je pridobil srednjo poklicno izobrazbo« (Zakon o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, 2006).
V poklicni tečaj se lahko vpiše vsak dijak, ki je »uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali
zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in
izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje.« (Zakon o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, 2006).

3.5.3.3. ZAKLJUČEVANJE
• NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževalni programi se zaključijo po 2-letnem izobraževanju z zaključnim izpitom, kateri
vsebuje izdelek oziroma storitev in zagovor le-tega (Bela knjiga, 2011, str. 225). Z
zaključkom programa nižjega poklicnega izobraževanja se pridobi spričevalo o zaključnem
izpitu (Kvalifikacije v SOK, 2015, str. 1).
• SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževalni programi se zaključijo po 3-letnem izobraževanju z zaključnim izpitom, kateri
vsebuje izpit iz slovenskega jezika in izdelek oziroma storitev in zagovor le-tega (Bela knjiga,
2011, str. 225). Z zaključkom programa srednjega poklicnega izobraževanja se pridobi
spričevalo o zaključnem izpitu (Kvalifikacije v SOK, 2015, str. 1).
• SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževalni programi se zaključijo po 4-letnem izobraževanju s poklicno maturo, katera
vsebuje izpite iz slovenskega jezika, matematike, enega strokovno-teoretičnega predmeta.
Poleg naštetega mora dijak opraviti preizkus praktične usposobljenosti za delo v stroki (Bela
knjiga, 2011, str. 225). Z zaključkom programa srednjega strokovnega izobraževanja se
pridobi spričevalo o poklicni maturi ali spričevalo o opravljenem mojstrskem/ delovodskem/
poslovodskem izpitu (Kvalifikacije v SOK, 2015, str. 1-2).
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• POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževalni programi se zaključijo po dodatnem 2-letnem izobraževanju s poklicno maturo,
katera vsebuje izpite iz slovenskega jezika, matematike, enega strokovno-teoretičnega
predmeta, obvezen je tudi preizkus praktične usposobljenosti za delo v stroki (Bela knjiga,
2011, str. 225). Z zaključkom programa srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja se
pridobi spričevalo o poklicni maturi (Kvalifikacije v SOK, 2015, str. 2).
»Nižje in srednje poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, s katerim se
ugotavlja dijakovo znanje, ki je pomembno za življenje in delo, za nadaljnje izobraževanje ter
njegov poklicni in osebnostni razvoj« (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
2006). Po uspešnem zaključku izpitov in poklicne mature učenci pridobijo kvalifikacijo, ki se
imenuje tako kot ime poklicnega programa, v katerega so bili vključeni.
Vsi programi poklicnega in strokovnega izobraževanja imajo modularno strukturo. Vsak
poklicno-strokovni modul ali skupek večih modulov omogoča pridobitev poklicne
kvalifikacije (Slovenia VET in Europe-Country report, 2014, str. 26).
Nacionalno poklicno kvalifikacijo se lahko pridobi preko izobraževalnih programov
poklicnega in strokovnega izobraževanja oz. z dokončanjem dela (modula) izobraževalnega
programa ali preko certifikatnega sistema, ki preverja in potrjuje nacionalne poklicne
kvalifikacije (NPK-Nacionalno informacijsko središče, 2012).

3.5.3.4. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA PREHODNOST
Z zaključkom nižje poklicnega izobraževanja se pridobi poklicno usposobljenost za
neposreden vstop na trg dela ali za nadaljevanje izobraževanja za pridobitev srednje poklicne
izobrazbe. Zaključek programov poklicnega izobraževanja na višje sekundarni stopnji
omogoča vpis na 2-letno tehniško izobraževanje (tehniško izobraževanje je nadgradnja
poklicnega izobraževanja). Zaključek programov srednje strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja na višje sekundarni stopnji vodi v nadaljevanje izobraževanja na terciarni
stopnji, in sicer na višjih in visokih strokovnih šolah (ISCED 5), nadaljevanje izobraževanja
na univerzi (ISCED 6) pa je možno le pod posebnimi pogoji oziroma kdor opravi peti
predmet splošne mature, se lahko vključi v univerzitetni študij določenih smeri (Center RS za
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poklicno izobraževanje, 2016). Po zaključku splošnega srednjega izobraževanja, s pridobljeno
splošno maturo, lahko učenec nadaljuje svoje izobraževanje na univerzi ali na višji ali na
visoki strokovni šoli (Bela knjiga, 2011, str. 225-226).
Prav tako si lahko poklicno izobrazbo pridobijo dijaki splošnega srednjega izobraževanja
(gimnazija in strokovne šole), ki so zaključili 4-letno izobraževanje. Pri opravljanju poklicne
mature se jim priznajo splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja, tako da
morajo dijaki naknadno opraviti le strokovne module s praktičnim usposabljanjem z delom
(Center RS za poklicno izobraževanje, 2016).
Prehodnost med srednješolskimi programi je možna tako po vertikali, kakor tudi po
horizontali. Horizontalna prehodnost je možna iz enega programa v drugega, ter med
različnimi vrstami programov. Omogočena je tudi prehodnost izobraževanja iz programa
srednjega poklicnega izobraževanja v program srednjega splošnega izobraževanja ter obratno
(Slovenia VET in Europe-Country report, 2014, str. 27-28). Dijak, ki se vpiše v srednje
poklicno izobraževanje, se lahko programsko preusmeri v srednje splošno izobraževanje ali
pa spremeni poklicni program izobraževanja, prav tako velja prehodnost tudi v obratni smeri.
Zaključek višje sekundarnega izobraževanja omogoča vpis na višjo stopnjo na istem ali
podobnem poklicnem področju (katerikoli program višje sekundarnega izobraževanja
omogoča vpis v višje in visoko izobraževanje) ali vpis v univerzitetno izobraževanje. Obe
vertikalni poti sta dosegljivi z določenimi izpolnjenimi pogoji za poklicne in splošne
programe izobraževanja.
Glede na shemo 2, ki prikazuje možne tranzicije in prehode po stopnjah izobraževanja, bi
lahko Slovenijo vmestili pod 3. pot napredovanja po stopnjah izobraževanja (mogoča je tako
vertikalna kakor tudi horizontalna prehodnost med programi in vrstami izobraževanja), saj
ima omogočene prehode med nižjo in višjo stopnjo izobraževanja, prav tako pa ima razvite
možnosti za tranzicije med programi splošnega in poklicnega izobraževanja.

3.5.3.5. PREDMETNIKI IN KURIKULARNI KONCEPT
Poklicno izobraževanje je izključna pristojnost Ministrstva za šolstvo, znanost, kulturo in
šport, vendar v oblikovanje določenih predpisov vključuje tudi socialne partnerje. Socialno
partnerstvo sestavljajo sektorski odbori (te sestavljajo različni strokovnjaki, imenovani s
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strani različnih zbornic, ki jih določi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti), kateri se usklajujejo skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) pri
sestavi poklicnih standardov. Pri sestavi in oblikovanju odprtega kurikula se upoštevajo tudi
mnenja, predlogi in potrebe lokalnih podjetij oziroma njihovih predstavnikov (Slovenia VET
in Europe-Country report, 2014, str. 23). Izobraževalni programi se oblikujejo na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2006), Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (2006), Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in
srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja (2001) ter na podlagi kurikula
na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) (Podlaga za
pripravo izobraževalnih programov, 2012).
»Izobraževalni programi se notranje členijo v predmete in module, ki omogočajo dijakom
izbirnost pri pridobitvi izobrazbe. Modul je programska enota ciljev in vsebin, ki se določi v
skladu z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov« (Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, 2006).
»Poklicni standard se pripravi na podlagi profila poklica in je podlaga za oblikovanje
programa oz. programskih modulov kot delov programa za pridobitev poklicne ali strokovne
izobrazbe. Poklicni standard je tudi podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
bodisi z neposrednim preverjanjem strokovnega znanja, spretnosti in sposobnosti bodisi na
podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih« (Izhodišča za pripravo
izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov
srednjega strokovnega izobraževanja, 2001).
Glavni cilji poklicnih programov izobraževanja so razvoj ključnih kompetenc, spretnosti in
poklicnih kvalifikacij na mednarodno primerjivi ravni, katere omogočajo znanje in spretnosti,
ki jih učenci potrebujejo za kasnejšo zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in vseživljenjsko
učenje. Vsaka kompetenca je nato razdeljena na znanja in cilje (usmerjevalni in operativni), ki
jih mora usvojiti dijak, da izpolnjuje norme za doseganje predpisane poklicne kompetence.
Kot primer si lahko pogledate del strokovnega modula mehatronski sistemi, ki je sestavni del
programa srednjega poklicnega izobraževanja za mehatronika operaterja v prilogi 7.
»Modul je programska enota v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja. Je zaokrožena enota ciljev in vsebin, ki povezujejo
strokovno-teoretična, praktična in splošna znanja. Posamezni modul omogoča v skladu s
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predpisi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo.« (Kurikul na nacionalni in šolski ravni v
poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str.21)
Moduli se sestavijo na podlagi poklicnih standardov, kompetenc ter minimalnih standardov,
ki jih določajo Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (2001).
Modulsko oblikovane programske enote omogočajo povečanje odgovarjanje izobraževanja na
trenutne in hitro spreminjajoče se potrebe trga dela, sistemsko naj bi prispevale k večji
učinkovitosti sistema, izboljšale izobraževalne in zaposlitvene možnosti rizičnim skupinam,
pripomogle k priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ter izboljšale
možnosti za nadaljevanje izobraževanja in prehajanje med izobraževalnimi programi (Kurikul
na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str. 20-21).
Izbirni moduli naredijo poklicni in strokovno izobraževanje veliko bolj fleksibilno, pri temu
pa z ponudbo izbirnih modulov upoštevajo osebni interes dijakov/-inj, saj omogočajo
izbirnost vsebin znotraj izobraževalnega programa (Kurikul na nacionalni in šolski ravni v
poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str. 22).

• SPLOŠNO ZNANJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
Delež vsebin je odvisen od posameznega poklicnega programa, na splošno pa vsi programi
poleg specifičnih strokovnih predmetov in praktičnega usposabljanja vsebujejo splošne
predmete: slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, družboslovje, naravoslovje in športna
vzgoja (Country summaries of the national IVET systems..., 2007, str. 172).
Predmetnik programov srednjega poklicnega izobraževanja sestavljajo naslednje vsebine:
splošnoizobraževalni predmeti (za te je namenjeno skupno 1051 ur), strokovni moduli,
praktično izobraževanje v delovnem procesu (najmanj 24 tednov), interesne dejavnosti in
odprti kurikulum (Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem
izobraževanju, 2006, str. 29). Za pregled skupnega števila/obsega ur in predmetov
splošnoizobraževalnih predmetov v programih srednjega poklicnega izobraževanja ter glej
prilogo 8. Praktično izobraževanje se izvaja kot praktični pouk v šoli in kot praktično
usposabljanje z delom pri delodajalcu.
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Splošnoizobraževalne vsebine so v izobraževalne programe integrirane kot: temeljni standard
splošne izobrazbe, kot podporni standard (splošna znanja so vključena v strokovne predmete),
ključne kompetence in kot dodatni nabor znanj vključenih v odprti kurikul. Ključne
kompetence, ki jih razvijajo v srednjem poklicnem izobraževanju, so sledeče: sporazumevalna
zmožnost, matematična zmožnost, učenje učenja, medkulturna, estetska, družboslovan in
naravoslovna, socialna kompetenca, informacijska pismenost, varovanje zdravja in skrb za
dobro počutje in podjetnost (Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem
izobraževanju, 2006, str. 19-20).
3.5.3.6. ZNAČILNOSTI VPISA
Statistični podatki v obdobju zadnjega desetletja kažejo, da po končanem obveznem
izobraževanju kar 98% učencev nadaljuje svoje šolanje.
Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014 (glej prilogo 9) se
je za poklicno izobraževanje v Sloveniji odločilo 62,5 % vseh vpisanih v višje sekundarno
izobraževanje. Moški so se v večjem odstotku odločali za poklicno izobraževanje (58,3 %)
kot ženske (41,7 %). Za splošno izobraževanje se je odločilo dobra tretjina vseh vpisanih v
višje sekundarno izobraževanje, in sicer 37,4 %. Ženske so se za splošno izobraževanje
odločale v večjem odstotku (59,2 %) kot moški (40,8 %). Številčni podatki izobraževanja po
različnih programih višje sekundarnega izobraževanja glede na poklicno področje
izobraževanja so vidni v spodnji tabeli (glej tabelo 6).

Tabela 6: Število dijakov v Sloveniji, ki so se v šolskem letu 2012/2013 vpisali v poklicno ali
strokovno izobraževanje glede na poklicno področje izobraževanja (v številu)
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

ŠTEVILO VPISANIH
DIJAKOV V PROGRAME

Izobraževanje

608

Humanistika in umetnost

538

Družboslovne študije, podjetništvo in pravo

1.721

Znanost, matematika in računalništvo

668

Strojništvo, proizvodnja in gradbeništvo

3.615
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Agrokultura in veterinarstvo

679

Zdravstvo in nega

1.453

Storitvene dejavnosti

1.471

Ostalo

77

SKUPAJ

10.830

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2013
Največji odstotek učencev (19,1 %), ki se izobražujejo na višji sekundarni stopnji nadaljuje
svoje izobraževanje v programih na področju strojništva, proizvodnje in gradbeništva. Nato
sledijo na področju družboslovnih študij, podjetništva in prava (15,9 %), področju storitevenih
dejavnosti (13,6 %) ter področju zdravstva in nege (13,4 %). Najmanj dijakov se vpiše v
poklicno izobraževanje po programih na neopredeljenih področjih (0,71 %), področju
humanistike in umetnosti (3,3 %) ter področju izobraževanja (5,61 %).

3.5.3.7. MOBILNOST
V okviru Evropskega programa za vseživljenjsko izobraževanje je v procesu izvajanja
največji projekt na ravni Evropske unije Erasmus+. To je nov program mednarodnega
sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki spodbuja učno
mobilnost posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Program
krepi evropska orodja (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) ter spodbuja k
izmenjavi izkušenj, strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij in dobrih praks
(CMEPIUS, Erasmus+, 2015).
Po podatkih Evropske komisije (glej prilogo 4) je bilo znotraj programa Erasmus+ leta 2014
kar 5.127 mobilnih posameznikov (ki so prihajali iz Slovenije). Na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja je bilo mobilnih 841 posameznikov, kar predstavlja 1 % vseh
mobilnih posameznikov znotraj držav Evropske unije, ki imajo vzpostavljeno mrežo mobilnih
izmenjav (Annex I Erasmus+ Programme Annual Report 2014, 2014, str. 21). Potrebno je
podati opozorilo k zgoraj omenjenim podatkom, kajti le-ti niso popolni, ker so se statistični
podatki urejali še pred zaključkom vseh izmenjav, ki so bile in so še v poteku.
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3.5.3.8. AKTUALNA DOGAJANJA, REFORME IN URESNIČEVANJE
KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Glavna prioriteta razvojane strategije je izboljšanje kvalitete izobraževanja in skrbno
vpeljevanje vseživljenjskega izobraževanja v sistem izobraževanja. Poleg tega pa se velika
pozornost posveča tudi učinkovitosti produkcije in novega znanja, da bi izboljšali in
spodbudili ekonomski razvoj, ki bi zagotovil kvalitetne zaposlitve, ter spodbudili delodajalce,
da bi investirali v izobraževanje. Sodelovanje delovne sfere in izobraževanja je šibko, toda
zadnje čase se počasi dviga zavedanje delodajalcev glede pomembnosti sodelovanja z
izobraževalnimi institucijami. Reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja je prinesla
modularizacijo, kreditni sistem, ključne kompetence, individualizacija, odprti kurikulum,
večji delež praktičnega usposabljanja, integracijo izobraževanja in certifikatnega sistema.
Med mnogimi strateškimi izzivi, se posebno pozornost posveča razvoju vseživljenjskega
ičenja in nadaljnemu poklicnemu razvoju posameznikov. Vseživljenjsko izobraževanje je
hkrati potreba kakor tudi odgovornost vsakega posameznika (Slovenia-VET in Europecountry report, 2011, str. 22).

• URESNIČEVANJE KOPENHAGENSKE DEKLARACIJE
Slovenija je začela leta 2010 pripravljati svoje nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki je
združljivo z Evropskim ogrodjem kvalifikacij. Tako je bil sprejet Zakon o slovenskem
ogrodju kvalifikacij (2015). Že leta 2006 se je z Zakonom o poklicnem izobraževanju
postavilo okvire za kreditno vrednotenje poklicnih programov, katerih krediti so prenosljivi
znotraj okvira formalnega izobraževanja (Slovenia-VET in Europe- country report, 2011, str.
24-25).
Ključne točke Kopenhagenske deklaracije vsebuje tudi Zakon o poklicnem izobraževanju
(2006), ki kot nekatere izmed ciljev/nalog poklicnega izobraževanja navaja tudi:
»posredovanje znanja, spretnosti in poklicnih zmožnosti na mednarodno primerljivi ravni,
spodbujanje vseživljenjskega učenja, omogočanje vključevanja v evropsko delitev dela,
izobraževanje za trajnostni razvoj, itd.«
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• SLOVENSKO NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ
Nacionalno ogrodje kvalifikacij predstavlja enoten okvir, ki znotraj katerega naj bi bilo
mogoče meriti vse učne dosežke (temelječ na standardih znanja, spretnosti in kompetenc) in
vzpostaviti razmerja med vsemi javnoveljavnimi listinami (diplomami, spričevali, certifikati)
in vsemi vrstami kvalifikacij (Pevec-Grm, Šlander, 2003).
»Kvalifikacijska struktura je organiziran sistem ustrezno razvrščenih kvalifikacij« (Muršak,
2002, str. 57). Znotraj kvalifikacijske strukture so prikazane tudi možnosti vertikalnega in
horizontalnega prehajanja med različnimi poklicnimi kvalifikacijami.
Pri nas je v veljavo stopilo slovensko ogrodje kvalifikacij z Zakonom o slovenskem ogrodju
kvalifikacij (2015). Glavni namen nacionalnega ogrodja kvalifikacij je doseči transparentnost
in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in Evropi, cilj pa je povezati in uskladiti slovenske
podsisteme kvalifikacij in izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na
trg dela (Slovensko ogrodje kvalifikacij, 2011). Pri zasnovi slovenskega ogrodja kvalifikacij
se je ekspertna skupina opirala predvsem na KLASIUS (klasifikacijski sistem izobraževanja
in usposabljanja), saj predlagajo naj slovensko ogrodje kvalifikacij, skladno s KLASIUS-om,
povezuje koncept izobraževalnih aktivnosti/programov in koncept učnih rezultatov.
Slovensko ogrodje kvalifikacij z opisniki ravni je viden v prilogi 10.
Kako slovensko nacionalno ogrodje kvalifikacij umešča pridobljene kvalifikacije znotraj
slovenskega sistema izobraževanja v evropsko ogrodje kvalifikacij je vidno na spodnji tabeli
(glej tabelo 7).

Tabela 7: Umestitev slovenskega ogrodja kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

EVROPSKO OGRODJE
KVALIFIKACIJ

STOPNJA 1-nedokončana OŠ izobrazba/ končana OŠ z nižjim

STOPNJA 1

izobrazbenim standardom
STOPNJA 2- osnovnošolska izobrazba/ NPK 2

STOPNJA 2

STOPNJA 3- nižja poklicna izobrazba/ NPK 3

STOPNJA 3

STOPNJA 4- srednja poklicna izobrazba/ NPK 4

STOPNJA 4
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STOPNJA 5- srednja strokovna ali srednja izobrazba/ NPK 5
STOPNJA 6- višja strokovna ali višješolska izobrazba / NPK 6

STOPNJA 5

STOPNJA 7- diploma prve stopnje (VS), diploma prve stopnje

STOPNJA 6

(UN), diploma o visokem strokovnem izobraževanju in
specializacija po višji strokovni ali višješolski izobrazbi
STOPNJA 8- diploma druge stopnje/ magisterij, specializacija

STOPNJA 7

po visokošolski strokovni izobrazbi, univerzitetna izobrazba in
visoka strokovna izobrazba
STOPNJA 9- magisterij znanosti/ umetnosti, specializacija po

STOPNJA 8

visoki univerzitetni in strokovni izobrazbi
STOPNJA 10- diploma tretje stopnje/ doktorat, doktorat
znanosti

Vir: Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, priloga 2: Kvalifikacije v SOK, 2015

3.6. PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA
Greinert (2004) loči tri splošne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, glede na
postavljene prioritete države, in sicer na model liberalno-tržnega gospodarstva, model
državnega birokratskega upravljanja in dualno-korporativni model. Za Anglijo bi lahko rekli,
da se glede na njene značilnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja uvršča v skupino
držav, kjer imajo izobraževalne programe prilagojene trgu dela ter potrebam podjetij oziroma
gospodarskih panog po določenem profilu poklicnih kvalifikacij. Tako uporabljajo model
liberalno-tržnega gospodarstva. Nemčija je znana po dualnem sistemu izobraževanja, kjer je
poklicno izobraževanje strogo ločeno od splošnega, izobraževanje sledi tradiciji, kjer so
poklici razumljeni kot specifična kombinacija elementov dela, kompetenc in zaslužka.
Nemčijo glede na Greinertovo delitev poklicnega izobraževanja v Evropi uvrščamo v dualnokorporativni model. Kot predstavnika modela državnega birokratskega upravljanja lahko
izpostavimo Slovenijo. V Sloveniji ima država neposreden vpliv na izobraževanje, le-ta jo
tudi financira, zato določa razmerje med potrebami po določenih profilih poklicev in med
ponujenim poklicnim izobraževanjem. Stremi k točno določeni kvalifikaciji ob zaključku
izobraževanja.
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3.6.1. TIPI INSTITUCIJ IN TIPI PROGRAMOV
Glede na tipe programov obstajajo nekatere podobnosti in tudi razlike med poklicnim
izobraževanjem na višji sekundarni stopnji v Nemčiji, Angliji in Sloveniji. Višje sekundarno
poklicno izobraževanje v Angliji poteka v dveh delih. Prvi del (stopnja »Key stage 4«) je
obvezen, zato tudi poteka na institucijah obveznega izobraževanja, drugi del kot nadaljnje
izobraževanje (ni več obvezno), pa poteka ali znotraj iste institucije kot prvi del ali na
institucijah nadaljnjega izobraževanja (kolidžih ali srednjih šolah). V Nemčiji obstaja delna
šolska obveznost, ker se dijaki šolajo do 18. leta oziroma dokler si ne pridobijo poklica
oziroma poklicne kvalifikacije. Najdaljša šolska obveznost obstaja v Nemčiji, v Angliji pa
potekajo reforme poklicnega izobraževanja, kjer želijo podaljšati obveznost šolanja do vsaj
18. leta. V Sloveniji poklicno izobraževanje ni več obvezno (šolska obveznost traja do 15.
leta), poteka pa v različnih institucijah, ki ponujajo določeno vrsto poklicnega ali strokovnega
izobraževanja, na primer poklicno, poklicno-tehniško in strokovno izobraževanje.
Podaljševanje šolske obveznosti (polno ali le delno) naj bi prineslo boljšo usposobljenost
posameznikov, ter jim omogočalo boljše možnosti zaposlitve v prihodnosti, saj se
kvalificirajo za nek poklic. S tem se posameznikova minimalna izobrazba dvigne iz
osnovnošolske na poklicno kot minimalni standard pridobljene izobrazbe. Višje sekundarno
izobraževanje v Nemčiji poteka v programih šolskega in dualnega modela. Anglija in
Slovenija dualnega modela nimata, Slovenija ga je imela, vendar se je le-ta ukinil, ker je bilo
zanimanja za vpis v dualno obliko izobraževanja premalo. Anglija ponuja poleg šolskega
modela poklicnega izobraževanja tudi vajeniško izobraževanje (»work based training«), ki
omogoča pridobiti ustrezne kvalifikacije na delovnem mestu. Vse tri države imajo tudi šolske
programe poklicnega izobraževanja, v Sloveniji je le-ta najbolj izrazit, saj poznajo le pošolan
model poklicnega izobraževanja. Kar je skupna podobnost vseh treh držav. Nemčija ima zelo
razvit dualni model poklicnega izobraževanja, ki je strogo ločen od ostalih ravni višjega
sekundarnega izobraževanja. Različne institucije in programi višjega sekundarnega
izobraževanja ponujajo dijakom večji spekter možnosti izbire poklicnega izobraževanja, kjer
gre za programsko diferenciacijo, ki se jo manj občuti v Angliji. Različne vrste in programi
poklicnega izobraževanja ponujajo večjo izbirnost in predstavljajo več različnih možnosti za
pridobitev poklicne izobrazbe. Glede na različno zgodovino primerjanih držav, se odslikava
le-ta v različnih sistemih poklicnega izobraževanja (Nemčija ima razvit dualni model, Anglija
vajeniški model, Slovenija pa pošolani model poklicnega izobraževanja). Slednja predstavlja
največjo razliko med primerjanimi državami. »Ključna razlika glede na države z učinkovitim
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poklicnim izobraževanjem pa je, da v Sloveniji področje poklicnega izobraževanja ni
prioriteta socialnih partnerjev. Hkrati so posebne tudi razmere na trgu dela, zato je tako
pomembno, da se razvijajo različne poti poklicnega izobraževanja: šolska, dualna in tudi
vajeniška.« (Medveš, 2013, str. 27)

3.6.2. VPISNI POGOJI
Kar velike razlike se pojavljajo pri vpisnih pogojih, ki jih imajo za vpis na višje sekundarno
poklicno izobraževanje. V Nemčiji imajo za vsako vrsto poklicnega izobraževanja različne
pogoje vpisa. Prav nasprotno je v Angliji, kjer je pogoj za vpis v drugi del obveznega
izobraževanja »Key stage 4« (zaključek le-tega je obvezen za vpis v nadaljnje izobraževanje)
zaključek prvega dela obveznega izobraževanja »Key stage 3«. Za nadaljnje izobraževanje
vpisne pogoje določajo institucije, ki ponujajo poklicno izobraževanje, same in so pri
sprejemu/izbiri bodočih dijakov samostojne, tako se lahko posamezniki vpišejo kamorkoli in
na katerokoli institucijo, ki ponuja nadaljnje izobraževanje. V Sloveniji imamo spet drugačne
pogoje za vpis v višje sekundarno poklicno izobraževanje, in sicer zaključeno osnovnošolsko
izobraževanje ali pa zaključeno nižje sekundarno poklicno izobraževanje, ostalih pogojev ni.
Višje sekundarno poklicno izobraževanje poleg pridobitve možnosti za zaposlitev, ponuja tudi
možnost nadaljnjega izobraževanja na višji stopnji poklicnega izobraževanja (srednja poklicna
izobrazba). Tako imajo vsi posamezniki odprte možnosti za izobraževanje in niso omejeni v
vertikali napredovanja pri svojem šolanju. Po eni strani se odpirajo možnosti nadaljevanja
izobraževanja vsem posameznikom, po drugi strani pa je pozen vstop v zaposlitev lahko velik
povzročitelj nestabilne poklicne identitete. Poklicna identiteta kakor pravi Muršak (2009) se
izgrajuje v socialnem okolju, kjer poteka interakciji med posameznikom in pomembnim
drugim, ki nam posreduje delovne vzorce in se z njim poistovetimo. Ker se dijaki vse
pogosteje odločajo za podaljašanje izobraževanja in ne za neposreden vstop na trg dela
postaja poklicna identiteta vse bolj šibka. Nezadostna vključenost dijakov v praktično
usposabljanje izgradnjo stabilne poklicne identitete še poglobi. Lahko predvidevam, da imajo
najmanj problemov z izgrajevanjem poklicne identitete v Nemčiji, kjer so dijaki skoraj v
celoti vpeti v dejansko delovno okolje, kjer pridobivajo potrebne poklicne kompetence, ki
podkrepijo njihovo poklicno kvalifikacijo. Prav tako je v Angliji, saj izvajajo vajeniško
izobraževaje. V Sloveniji je poistovetenje z delom vse bolj nemogoče, kajti posameznik ne
pridobi tiste pripadnosti delovni skupini kot jo je dobil nekoč (Muršak, 2009, str. 158-160).
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Premalo je dejanske prisotnosti dijaka v praktičnem usposabljanju, saj se večji del poklicnega
izobraževanja izvaja v šolskih institucijah. Posledično neuspešna izgradnja poklicne identitete
vpliva na celostno identiteto posameznika. Poklicna identiteta je del celostne identitete
posameznika, zato nas izbira izobraževanja zazanamuje oziroma delno sooblikuje ter določa
kakšno poklicno identiteto bomo pridobili. M. Ule (2000) pravi, da je identiteta posameznika
čedalje bolj razdrobljena in je sestavljena iz večih identitet, ki težijo k ravnovesju
posameznika. Fleksibilnost, adaptacija različnim okoljem in situcijam, razpršenost identitete
pripelje do spreminjanja življenskega stila posameznika, ki potrebuje večji nabor delnih
identitet za uspešno samointegracijo v družbeni sistem (prav tam, str. 293-305).

3.6.3. ZAKLJUČEVANJE
V Nemčiji ima vsaka vrsta višje sekundarnega poklicnega izobraževanja različne vrste
zaključnih spričeval oziroma poklicne strokovne šole zagotavljajo različne zaključke. V
dualnem modelu je možna pridobitev enega izmed 349 nacionalno priznanih poklicev
(Anerkannte Ausbildungsberufe). Tehnične in poklicne šole omogočajo pridobitev spričevala
o splošni visokošolski zrelosti (Allgemeine Hochschulreife) ob izbiri dodatnega tujega jezika.
Srednje poklicno izobraževanje v Sloveniji vodi do zaključnega izpita, srednje strokovno
izobraževanje do poklicne mature ali spričevala o opravljenem
mojstrskem/delovodskem/poslovodskem izpitu, poklicno-tehniško izobraževanje pa do
poklicne mature. Vse zaključne kvalifikacije preverjajo kompetence in znanje, pridobljeno
skozi šolanje, ki je pomembno za opravljanje določenega poklica glede na njegove poklicne
specifike dela. Modularizacija programov, tako v Sloveniji kakor tudi v Angliji, je prinesla
večjo fleksibilnost, izbirnost za dijake ter večjo odzivnost poklicnega in strokovnega
izobraževanja na spreminjajoče se potrebe trga dela in gospodarske sfere. Višje sekundarno
izobraževanje v Angliji se zaključi z različnimi certifikati (splošni certifikati iz poklicnih
predmetov, certifikati GCE A-level iz poklicnih predmetov, kvalifikacije različnih poklicnih
in tehničnih združenj (BTEC (Business and technical education council), OCR državne
kvalifikacije in diplome (City and guilds reward)), nacionalne poklicne kvalifikacije (NVQ)).
Nacionalne poklicne kvalifikacije so edine nacionalno priznane kvalifikacije, vse druge
kvalifikacije (tehnične, BTEC, GCE A-level, itd.) pa so kvalifikacije, ki jih razvijajo različna
združenja, organizacije, sindikati in morajo biti akreditirane, da postanejo veljavne na
nacionalni ravni. V vseh treh državah imajo zaključna spričevala dvojno funkcijo, saj
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zagotavljajo po eni strani nadaljevanje poklicnega izobraževanja ali pa po drugi strani vstop
na trg dela. Na sodobne družbene spremembe se poklicno izobraževanje odziva s
povezovanjem usposabljanja za poklic (pridobitev poklicne kvalifikacije) z usposabljanjem za
nadaljnje izobraževanje. »V Evropi bomo težko našli program poklicnega izobraževanja, ki ne
bi omogoča vpisa na tako ali drugačno obliko postsekundarnega izobraževanja; drugače
rečeno, mrtvi rokavi v sodobnih sistemih oizobraževanja izginjajo.« (Ermenc, 2014, str. 145)
Dandanes v večini oziroma vsi delodajalci zahtevajo določeno stopnjo kvalifikacije za
zaposlitev delavca na določeno delovno mesto, brez nje smo težje ali pa celo nezaposljivi in
nekonkurenčni na trgu dela. Glede na sedanje probleme višanja stopnje brezposelnosti obstaja
vprašanje ali smo res kljub višji stopnji kvalificiranosti bolje zaposljivi oziroma hitreje
dobimo zaposlitev. Posameznik, z zaključkom izobraževanja, postane opremljen z znanji,
spretnostmi in sposobnostmi za uspešnejše opravljanje poklica ter prilagajanje stalnim
družbenim spremembam, ki zahtevajo fleksibilnost in odzivnost delavca ne glede na njegovo
poklicno področje dela (Medveš, 2003). Kot odgovor na spreminjajoče se potrebe sodobne
družbe, je ponudba različnega poklicnega izobraževanja, ki omogočajo pridobitev različnih
poklicnih kvalifikacij, čedalje bolj razvejana in širše dostopna, poleg tega pa je vzpostavitev
Evropskega ogrodja kvalifikacij omogočila večjo transparentnost in primerljivost poklicnih
kvalifikacij znotraj Evropske unije. Prav tako omogoča večjo mobilnost posameznikov, da si
pridobijo znanja in izkušnje tudi v tujini, ne le doma, le-te pa so formalno priznane.

3.6.4. PREHODNOST
V Nemčiji večina pridobljenih zrelostnih spričeval na višji srednji stopnji (Mittlere
Schulabschluss in Hauptschulabschluss) vodi v post-sekundarno neterciarno izobraževanje
(ISCED 4), zrelostno spričevalo »fachhochschulreife« omogoča nadaljnji vpis na univerzo za
uporabne znanosti, »allgemeine hochschulreife« omogoča nadaljevanje izobraževanja na
terciarni stopnji (ISCED 5). Anglija pozna sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki
omogoča, da skoraj vse pridobljene poklicne kvalifikacije na višji sekundarni ravni
omogočajo nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji kvalifikacije na podobnem področju,
glede na področje, pa lahko vodijo tudi v izobraževanje na terciarni stopnji (ISCED 5).
Večina kvalifikacij je nadgradljivih, saj si lahko s pridobitvijo NVQ 1. stopnje, nadgradimo
poklicno kvalifikacijo vse do NVQ 5. stopnje, če le-ta obstaja za določen poklic. Tudi v
Sloveniji imamo nadgraditve nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), in sicer od stopnje 2
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do stopnje 6 (to lahko razberemo iz tabele 7, na strani 89). Zaključek nekega določenega
programa srednjega poklicnega izobraževanja v Sloveniji ne omogoča pridobitve nacionalne
poklicne kvalifikacije, le-to si lahko pridobimo z zaključevanjem določenih modulov znotraj
poklicnega izobraževanja, ki so zahtevani za določeno poklicno kvalifikacijo. Sicer pa
programi višje sekundarnega poklicnega izobraževanja vodijo ali na 2-letno tehniško
izobraževanje (tehniško izobraževanje je nadgradnja poklicnega izobraževanja) ali v
nadaljevanje izobraževanja na terciarni stopnji (višje in visoke strokovne šole (ISCED 5), ne
pa na univerze). Nadaljevanje izobraževanja na univerzi (ISCED 6) je možno le pod
posebnimi pogoji, ki sem jih omenila že prej, in sicer s pridobitvijo splošne mature. Ker ima
Anglija modularno sestavo poklicnega izobraževanja tako kot Slovenija je prehajanje, v obeh
državah, iz enega poklicnega programa v drugega možno, saj se certificirajo individualni
uspešno zaključeni moduli in je možen prenos teh modulov v program izobraževanja, ki je
podobnega poklicnega področja. O prehodih iz splošnega na poklicno izobraževanje v Angliji
ni podatkov. Skoraj vse poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Angliji omogočajo
nadaljevanje izobraževanja za višjo stopnjo kvalifikacije na podobnem področju, glede na
področje, pa lahko vodijo tudi v izobraževanje na terciarni stopnji (ISCED 5). V Nemčiji so
prehodi sicer mogoči, vendar redki. Iz poklicnega programa na splošni program so prehodi
omejeni, in sicer le z dodatnim splošnim predmetom, nasprotno pa je prehod iz splošnega
programa na poklicni program veliko lažji. Nasprotno od Anglije in Nemčije ima Slovenija
dobro urejene možnosti prehoda iz splošnega na poklicno izobraževanje in obratno iz
poklicnega na splošno izobraževanje z možnostjo opravljanja poklicne mature (preko
poklicnega tečaja, ki traja 1 leto). Prav tako lahko učenec z opravljenim zaključnim izpitom
poklicnega izobraževanja z obiskovanjem maturitetnega tečaja (trajanje 1 leto) opravi še
dodatno zahtevane predmete za pridobitev splošne mature. Prav tako kot Anglija ima
Slovenija vzpostavljen modularni sistem poklicnega izobraževanja, s katerim omogoča
pridobitev zaključne kvalifikacije ali vsaj nacionalne poklicne kvalifikacije. Zaključne
kvalifikacije poklicnega izobraževanja so sestavljene tako, da omogočajo po zaključku šolanja
ali vstop na trg dela ali pa nadaljevanje izobraževanja na drugem in podobnem ali istem
poklicnem področju. Možnost prehajanja po vertikali je možna v vseh treh državah, tako, da
ponujajo raznoliko izbiro posameznikove izobraževalne poti glede na posameznikove
trenutne potrebe. Ne glede na pridobljeno poklicno kvalifikacijo se mora posameznik zaradi
stalno spremnjajočih razmer v družbi in na trgu dela stalno izpopolnjevati in usposabljati, kar
zahteva podaljšanje izobraževanja v vseživljenjsko aktivnost, ki je temeljnega pomena za
njegovo uspešnost. Zato izobraževalni proces ni več le priprava za vstop v delovni proces,
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vendar akumulacija kulturnega kapitala (Ule, 2000, str.151). Zato ima izobraževanje nalogo,
da opremi posameznika s kompetencami, ki mu omogočajo samorazvoj, avtonomijo in
odgovornost za lastno učenje. Zato ima v Nemčiji, ki ima kompetenčno zasnovane poklicne
programe, posameznik zelo dobro izhodišče za vključevanje v delovno sfero oziroma
zaposlitev, saj je razvoj strokovne, socialne, osebne, tehnične in učne kompetentnosti (kakor
je vidno iz različnih nemških učnih planov (Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf
Vorstwirt, 1997, str. 20; Berufsschule Lehrplan für die fachstufe Landwirt, 2003, str. 6-7;
Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Holzmechaniker, 2006, str. 4) izredno dobra
podlaga za razvoj ključnih kompetenc kot so uporaba znanja, spretnosti, učinkovitost,
samostojnost, odgovornost, kar je potrebno, da lahko posameznik uspešno funkcionira v
kompleksnih, spremninjajočih se okoliščinah v poklicu in družbi (Kurikul na nacionalni in
šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006, str. 19). Tudi v Sloveniji se v
poklicnem in strokovnem izobraževanju razvija ključne kompetence (sporazumevalna
zmožnost, matematična zmožnost, učenje učenja, medkulturna kompetenca, estetska
kompetenca, socialna kompetenca, itd.), prav tako je tudi v Angliji (functional skills
qualifications). Kompetence so pomemben del poklicnega izobraževanja, pridobitev katerih
predstavlja posameznikovo zmožnost uspešnega opravljanja poklicnega dela, zato je
kompetenčno naravnano poklicno izobraževanje ključnega pomena za uspešnost posameznika
znotraj nekega poklicnega področja. Kakor je bilo predvideno v Kopenhagenski deklaraciji
(Evropsko ogrodje kvalifikacij, 2006, str. 7-10) se osebni in strokovni izidi prepoznavajo
skozi avtonomijo in odgovornost, učne kompetence, sporazumevalne in socialne kompetence
in strokovne in poklicne kompetence. Vse to morajo razvijati izobraževalni programi, če
želijo odgovarjati na potrebe po »sodobno opremljenemu« delavcu za vstop na trg dela.
Čedalje bolj pomembna vloga šolskih institucij je priprava posameznika na vseživljenjsko
učenje.

3.6.5. PREDMETNIKI IN KURIKULARNI KONCEPT
V Sloveniji in Nemčiji so vsi programi poklicnega izobraževanja sestavljeni iz praktičnega in
teoretičnega dela. Programi poklicnega izobraževanja vsebujejo splošne vsebine, ki so
povsem prilagojene posamezni poklicni kvalifikaciji. V Sloveniji je za sprejem izobraževalnih
programov in njihovih vsebin srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja pristojen
»strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, ki določi 80 % vsebin in ciljev
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poklicnega izobraževanja, preostalih 20 % določi posamezna institucija v sodelovanju s
socialnimi partnerji in lokalnim okoljem.« (Center RS za poklicno izobraževanje) V Nemčiji
so za sprejem izobraževalnih programov za vse vrste poklicnega izobraževanja odgovorna
Ministrstva za izobraževanje in kulturne zadeve v posameznih deželah, okvir kurikula za
poklicne šole (Berufsschulen) pa oblikujejo dežele s sodelovanjem s socialnimi partnerji in
delodajalci. V Angliji kvalifikacije in pripadajoče izobraževalne programe pripravijo
delodajalska združenja, za oblikovanje kurikulov, tako za splošne, kakor tudi specifične
poklicne predmete, pa imajo organizatorji izobraževanja vso avtonomijo za odločanje, katere
kvalifikacije bodo ponudili učencem v svojih institucijah. Vsi poklicni programi vključujejo
funkcionalne spretnosti (functional skills). Podobno imajo kurikule zastavljene tudi v Nemčiji
in Sloveniji, le, da se spreminjajo od enega poklicnega programa do drugega. V Nemčiji in
Sloveniji poklicno strokovne in tehniške šole programe sestavljene iz splošnih,
multidisciplinarnih predmetov in predmetno orientiranih oziroma poklicno specifičnih
predmetnih področij. Poklicne in strokovne gimnazije v Nemčiji imajo poklicno orientirane
predmete, katere lahko izberejo kot drugi poklicni predmet namesto enega splošnega
predmeta. Za razliko od Anglije, ki nima proporcionalno določeno, v kakšni meri so v
poklicnih programih izobraževanja zastopani strokovni predmeti in v kakšni
splošnoizobraževalni predmeti, imata Slovenija in Nemčija to razmerje določeno. V Nemčiji
imajo glede na vrsto poklicnega izobraževanja določen obseg splošnoizobraževalnih (20 % do
50 % vsega izobraževalnega programa poklicnih in strokovnih šolah, v tehniških in poklicnih
šolah 50 %) in strokovnih predmetov (ti obsegajo proporcionalno glede na splošne vsebine od
15 % (v tehničnih šolah) do 50 % v poklicnih šolah). V Sloveniji na splošno vsi programi
poleg specifičnih strokovnih predmetov in praktičnega usposabljanja vsebujejo tudi splošne
predmete: matematika, tuji jezik, umetnost, družboslovje, naravoslovje in športno vzgojo.
Splošnoizobraževalni predmeti predstavljajo približno 25 % predmetov v srednjem poklicnem
izobraževanju in približno 40 % predmetov v srednjem strokovnem izobraževanju. Praktično
usposabljanje v Nemčiji, Angliji in Sloveniji poteka delno na delovnem mestu pri delodajalcu
in delno znotraj institucije, ki posreduje poklicno znanje na teoretični ravni kot praktični
pouk. Vendar je bistvena razlika v obliki izvajanja praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
zaradi različnih modelov poklicnega izobraževanja (v Nemčiji dualni, v Angliji vajeniški v
Sloveniji pošolani model poklicnega izobraževanja). V delovni proces in usposabljanje z
delom so v največji meri vključeni dijaki v Angliji, saj se usposabljajo kar na delovnem
mestu, kjer je teoretično izobraževanje manj pomembno ter dijaki v Nemčiji, saj preživijo
približno 80 % poklicnega izobraževanja pri delodajalcu v delovnem procesu. V Sloveniji je
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poklicno usposabljenje omejeno na nekaj tednov delovne prakse pri delodajalcu (Ermenc,
2014, str. 147-149). Programi poklicnega izobraževanja omogočajo posameznikom vse več
možnosti za izbiro, tako da je izobraževanje bolj individualizirano (smerna diferenciacija,
različne oblike oziroma modeli poklicnega izobraževanja, izbira modulov, itd.). Kakor pravi
Beck (2009) je posameznik zaradi sprememb v sodobni družbi podvržen družbenim pogojem
za uveljavitev svojih želja, participacijo v delovnem procesu, ponuja pa se mu tudi možnost
uspeha z mobilnostjo ter možnostjo izobraževanja, katero je zagotovljeno in splošno dostopno
vsem posameznikom.

3.6.6. ZNAČILNOSTI VPISA
Največ dijakov, ki se izobražujejo v poklicnem izobraževanju, je v Sloveniji (62,5 %), nekaj
manj pa v Nemčiji (47,8 %) in Angliji (42,7 %). Glede na to, da Anglija nima striktno
ločenega splošnega in poklicnega izobraževanja in da potekajo tako poklicni, kakor tudi
splošni programi, znotraj istih institucij, ni presenetljivo, da se višji odstotek dijakov odloči za
splošno izobraževanje. Poleg tega ima Anglija razvit vajeniški sistem (apprenticeship
programme), kjer je poklicno izobraževanje večinoma organizirano s strani delodajalcev, kjer
poteka praktično usposabljanje. Zanimivo je, da imajo dijaki tako v Nemčiji (36,2 %), kakor
tudi v Sloveniji (19,1 %) največ zanimanja za področje stojništva, proizvodnje in
gradbeništva. To se potrjuje z dejstvom, da je vse več dijakov, ki jih to področje zanima,
verjetno je vzrok tudi v spremembi zaposlitvene situacije na trgu dela, saj je vse več dijakov,
ki zaključijo poklicno izobraževanje naravoslovne smeri, ki so lažje zaposljivi oziroma se
potrebuje vse več delavcev takšnih poklicnih profilov. Ker je v zadnjih letih prihajalo do
zasičenosti trga z diplomanti družboslovnih programov, se sedaj pojavlja veliko
povpraševanje po naravoslovno usmerjenih poklicnih profilih, ki jih primanjkuje. Izpostavlja
se vse večja potreba po ponovni uskladitvi sorazmerja med povpraševanjem na delovnem trgu
in produciranjem kvalificiranih posameznikov v izobraževalnem sistemu. Velik del
nezaposelnih predstavljajo mladi, ki so šele vstopili na delovni trg, ki pa zaradi upadanja
razpoložljivosti delovnih mest in pomanjkanja delovnih izkušenj, ne dobijo zaposlitve.
Potrebno je poudariti, da ima Nemčija zgrajeno zelo močno vez med izobraževanjem,
izvajalci praktičnega usposabljanja ter socialnimi partnerji, ki zagotavljajo obsežno poklicno
usposabljanje na delovnem mestu, ter zagotavljajo dijakom optimalno osvojitev poklicnega
znanja in kompetenc potrebnih za opravljanje določenega dela. Posledično to omogoča
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takojšnjo zaposlitev po zaključku izobraževanja. Medveš (2013, str. 23) je mnenja, da v
Sloveniji enega izmed ključnih problemov predstavlja slaba povezanost šole in socialnih
partnerjev. Pri nas Bela knjiga (2011) poudarja, da bi povečan obseg praktičnega
usposabljanja zagotovil boljšo zaposljivost (prav tam, str. 241) in omogočil prav to, kar imajo
v Nemčiji močno razvito: tesnejša vez med dijaki in bodočimi delodajalci. Sodelovanje s
socialnimi partnerji bi bilo potrebno v Sloveniji okrepiti, da bi dvignili raven praktične
usposabljenosti dijakov znotraj poklicnega izobraževanja.

3.6.7. MOBILNOST
Kot eden izmed ciljev Kopenhagenske deklaracije (2002) je naveden tudi cilj spodbujanja
mobilnosti v poklicnem izobraževanju. Znotraj višjega sekundarnega izobraževanja je bil v
skladu z Evropskim programom o vseživljenjskem izobraževanju leta 2014 vzpostavljen nov
program mobilnosti Erasmus+. Po odstotkih glede na celotno število udeležencev poklicnega
izobraževanja znotraj Erasmus+ programa mobilnosti so leta 2014 nemški udeleženci
predstavljali 11,6 %, angleški udeleženci 4,6 %, slovenski udeleženci pa 1 % mobilnih
posameznikov znotraj držav Evrope. Velika večina mobilnih posameznikov v Evropi je
nemških dijakov, saj predstavljajo velik delež evropskega prebivalstva, sorazmerno glede na
velikost države pa ima Slovenija nizek odstotek udeleženih v programe mobilnosti. Mobilnost
je omogočena ravno zaradi vzpostavitve Evropskega ogrodja kvalifikacij in Evropskim
sistemom prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki sta glavna
inštrumenta, katera je Kopenhagenska deklaracija izpostavila kot bistvena elementa
primerjave, razvrstitve, prenašanja in primerljivosti kvalifikacij doseženih znotarj Evropskega
področja. Za razvoj in prilagajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja predstavlja
Kopenhagenska deklaracija (2002) pomembno izhodišče, saj predpostavlja naravnanost pouka
na kompetence, tako da le-te postanejo merjive definirane kot standardi, z enotnim načelom
po vsej Evropi. Vse države članice Evropske unije so tako bolj povezane med seboj in s tem
omogočajo večje medsebojno sodelovanje ter spodbujajo napredek in »trajnostno rast z več in
boljšimi delovnimi mesti.« (prav tam, str. 1) Tako so vse tri države aktivno sodelovale pri
renoviranju in prestrukturiranju poklicnega izobraževanja, ki ustreza pobudam Evropske
unije, da bi zagotovile odprt evropski trg dela in s tem okrepile konkurenčnost Evropskega
prostora v svetu (prav tam, str. 2).
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3.6.8. REFORME IN URESNIČEVANJE KOPENHAGENSKGA PROCESA
Splošna gospodarska kriza je zamajala tudi obstoječe sisteme poklicnega izobraževanja po
vsej Evropi, zato so se morali in se še vedno morajo sistemi izobraževanja stalno prilagajati
novim spremembam, tako socialnim in družbenim, kakor tudi ekonomskim in gospodarskim,
da bi se le lahko približali zahtevam in potrebam svetovnega in evropskega prostora. Ker je
prihajalo do prenatrpanosti nekaterih programov (predvsem družbenih ved) je bila potrebna
preusmeritev zanimanja oziroma izbire mladostnikov z družbeno-humanističnih v naravnotehnične poklice, ki so vedno bolj zaželjeni in perspektivni v sodobni družbi stalnega razvoja.
Računalniški in strojni inženirji, električarji, na splošno, poklicno kvalificirani delavci so
najbolj iskani poklici današnjega časa. Kot odgovor na navedeno je bilo predstavljenih in
uveljavljenih kar nekaj ukrepov za čimbolj ugodno, produktivno, racionalno in efektivno
rešitev skupnih problemov na področju izobraževanja. Potrebna je bila prenova programov
poklicnega izobraževanja s posodobitvijo in adaptacijo programov v skladu s potrebami trga
in delodajalcev. Po eni strani imajo vse evropske države skupno željo uresničiti namene in
zahteve Kopenhagenske deklaracije (2002), ki zajema področje poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, po drugi strani pa je potrebno na ravni vsake posamezne države, glede na
njihov sistem izobraževanja, vpeljati potrebne ukrepe in prilagoditve, ki ustrezajo
izpolnjevanju dogovorjenih skupnih ciljev, kar pa pripelje do reform, katere so nujno
potrebne. V sklopu Kopehagenske deklaracije (2002) so se vse države članice Evropske unije
zavezale, da svoj izobraževalni sistem na poklicnem področju prilagodijo glede na evropsko
ogrodje kvalifikacij in vzpostavijo evropski sistem prenašanja kreditnih točk, ki bi omogočil
mednarodno klasifikacijo izobraževanja. Nemčija je že vzpostavila nacionalni sistem
prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju-DECVET) in nacionalno ogrodje
kvalifikacij (DQR), ki razvršča različne pridobljene kvalifikacije. Na državni ravni si
prizadeva modernizirati poklicno izobraževanje s povečanjem možnosti za nadaljevanje
poklicnega izobraževanja po lestvici navzgor, povečanjem tranzicij znotraj poklicnega
izobraževanja in spodbujanjem mobilnosti ter razvojem nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Anglija je prav tako kot Nemčija oblikovala svoj sistem prenašanja kreditov ter ogrodje
urejenih kvalifikacij (RQF). Poseben poudarek pri aktualnih reformah imajo na spodbujanju
vajeništva, spodbujanju vpisa v izobraževanje po koncu šolske obveznosti za mladino od 16
do 24 let ter povečati njihovo zaposlitev. Tako kot Nemčija in Anglija je tudi Slovenija
vzpostavila svoje nacionalno ogrodje kvalifikacij (SOK) konec leta 2015. Uresničevanje
pomembnih sprememb je uredila z reformo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je
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prinesla modularizacijo, kreditni sistem (vzpostavitev nacionalnega ogrodja kvalifikacij ter z
njim povezano prenašanje kreditnih točk v poklicnem izobraževanju), ključne kompetence,
individualizacija, odprti kurikulum, večji delež praktičnega usposabljanja, integracijo
izobraževanja in certifikatnega sistema. Med mnogimi strateškimi izzivi, se posebno
pozornost posveča razvoju vseživljenjskega izobraževanja in nadaljnemu poklicnemu razvoju
posameznikov. Medveš (2003) izpostavlja kot temeljne prilagoditve poklicnega
izobraževanja na sodobne družbene spremembe večjo širino poklicne usposobljenosti, večjo
individualizacijo pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih programov ter univerzalizacijo
(prav tam, str. 5-10). Prav na naštetih prilagoditvah poklicnega izobraževanja je bilo oziroma
je še veliko poudarka pri redefiniranju ciljev ter organizaciji in izvajanju programov v
Nemčiji, Angliji in Sloveniji.

4. ZAKLJUČEK
Med nemškim, angleškim in slovenskim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem
obstajajo nekatere podobnosti, kakor tudi razlike glede na značilnosti poklicnega
izobraževanja in organizacije le-tega. Slovenija in Nemčija imata institucionalno
diferencirano poklicno izobarževanje, ker je le-to strogo ločeno od splošnega izobraževanja,
medtem ko v Angliji poklicno in splošno izobraževanje potekata znotraj istih institucij. V
vseh treh primerjanih državah izvajajo šolsko obliko poklicnega izobraževanja, v Nemčiji
poleg omenjene šolske oblike poteka poklicno izobraževanje še v dualni, v Angliji pa v
vajeniški obliki. Slovenija je dualni model opustila, zaradi nizkega zanimanja, Anglija pa tega
sploh ni imela.
Po zaključku obveznega izobraževanja nadaljuje šolanje v poklicnem izobraževanju v
Nemčiji malo manj kot polovica učencev (47,8 %), prav tako v Angliji (42,7 %), v Sloveniji
pa kar dve tretjini učencev (62,5 %). Velike razlike se pojavljajo pri vpisnih pogojih v
poklicno izobraževanje znotraj primerjanih držav. Bistvena razlika je ta, da imajo v Angliji,
za razliko od Nemčije in Slovenije, institucije, ki ponujajo izobraževanje na višji sekundarni
stopnji, veliko avtonomnost pri postavljanju vpisnih pogojev, saj si le-te same izbirajo
bodoče dijake pod svojimi zahtevami in kriteriji. V vseh treh državah ima zaključno
spričevalo dvojno funkcijo-omogoča nadaljevanje izobraževanja ali pa zaposlitev, kar je
velika prednost za posameznika, saj mu omogoča dve različni izobrazbeni poti. Nadaljevanje
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poklicnega izobraževanja je omogočeno na post-sekundarni neterciarni (ISCED 4) in terciarni
stopnji (ISCED 5 in ISCED 6) v vseh treh državah, le da je izobraževanje na univerzi v
Nemčiji in Sloveniji mogoče le pod posebnimi pogoji. Prav tako je možno tudi prehajanje iz
poklicnih programov v splošne in obratno.
Teoretični in praktični del poklicnega izobraževanja je skupna točka vseh treh primerjanih
držav. Razlika nastaja v organizaciji in izvajanju obeh delov. Znotraj šolske oblike
izobraževanja se med državami razlikuje dolžina praktičnega izobraževanja oziroma
usposabljanja pri delu (Nemčija in Anglija imata bistveno večji delež izobraževanja
namenjenega praktičnemu delu), prav tako pa imata veliko bolj razvito usposabljanje pri
delodajalcu oziroma v delovnem procesu, s tem pa veliko bolje in transparentno urejen status
vajenca. Med temi tremi državami obstajajo razlike v obsegu posameznih sklopov ur
(splošnoizobraževalne vsebine, strokovni predmeti) znotraj poklicnih programov. V Nemčiji
in Sloveniji so se usmerili na kompetenčno zasnovo poklicnih programov, medtem ko so se v
Angliji oprli predvsem na modularizacijo programov. Imamo jo tudi v Sloveniji vendar ne
zaradi istega namena kot v Angliji, kjer ima modul velik pomen pri zaključevanju poklicnega
izobraževanja (izobraževanje sestavljeno iz različno kombiniranih/izbranih modulov).
Gospodarska kriza, spremembe na trgu dela in v sami družbi so prisilile izobraževalne sisteme
znotraj Evrope, da prilagodijo svoje izobraževalne programe novo nastalim razmeram družbe,
ki zahteva vse bolj fleksibilnega, samostojnega, odgovornega ter visoko kvalificiranega
posameznika, ki bi bil zmožen opravljati različna dela na različnih poklicnih področjih. Kot
kažejo podatki empiričnega dela diplomske naloge obstajajo razlike in podobnosti med
Nemčijo, Anglijo in Slovenijo glede primerjanih enot znotraj organizacije in značilnosti
poklicnega izobraževanja na višji sekundarni stopnji. Pomembna razlika, na katero je
potrebno opozoriti, je razlika glede urejenosti statusa vajenca znotraj poklicnega
izobraževanja v Nemčiji, Angliji in Sloveniji. Prav tako lahko pridemo do zaključka, da
poklicno izobraževanje daje posamezniku določeno poklicno kvalifikacijo, ki je podkrepljena
s kompetencami, ki posameznika dodatno opremijo za fleksibilno, efektivno, samostojno in
odgovorno opravljanje določenega poklica. Kvalifikacija je pomemben formalni kazalnik
usposobljenosti posameznika, presežek formalnega znanja pa predstavljajo kompetence, ki
niso zgolj vezane le na določen poklic, vendar omogočajo njegovo prilagodljivost na trgu
dela. Zaradi spremembe trga dela in tržne ekonomije, je potrebno vse več svojega časa vložiti
v dejavno ustvarjanje in oblikovanje poklicnih možnosti ter pridobivanje ne le kvalifikacij,
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vendar tudi različnih kompetenc, ki pripravijo in usposobijo posameznika za nadaljnje
usposabljanje skozi življenje. Zato je nujno vzpostaviti ravnotežje med trenutnimi potrebami
trga in delodajalcev ter izobraževanjem, ponovno diferencirati naloge izobraževanja, jih
prilagoditi spremembam gospodarstva, nestabilnim zaposlitvam in visoki brezposelnosti, ki
preži na vse udeležence znotraj družbe. Pri temu pa je potrebno upoštevati tudi individualne
želje in potrebe posameznikov, ki se izobražujejo. Pomembnost integracije posameznika v
delovni proces, z individualistično usmerjenostjo, je velika in jo je potrebno zagotoviti s širšo
poklicno usposobljenostjo, manjšo uniformiranostjo in razvojem širših funkcionalnih
spretnosti (Medveš, 2003).
Kakor poudarja Kopenhagenska deklaracija (2002), moramo v Evropi delati na skupnem
povezovanju in sodelovanju, s tem bi se dvignila kakovost ne le gospodarstva in sistemov
izobraževanja, vendar tudi kakovost življenja posameznika in skupnosti družbe, v kateri
živimo. Temu cilju so se Nemčija, Anglija in Slovenija že približale s spreminjanjem
izobraževalnih sistemov, vzpostavljanjem nacionalnih ogrodij kvalifikacij, povezovanja in
umeščanja nacionalnih kvalifikacij v skupno in enotno evropsko ogrodje kvalifikacij glede na
skupne cilje Evropske unije. S tem želijo evropske države zagotoviti boljše in bolj
transparentno sodelovanje in večjo ter boljšo mobilnost posameznikov znotraj držav Evropske
unije ter jim zagotoviti boljše pogoje za zaposlitev oziroma zagotovitev delovnega mesta.
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6. PRILOGE:
PRILOGA 1: Strokovni del predmetnika za poklicno izobraževanje in usposabljanje po
programu- Lesarski tehnik

LETNIK
ŠT.UR

1.

2.

3.

SKUPAJ

PREDMET
Proizvodnja enostavnih izdelkov iz lesa

80

80

Proizvodnja sestavljenih izdelkiov iz lesa in

80

80

80

80

80

80

lesenega materiala
Proizvodnja izdelkov iz drugačnih lesenih
materialov
Proizvodnja majhnega pohištva
Proizvodnja posameznega pohištva

80

80

Proizvodnja sistemskega pohištva

60

60

Proizvodnja in sestava modularnega pohištva

60

60

Proizvodnja in sestava sobnega (notranjega)

80

80

pohištva
Zaščita lesa in lesenega materiala

80

80

Proizvodnja elementov notranjega pohištva po

80

80

Proizvodnja oken in zunanjih vrat

80

80

Proizvodnja embalaže

80

80

280

880

naročilu

SKUPAJ

320

280

Vir: Rahmenlehrplan für den ausbildungsberuf holzmechaniker, 2006, atr. 7-8.
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PRILOGA 2: Predmetnik za poklicno izobraževanje in usposabljanje po programuGozdarstvo

LETNIK
PREDMET

ŠT.UR

1.

2.

3.

SKUPAJ

Ljudje in delo

20

20

20

60

Priprava in vzdrževanje gozdnih območij

60

60

Vzpostavljanje in pomlajevanje gozdnih okolij

80

80

Gojenje kulturnih in mladih gozdnih okolij

60

60

Redčenje gozdnih okolij

50

50

Veje gozdnega drevja

20

20

Zaščita gozdnih okolij

60

60

120

30

30

90

40

40

80

Ohranitev okolja, narave in pokrajine

30

Pridelek gozdnega drevja
Merjenje in razvrščanje surovega lesa

40

40

80

Pridobivanje in shranjevanje lesa

40

40

Uporaba gozdnih proizvodov

40

40

Obdelovanje v delavnici in tehnike gozdarstva

30

20

50

100

SKUPAJ

320

280

280

880

Vir: Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Vorstwirt, 1997, str. 22
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PRILOGA 3: Predmetnik za poklicno izobraževanje in usposabljanje po programuKmetijstvo (dualni model)
ŠT.UR
PREDMET

LETNIK
1.

UČNO PODROČJE 1
Ovrednotenje kmetijstva kot gospodarskega faktorja

20

Uporaba in gojenje rastlin

60

Pašništvo in gojenje krme

40

Priprava tal za setev

40

Govedoreja

60

Priprava in trženje govejega mesa

60

UČNO PODROČJE 2
Operativni procesi kalkuliranja, organizacije, kontrole

80

Upoštevanje okolijskih dejavnikov pri pridelavi rastlin

40

Gojenje posebnih rastlin

40

Izvedba in vrednotenje sajenja, nege in žetve zalog

40

Prašičjereja

60

Vzdrževanje in trženje domačih živali

20

SKUPAJ

560

Vir: Berufsschule lehrplan für die fachstufe landwirt, 2003, str. 14.
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PRILOGA 4: Mobilnost posameznikov znotraj programa Erasmus+ po državah iz katerih
prihajajo dijaki na izmenjavi (število posameznikov iz določene države, ki se izobražujejo na
izmenjavi v tujini

Vir: Annex I Erasmus+ Programme Annual Report 2014.
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ar-statistical-annex_en.pdf
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PRILOGA 5: Opisniki ravni znotraj nemškega ogrodja kvalifikacij

POKLICNE KOMPETENCE
RAVEN
1.

2.

ZNANJE

SPOSOBNOSTI

OSEBNE KOMPETENCE
SOCIALNE

INDIVIDUALNE

Splošno

sposobnosti za

Sodelovanje,

Delo pod

znanje

opravljanje

izmenjava

nadzorom, učenje

enostavnih nalog

informacij

pod vodstvom

Osnovno

sposobnosti za

Delo znotraj

Odgovorno delo

splošno

opravljanje nalog

skupine, dajanje in

pod nadzorom z

znanje in

znotraj izobraževanja

sprejemanje

znanimi in

osnovno

ali dela

povratnih

stalnimi dejavniki

poklicno

informacij,

pri delu

znanje

reagiranje na
različne situacije

3.

Razširjeno

Sposobnosti za

Delo znotraj

splošno in

načrtovanje in

skupine, oblikovanje odgovorno delo

poklicno

obdelavo tehničnih

učnega ali

znotraj

znanje

nalog znotraj

delovnega okolja,

določenega

izobraževanja ali dela

sposobnost obdelave konteksta,
in posredovanja

Samostojno in

sposbnost vodenja

informacij
4.

5.

Poglobljeno

Sposobnosti za

Oblikovanje dela

Zastavitev lastnih

splošno ali

samostojno pripravo

skupine znotraj

ciljev, refleksija in

teoretično

nalog, reševanje in

skupine, zagotoviti

prevzem

poklicno

evalvacija dela znotraj komunikacijo glede

odgovornosti za te

znanje

izobraževanja ali dela

na različne situacije

cilje

Integrirano

Specialne sposobnosti

Načrtovanje in

Refleksija in

poklicno ali

za načrtovanje in

strukturiranje

evalvacija

poglobljeno

evalvacijo delovnega

delovnega procesa,

samoučenja,

teoretično-

procesa znotraj

zagotoviti vodenje

samoiniciativa in

poklicno

izobraževanja ali dela

glede na različne

samoodgovornost

dejavnike

znotraj tima

Odgovorno delati in

Definirati cilje za

znanje
6.

Napredno

Sposobnost reševanja

120

7.

8.

poklicno ali

kompleksnih

sodelovati znotraj

delovni proces,

osnovno

problemov pod

ekspertnih timov,

samostojno in

znanstveno

različnimi dejavniki,

argumetiranje in

učinkovito

znanje

iskati rešitve

iskanje rešitev za

strukturirati

problemov in jih

kompleksne

delovni proces

oceniti

probleme

Celovito

Sposobnost iskanja

Prevzeti

Definirati cilje za

poklicno in

rešitev in strategij za

odgovornost za

raziskovalne

razširjeno

probleme na različnih

vodenje skupin in

naloge, uporabiti

znanstveno

področjih in pod

njihovo delo, voditi

in integrirati svoje

znanje

vplivom različnih

specifične in

lastno zananje

dejavnikov

medoddelčne debate

Celovito

Sposobnost

Promocija

Postaviti cilje za

poklicno

prepoznavanja in

poklicnega razvoja

novo kompleksno

znanje, ki

reševanja novih

znotraj skupine,

raziskovanje, s

zahteva

problemov na

predstaviti

tem vplivati na

strateške

področju

inovativne

razvoj novih idej

inovacije

raziskovanja, razvijati

prispevke na

in postopkov

nove ideje in postopke poklicnih diskusijah
Vir: Deutscher qualifikstionsramen für lebenslanges lerner, 2011, str. 7-15.
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PRILOGA 6: Pregled opisnikov ravni ogrodja urejenih kvalifikacij (Regulated Qualification
Framework-RQF) v Angliji

STOPNJA
RQF
VSTOPNA

OPIS STANDARDA KVALIFIKACIJE
ZNANJE

SPRETNOSTI

Uporaba osnovnega znanja oz.

STOPNJA 1 razumevanja, ki se nanaša na

Uporaba osnovnega znanja oz.
spretnosti, ki se nanašajo na predmet

(Entry 1)

predmet ali neposredno okolje

ali neposredno okolje

VSTOPNA

Uporaba osnovnega znanje oz.

Izvedba preprostih, znanih nalog in

STPNJA 2

razumevanje predmeta za opravljanje dejavnosti, po danih navodilih ali po

(Entry 2)
VSTOPNA

preproste, vnaprej znane naloge

naučenih stopnjah oz. postopkih

Uporaba osnovnega znanja ali

Izvedba strukturiranih nalog in

STOPNJA 3 razumevanje, ki je potrebno za
(Entry 3)

1.

dejavnosti v podobnem

izvajanje strukturiranih nalog in

okolju/kontekstu; sposobnost

dejavnosti v podobnih nalogah ali

zavedanja posledic dejanj na sebe in

dejavnostih, ki so nam znane

ostale

Uporaba znanja o predmetu in

Uporaba osnovnih kognitivnih in

poznavanje postopkov za dokončanje praktičnih spretnosti ter poznavanje
dobro opredeljenih rutinskih nalog in

postopkov za dokončanje vnaprej

reševanje enostavnih problemov

opredeljenih rutinskih nalog
(zmožnost izbrati in uporabiti ustrezne
informacije)

2.

Uporaba znanja in razumevanje

Izbira in uporaba ustreznih

dejstev, postopkov za dokončanje

kognitivnih in praktičnih spretnosti za

vnaprej opredeljenih nalog in

dokončanje vnaprej opredeljene,

reševanje preprostih problemov o

običajno rutinske naloge ter reševanje

določenem predmetu/področju dela

preprostih problemov (prepoznavanje,
zbiranje in uporaba ustreznih
podatkov)

3.

Uporaba proceduralnega,

Prepoznavanje, izbira in uporaba

utemeljenega, teoretičnega znanja ali

ustreznih kognitivnih in praktičnih
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razumevanja za izvedbo nalog in

spretnosti, metod in postopkov za

reševanje problemov, ki so natančno

reševanje problemov, ki so natančno

opredeljeni, vendar kompleksni in ne

opredeljeni, vendar kompleksni in ne

rutinski (interpretacija in

rutinski (uporaba raziskovanja ter

ovrednotenje pomembnih informacij,

preverjanje učinkovitosti metod in

ter zavedanje glede različnih

postopkov)

pogledov in postopkov dela)
4.

Uporaba praktičnega, teoretičnega in

Prepoznavanje, prilagajanje in

strokovnega znanja ter razumevanje

uporaba ustreznih kognitivnih in

predmeta/ področja dela, za

praktičnih spretnosti pri reševanju

reševanje problemov, ki so

kompleksnih in ne rutinskih

definirani, vendar zapleteni in ne

problemov (preverjanje učinkovitosti

rutinski (analizirati, interpretirati in

in primernosti uporabljenih metod in

ovrednotiti ustrezne informacije in

postopkov ter rezultatov)

postopke)
5.

Uporaba praktičnega, teoretičnega in

Ugotavljanje, prilagajanje in uporaba

strokovnega znanja ter razumevanje

ustreznih postopkov, kognitivnih in

predmeta/ področja dela za napredek

praktičnih spretnosti pri reševanju

v široko opredeljenih, kompleksnih

kompleksnih problemov (uporaba

kontekstih (analizirati, interpretirati

raziskovanja in razvoja, evalvacija

in ovrednotiti ustrezne informacije in

dejanj, postopkov in rezultatov)

postopke ter razumevanje različnih
pogledov, pristopov, z zmožnostjo
njihovega osmišljanja)
6.

Uporaba širšega praktičnega,

Ugotavljanje, prilagajanje,

konceptualnega ali tehničnega znanja izboljševanje in uporaba ustreznih
ter razumevanje predmeta/področja

postopkov, naprednih kognitivnih in

dela za napredek v široko

praktičnih spretnosti pri reševanju

opredeljenih, kompleksnih

kompleksnih problemov v široko

kontekstih ob vplivu številnih

opredeljenih, kompleksnih kontekstih

faktorjev (kritično ovrednotenje,

ob vplivu številnih faktorjev

interpretacija in evalvacija

(evalvacija dejanj, postopkov in

kompleksnih informacij in

rezultatov ter njihova aplikacija)
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konceptov)
7.

Poleg znanja iz predhodnje 6. stopnje Uporaba specializiranih spretnosti za
je pomembna uporaba

izgrajevanje konceptov in reševanje

preoblikovanja znanja in

problemskih situacij, na katere

razumevanja (različnih teoretičnih in

vplivajo številni faktorji (določanje in

metodoloških pogledov ter njihov

uporaba ustreznih metodologij in

pomen na področje dela/študija)

pristopov, načrtovanje in izvedba
raziskav, dejavnosti, ki vplivajo na
področje dela/študija, njihova kritična
evalvacija ter njihov vpliv)

8.

Razvoj izvirnega praktičnega,

Uporaba naprednih in specializiranih

konceptualnega ali tehničnega

spretnosti pri reševanju kompleksnih

razumevanja za lastno raziskovanje

problemskih situacij, razvoj izvirnih

in ustvarjanje teorij (kritično

metodoloških postopkov (kritična

analiziranje, interpretacija in

evalvacija dejanj, metod in rezultatov,

evalvacija kompleksnih informacij in

ter njihov vpliv na področje

konceptov, razvoj lastnih novih

dela/študija, njihova kritična

znanj, ki vplivajo na področje

evalvacija ter njihov vpliv znotraj

del/študija)

širšega konteksta)

Vir: Qualification and component levels; requirements and guidance for all awarding
organisations and all qualifications, 2015, str. 5-9
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PRILOGA 7: Primer vsebinskega sklopa (MS 1 – PNEVMATSKI IN HIDRAVLIČNI
SISTEMI), ki je del strokovnega modula Mehatronski sistemi za program srednjega
poklicnega izobraževanja Mehatronik operater

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

VRSTA CILJEV
Dijak:

Dijak:

- pozna sestavne elemente

- izračuna osnovne mere cilindrov,

cilindrov v fluidni tehniki,

- nariše enostavno shemo

- opiše delovanje pnevmatskega

krmiljenja pnevmatskega sistema,

cilindra,

- nastavi dušilko, regulator tlaka,

- pozna vrste cilindrov v fluidni

regulator pretoka v pnevmatskem

tehniki,

oz. hidravličnem sistemu,

ZNANJA, KI SO

- poveže pojme pritisk, sila in

- vzdržuje pripravne grupe,

POTREBNA ZA

premer cilindra,

- poveže elemente enostavnega

PRIDOBITEV

- razloži vpliv pretoka fluida na

pnevmatskega sistema,

POKLICNE

hitrost gibanja cilindra,

- glede na zahteve izbere ustrezni

KOMPETENCE

- pozna funkcije elementov

razvodni ventil,

pripravne grupe,

- izbere ustrezno hidravlično

- našteje vrste priključkov v

črpalko,

fluidni tehniki,

- nariše enostavno shemo

- razume pojme dušenje, končno

krmiljenja elektromagnetnega

dušenje,

potnega ventila,

- loči med pojmom dinamični in

- pravilno uporablja orodje za

statični tlak,

spajanje cevi v fluidni tehniki,

- določi velikost črpalke v

- izmeri tlake in pretoke v sistemu,

hidravličnem sistemu,

- pravilno namesti in spoji

- opiše funkcijo in delovanje

priključke hidravličnega sistema,

hidromotorja,

- kontrolira nivo in kvaliteto olja v

- pozna principe delovanja

sistemu,

osnovnih vrst črpalk,

- popravi enostavne napake v

- loči med regulatorji tlaka in

pnevmatskem ali hidravličnem

pretoka,

sistemu,

- opiše elemente hidravličnega

- poveže električno krmiljen potni
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agregata,

ventil,

- pozna osnovne tipe potnih

- z meritvijo ali iz oznake določi

ventilov,

tip navitja potnega ventila,

- loči med različnimi načini

- pravilno spoji priključni

krmiljenja potnih ventilov,

konektor razvodnega ventila,

- pozna načine magnetnega

- pravilno skladišči odpadna olja,

krmiljenja razvodnih ventilov,

- sestavi enostaven krmilni sistem

- razloži način uporabe končnih

upravljan s krmilnimi stikali,

stikal v elektropnevmastskem

končnimi stikali in

sistemu,

elektromagnetnim potnim

- razloži samodržno vezavo.

ventilom.

Vir: Center za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/srednje-poklicnoizobrazevanje.aspx
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PRILOGA 8: Izhodiščni obseg ur splošnoizobraževalnih predmetov v programih srednjega
poklicnega izobraževanja

PREDMET

SKUPNO ŠTEVILO UR

Slovenščina

213

Matematika

213

Tuji jezik

164

Umetnost

33

Naravoslovje

132

Družboslovje

132

Športna vzgoja

164

SKUPAJ

1051

Vir: Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2006,
str. 29
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PRILOGA 9: Številčni podatki prikaza izbire (poklicno ali splošno) nadaljevanja srednjega
izobraževanja za leto 2014 v Sloveniji (v številu)

Število dijakov po starosti, letnikih, spolu in vrstah izobraževanja,
Slovenija, letno po: VRSTA IZOBRAŽEVANJA, LETNIK, LETO ,
SPOL
2014
Spol - SKUPAJ Moški Ženske
Nižje poklicno

901

644

257

Srednje poklicno

11.763

8125

3.638

Srednje tehniško in drugo strokovno

34.451

18.678

15.773

... sr.teh.in dr.strok.(4-letni programi)

30.433

15.911

14.522

...poklicno tehniško

3.655

2.646

1.009

.. poklicni tečaj

363

121

242

Srednje splošno

28.210

11.517

16.693

...splošne in strokovne gimnazije

27.683

11.350

16.333

527

167

360

75.325

38.964

36.361

...maturitetni tečaj
SKUPAJ

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016
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PRILOGA 10: Slovensko ogrodje kvalifikacij z opisniki ravni

RAVEN
1.

2.

ZNANJE

SPRETNOSTI

KOMPETENCE

Elementarno splošno

Sposobnost učenja

Usposobljenost za

znanje

podatkov in pojmov,

delovanje v podrobno

izvajanje enostavnih,

opredeljenem in zelo

ponavljajočih se opravil

strukturiranem okolju

Temeljno splošno in

Temeljna pismenost,

Samostojno delovanje na

uporabno znanje, ki je

izvajanje enostavnih,

podlagi ustnih ali pisnih

podlaga za nadaljnje

ponavljajočih se opravil,

navodil ter za

učenje

sestavljenih iz manjšega

pridobivanje novih znanj

števila operacij.

in spretnosti v
predvidljivem in
strukturiranem kontekstu

3.

4.

Praktično in poklicno

Temeljna pismenost,

Pridobivanje novih znanj

uporabno znanje z

praktične spretnosti in

in spretnosti ob ustreznem

nekaj teoretične

reševanje predvidljivih

vodenju, omejeno

podlage, pridobljeno

problemov v omejenem

samostojno delovanje na

preko primerov,

obsegu.Izvajanje

podlagi enostavnih ustnih

posnemanja in urjenja

preglednih in

ali pisnih navodil

določene stroke

standardiziranih opravil

Reševanju različnih

Pretežno poklicno znanje,

Odgovornost za kakovost

opravil in problemov v

dopolnjeno s poznavanjem

izdelkov/storitev, za

manj znanih situacijah.

teoretičnih

lastno učenje, sposobnost

Obvladovanje širokih,

organiziranja in

specializiranih načel

vključevanja v delovne
skupine

5.

Splošno in/ali

Široke in specializirane

Delovanje v različnih in

strokovno znanje, ki

spretnosti, uporaba in

specifičnem okolju,

predstavlja temelj za

oblikovanje odločitev in

prevzem odgovornosti za

nadaljnje učenje in

rešitev različnih

kakovost delovnega

nekoliko poglobljeno

problemov, izvajanje

procesa in rezultatov,

razumevanje stroke

raznolikih,

sposobnost organiziranja
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nestandardiziranih opravil

in vključevanja v
kompleksne delovne
skupine

6.

Strokovno in teoretično

Izvajanje zahtevnejših

Samostojno delovanje,

znanje na določenem

opravil, povezanih z deli v

prevzemanje

področju in praktično

pripravi in kontroli

odgovornosti za delo

znanje za reševanje

delovnih procesov, z deli v

posameznikov in skupin.

konkretnih strokovnih

organizaciji in vodenju

Delovanje v številnih,

nalog. Znanje omogoča

delovnega procesa. Naloge

kompleksnih in

reševanje zahtevnejših

so kompleksne, praviloma

heterogenih situacijah.

opravil na specifičnih

specializirane

Prepoznavanje lastnih

področjih stroke

učnih potreb in skrb za
prenos znanja v delovnem
okolju

7.

Poglobljeno strokovno

Izvajanje kompleksnih

Delovanje v različnih

teoretično in praktično

opravil, obvladovanje

okoljih in na različnih

znanje na določenem

zahtevnih, kompleksnih

funkcijah ter za

področju, podprto s

delovnih procesov ob

posredovanje novega

širšo teoretično in

samostojni uporabi znanja

znanja. Sprejemanje

metodološko osnovo

v novih situacijah,

odgovornosti za določanje

diagnosticiranje in

in doseganje lastnih

reševanje, kritična

rezultatov dela in/ali

refleksija

rezultatov dela heterogene
skupine na opredeljenih
področjih dela

8.

Poglobljeno teoretično,

Obvladovanje zelo

Samostojno izvajanje

metodološko in

zahtevnih, kompleksnih

nalog v netipičnih okoljih

analitično znanje z

delovnih procesov.

v širših ali

elementi raziskovanja,

Delovne situacije so

večdisciplinarnih

ki je osnova za zelo

praviloma netipične,

kontekstih, prevzemanje

zahtevno strokovno

ustvarjalno reševanje

odgovornosti za lastni

delo

problemov, sposobnost

profesionalni razvoj, za

izvirnih idej, kritične

odločitve, ki so povezane
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refleksije

z aktivnostmi, procesi ter
vodenjem kompleksnih in
heterogenih skupin

9.

Poglobljeno znanje za

Načrtovanje, vodenje in

Avtonomno izvajanje

izvirno znanstveno-

izvajanje najzahtevnejših

nalog v netipičnih okoljih,

raziskovalno/umetniško del, reševanje teoretičnih

večdisciplinarnih

delo, ki ustvarja novo

in praktičnih problemov,

kontekstih, udeležba pri

znanje

sposobnost kompleksnih

razvoju stroke.

izvirnih dognanj/stvaritev
10.

Poglobljeno znanje za

Načrtovanje, vodenje in

Avtonomno/vrhunsko

samostojno izvirno

izvajanje najzahtevnejših

ustvarjanje, interpretiranje

znanstveno in

del in

ter iskanje odgovorov na

raziskovalno/umetniško znanstvenoraziskovalnimih abstraktna in najbolj
delo ali razvoj stroke

projektov, reševanje

kompleksna vprašanja v

na najvišji ravni

najzahtevnejših teoretičnih

stroki, znanosti ali

in praktičnih problemov

umetnosti

Vir: Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, priloga 1: opisnik ravni SOK
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisani/podpisana Janja Huško izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
Poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji, Nemčiji in Angliji: značilnosti in trendi
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh
Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Ljubljana,

Podpis:
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