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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Uvod

Rezultati projekta Q-Placements so:

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

To gradivo je bilo pripravljeno v okviru projekta EU LLP LDV Prenos inovacij 
»Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za zagotavljanje kakovosti 
praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju: Predstavitev modela 
Q-Placements« (2013–2015). 
Namen projekta Q-Placements je bil izboljšati kakovost nacionalnega in nadnacional-
nega praktičnega usposabljanja z delom z boljšim sodelovanjem med poklicnim 
izobraževanjem in gostiteljskimi podjetji.

Poročilo o mnenjih šol poklicnega izobraževanja, zainteresiranih 
strani in podjetij glede organizacije in kakovosti pripravništev;

skupna metodologija usposabljanja za mentorje v poklicnem 
izobraževanju in mentorje v gostiteljskih podjetjih, ki sodelujejo 
pri pripravništvih (glej smernice);
usposabljanja na ravni EU in v štirih državah: delavnica uspos-
abljanja za izvajalce usposabljanj, delavnice v Latviji, na 
Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji;
vodilni izvajalci usposabljanj v vsaki državi partnerici, usposo-
bljeni mentorji v poklicnem izobraževanju in gostiteljskih 
podjetjih z boljšimi sposobnostmi sodelovanja in zagotavljanja 
kakovostnejših pripravništev;

priporočila, predlogi za izboljšanje postopkov, politike itd.

Kljub različnim sistemom poklicnega izobraževanja ter različnim stopnjam in oblikam 
učenja na delu v projektnih državah, tj. v Latviji, na Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji, 
so bili rezultati analiz potreb podobni. Vsi ključni akterji (šole poklicnega izobraževanja, 
delodajalci in zainteresirane strani) se strinjajo, da ima mentor praktičnega uspos-
abljanja z delom pomembno vlogo.  Šole poudarjajo potrebo po strokovnih in usposo-
bljenih mentorjih v podjetjih ter menijo, da je tesno sodelovanje z mentorji v podjetjih 
izjemnega pomena. Obenem ugotavljajo, da je ena od ovir na poti do uspešnega prak-
tičnega usposabljanja z delom nepripravljenost podjetij do vključevanja in sodelovan-
ja. Po drugi strani delodajalci in zainteresirane strani od šol poklicnega izobraževanja 
pričakujejo zadostno in redno pomoč. Rezultati ankete kažejo, da obe strani menita, da 
so vzajemno sodelovanje, stalna medsebojna pomoč in pomoč vajencu bistvenega 
pomena za kakovost praktičnega usposabljanja z delom. 



19

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).

19

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).

18

Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Uvod

Rezultati projekta Q-Placements so:

1)  

2) 

3) 

4) 

5) 
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To gradivo je bilo pripravljeno v okviru projekta EU LLP LDV Prenos inovacij 
»Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za zagotavljanje kakovosti 
praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju: Predstavitev modela 
Q-Placements« (2013–2015). 
Namen projekta Q-Placements je bil izboljšati kakovost nacionalnega in nadnacional-
nega praktičnega usposabljanja z delom z boljšim sodelovanjem med poklicnim 
izobraževanjem in gostiteljskimi podjetji.

Poročilo o mnenjih šol poklicnega izobraževanja, zainteresiranih 
strani in podjetij glede organizacije in kakovosti pripravništev;

skupna metodologija usposabljanja za mentorje v poklicnem 
izobraževanju in mentorje v gostiteljskih podjetjih, ki sodelujejo 
pri pripravništvih (glej smernice);
usposabljanja na ravni EU in v štirih državah: delavnica uspos-
abljanja za izvajalce usposabljanj, delavnice v Latviji, na 
Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji;
vodilni izvajalci usposabljanj v vsaki državi partnerici, usposo-
bljeni mentorji v poklicnem izobraževanju in gostiteljskih 
podjetjih z boljšimi sposobnostmi sodelovanja in zagotavljanja 
kakovostnejših pripravništev;

priporočila, predlogi za izboljšanje postopkov, politike itd.

Kljub različnim sistemom poklicnega izobraževanja ter različnim stopnjam in oblikam 
učenja na delu v projektnih državah, tj. v Latviji, na Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji, 
so bili rezultati analiz potreb podobni. Vsi ključni akterji (šole poklicnega izobraževanja, 
delodajalci in zainteresirane strani) se strinjajo, da ima mentor praktičnega uspos-
abljanja z delom pomembno vlogo.  Šole poudarjajo potrebo po strokovnih in usposo-
bljenih mentorjih v podjetjih ter menijo, da je tesno sodelovanje z mentorji v podjetjih 
izjemnega pomena. Obenem ugotavljajo, da je ena od ovir na poti do uspešnega prak-
tičnega usposabljanja z delom nepripravljenost podjetij do vključevanja in sodelovan-
ja. Po drugi strani delodajalci in zainteresirane strani od šol poklicnega izobraževanja 
pričakujejo zadostno in redno pomoč. Rezultati ankete kažejo, da obe strani menita, da 
so vzajemno sodelovanje, stalna medsebojna pomoč in pomoč vajencu bistvenega 
pomena za kakovost praktičnega usposabljanja z delom. 
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
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komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Smernice za pripravo in izvedbo 

 skupnih delavnic za mentorje v 
poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih 
to Support High Quality Apprenticeships

Ozadje

 praktičnemu usposabljanju z delom; 

  tesnejšemu sodelovanju med sektorjem poklicnega izobraževanja, 
podjetji in zainteresiranimi stranmi; 

 

  programom mednarodne mobilnosti. 

1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0682&from=en 
2  http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm 

Skupno usposabljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju in gostiteljskih podjetjih je 
praktičen način, kako izraziti pričakovanja, začeti ali okrepiti obstoječe sodelovanje ter 
izboljšati komunikacijo in sposobnosti vodenja. 

Več informacij o projektu Q-Placements in njegovih rezultatih je na voljo na spletnem 
mestu projekta: www.qualityplacements.eu

V Evropi sta kakovost in pomembnost poklicnega izobraževanja postali ključni 
prednostni nalogi. Evropska komisija daje še poseben poudarek: 

Tako vodilna pobuda strategije Evropa 2020 Program za nova znanja in spretnosti in 
nova delovna mesta   spodbuja razvoj partnerstev med svetom izobraževanja in uspo-
sabljanja in svetom dela ter poziva delodajalce, naj vlagajo v poklicno izobraževanje in 
omogočajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Vodilna pobuda Mladi in 
mobilnost  zahteva politike za zmanjševanje brezposelnosti mladih z vstopom mladih 
na trg dela s pomočjo praktičnega usposabljanja z delom. 
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kakovost učiteljev, mentorjev in strokovnjakov v poklicnem izobraževanju;  

  
  

  

 

           
 

         
        

3  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.
4  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669 
5 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf.
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Sporočilo iz Bruggeja3  navaja ključne prednostne naloge za poklicno izobraževanje, 
med katerimi je tudi visokokakovostno začetno poklicno izobraževanje. Pojem kakov-
osti in pomembnosti je podrobneje dodelan: 

zagotavljanje kakovosti, ki vključuje nacionalne okvire zagotavl-
janja kakovosti za izvajalce poklicnega izobraževanja, ki se 
nanašajo na učenje na delovnem mestu ter so skladni z evrop-
skim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicne-
ga izobraževanja in sposabljanja (EQAVET); 

pomembnost trga dela je treba povečati s sodelovanjem med 
šolami, podjetji, socialnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi. 

Sporočilo iz Bruggeja določa kratkoročne cilje, ki vključujejo tudi povečevanje učenja na 
delu, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom. Pobuda Ponovni razmislek o 
izobraževanju4  poziva k spodbujanju učenja na delu, vključno s kakovostjo praktičnega 
usposabljanja z delom. Praktično usposabljanje z delom potrebuje jasne regulativne 
okvire in določene vloge udeležencev.  

V Sklepih iz Rige5  je poudarjena potreba po: 

spodbujanju naložb v učenje na delu z vključevanjem socialnih 
partnerjev, podjetij, zbornic in ponudnikov poklicnega 
izobraževanja ter s spodbujanjem inovacij in podjetništva; 

nadaljnjem razvoju mehanizmov zagotavljanja kakovosti poklicnega 
izobraževanja; 

bolj prilagodljivim in prepustnim sistemom; 

nadaljnji krepitvi ključnih kompetenc v učnih načrtih poklicnega 
izobraževanja, npr. znanja jezikov in digitalne pismenosti; 

uvedbi sistematskih pristopov in priložnosti za začetno in nadaljnje 
strokovno usposabljanje učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju 
tako v šolskem kot v delovnem okolju.
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Smernice za pripravo in izvedbo 

 skupnih delavnic za mentorje v 
poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih 
to Support High Quality Apprenticeships

Ozadje

 praktičnemu usposabljanju z delom; 

  tesnejšemu sodelovanju med sektorjem poklicnega izobraževanja, 
podjetji in zainteresiranimi stranmi; 

 

  programom mednarodne mobilnosti. 

1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0682&from=en 
2  http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm 

Skupno usposabljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju in gostiteljskih podjetjih je 
praktičen način, kako izraziti pričakovanja, začeti ali okrepiti obstoječe sodelovanje ter 
izboljšati komunikacijo in sposobnosti vodenja. 

Več informacij o projektu Q-Placements in njegovih rezultatih je na voljo na spletnem 
mestu projekta: www.qualityplacements.eu

V Evropi sta kakovost in pomembnost poklicnega izobraževanja postali ključni 
prednostni nalogi. Evropska komisija daje še poseben poudarek: 

Tako vodilna pobuda strategije Evropa 2020 Program za nova znanja in spretnosti in 
nova delovna mesta   spodbuja razvoj partnerstev med svetom izobraževanja in uspo-
sabljanja in svetom dela ter poziva delodajalce, naj vlagajo v poklicno izobraževanje in 
omogočajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Vodilna pobuda Mladi in 
mobilnost  zahteva politike za zmanjševanje brezposelnosti mladih z vstopom mladih 
na trg dela s pomočjo praktičnega usposabljanja z delom. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
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kakovost učiteljev, mentorjev in strokovnjakov v poklicnem izobraževanju;  

  
  

  

 

           
 

         
        

3  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.
4  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669 
5 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf.
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Sporočilo iz Bruggeja3  navaja ključne prednostne naloge za poklicno izobraževanje, 
med katerimi je tudi visokokakovostno začetno poklicno izobraževanje. Pojem kakov-
osti in pomembnosti je podrobneje dodelan: 

zagotavljanje kakovosti, ki vključuje nacionalne okvire zagotavl-
janja kakovosti za izvajalce poklicnega izobraževanja, ki se 
nanašajo na učenje na delovnem mestu ter so skladni z evrop-
skim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicne-
ga izobraževanja in sposabljanja (EQAVET); 

pomembnost trga dela je treba povečati s sodelovanjem med 
šolami, podjetji, socialnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi. 

Sporočilo iz Bruggeja določa kratkoročne cilje, ki vključujejo tudi povečevanje učenja na 
delu, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom. Pobuda Ponovni razmislek o 
izobraževanju4  poziva k spodbujanju učenja na delu, vključno s kakovostjo praktičnega 
usposabljanja z delom. Praktično usposabljanje z delom potrebuje jasne regulativne 
okvire in določene vloge udeležencev.  

V Sklepih iz Rige5  je poudarjena potreba po: 

spodbujanju naložb v učenje na delu z vključevanjem socialnih 
partnerjev, podjetij, zbornic in ponudnikov poklicnega 
izobraževanja ter s spodbujanjem inovacij in podjetništva; 

nadaljnjem razvoju mehanizmov zagotavljanja kakovosti poklicnega 
izobraževanja; 

bolj prilagodljivim in prepustnim sistemom; 

nadaljnji krepitvi ključnih kompetenc v učnih načrtih poklicnega 
izobraževanja, npr. znanja jezikov in digitalne pismenosti; 

uvedbi sistematskih pristopov in priložnosti za začetno in nadaljnje 
strokovno usposabljanje učiteljev in mentorjev v poklicnem izobraževanju 
tako v šolskem kot v delovnem okolju.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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-
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Model Q-Placements za kakovost praktičnega usposabljanja z delom

6  “HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students”.  
 http://visc.gov.lv/visc/projekti/projekti_old/hansavet_old.shtml
7 http://www.q-placements.eu/results.html 
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začetnega poklicnega izobraževanja, raziskave kažejo, da je v okviru nacional-
nega/lokalnega praktičnega usposabljanja z delom približno 80 % postopkov enakih. 
Priročnik opredeljuje pojem kakovosti v okviru pripravništev ter vloge in odgovornosti 
udeležencev: mentorjev v poklicnem izobraževanju in podjetjih ter dijakov. Določa tudi 
postopke in potrebno dokumentacijo ter, kar je najpomembneje, smernice, ki so nujno 
potrebne za kakovostna pripravništva.  
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praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju: predstavitev modela 
Q-Placements«.

Model Q-Placements v okviru tega projekta temelji na predpostavki, da je kakovost 
usmerjanja dijakov v poklicnem izobraževanju odvisna od sposobnosti komuniciranja 
in sodelovanja med mentorji v šolah poklicnega izobraževanja in mentorji v gostitel-
jskih podjetjih. Zato je namen pristopa Q-Placements ponuditi edinstveno metodologi-
jo s poudarkom na skupnem programu usposabljanja za mentorje v šolah poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskih podjetjih za zagotavljanje kakovosti praktičnega uspo-
sabljanja z delom.
 
Da bi se v državah partnericah projekta uporabljal model Q-Placements, so bile razvite 
smernice za izvedbo skupnih delavnic. Priporočljivo je, da te smernice uporabljate 
skupaj s Priročnikom Q-Placements, zlasti poglavjema 4 in 5 priročnika, ki določata 
proces in postopke zagotavljanja kakovosti.

Smernice so zgolj informativne narave in jih je treba prilagoditi posameznim nacional-
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Skupne delavnice za mentorje v poklicnem izobraževanju in mentorje v podjetjih

 
Upoštevajte te nasvete, da bo vaša delavnica resnično koristna 
za vse udeležence:

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Vsebina skupnih delavnic mora biti usmerjena v zagotavljanje 
kakovosti skozi tri faze postopka usposabljanja na delovnem 
mestu: pripravo, izvedbo in ocenjevanju, ki ga opravijo ključne 
zainteresirane strani – ustanova poklicnega izobraževanja, 
vajenec in podjetje. Vse tri faze so enako pomembne ter jih je 
treba pri pripravi in izvedbi delavnice Q-Placements enako-
vredno obravnavati. 

Vsebina in metode usposabljanja na delavnici si morajo priza-
devati za krepitev sodelovanja med poklicnim izobraževanjem 
in gostiteljskim podjetjem skozi proces praktičnega uspos-
abljanja z delom ter posledično za izboljšanje komunikacije 
med šolo poklicnega izobraževanja, podjetjem in mentorji ter 
njihove komunikacije z vajencem.

Preden začnete pripravljati delavnico Q-Placements, preglejte 
prakse na področju pripravništva – uporabite ugotovitve iz 
poročila o analizi potreb projekta Q-Placements in obstoječe 
najboljše prakse, ponovno preučite pravni okvir in sistem 
zagotavljanja kakovosti, bodite pozorni na probleme, aktualne 
dogodke itd. Vprašanja, obravnavana med usposabljanjem, se 
bodo razlikovala glede na različne sisteme usposabljanja na 
delovnem mestu in različne akterje.

Za ustvarjanje dodane vrednosti priporočamo, da program 
usposabljanja razvijeta in delavnico vodita dva mentorja – en 
predstavnik izobraževanja in en predstavnik trga dela.

Jasno določite problematiko, ki jo bo delavnica obravnavala, 
in obseg delavnice. Poskusite odgovoriti na naslednji vprašan-
ji: Kaj poskušate doseči s tem, da zberete udeležence na enem 
mestu? Kako boste vedeli, da je bila delavnica uspešna? 
Upoštevajte potrebe zainteresiranih strani v poklicnem 
izobraževanju. 
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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skem sektorju na Nizozemskem).
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Model Q-Placements za kakovost praktičnega usposabljanja z delom

6  “HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students”.  
 http://visc.gov.lv/visc/projekti/projekti_old/hansavet_old.shtml
7 http://www.q-placements.eu/results.html 
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izkušnje projektnih partnerjev s projektom HansaVET6  se nanašajo predvsem na uspos-
abljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju za uspešno komunikacijo ter vodenje 
dijaka/vajenca v poklicnem izobraževanju in gostiteljskega podjetja skozi tri faze proce-
sa praktičnega usposabljanja z delom (priprava, izvedba in ocenjevanje). Izkušnje iz 
projekta HansaVET so pokazale, da bi lahko udeleženci delavnic odnesli več, če bi na 
istih delavnicah sodelovali tudi mentorji iz podjetij. Še ena dragocena pobuda je bil 
Priročnik Q-Placements za usposabljanje na delovnem mestu7. Gre za celovit priročnik o 
sodelovanju treh ključnih akterjev (poklicnega izobraževanja, podjetja in vajenca). 
Čeprav je bil Priročnik Q-Placements zasnovan za programe mednarodne mobilnosti 
začetnega poklicnega izobraževanja, raziskave kažejo, da je v okviru nacional-
nega/lokalnega praktičnega usposabljanja z delom približno 80 % postopkov enakih. 
Priročnik opredeljuje pojem kakovosti v okviru pripravništev ter vloge in odgovornosti 
udeležencev: mentorjev v poklicnem izobraževanju in podjetjih ter dijakov. Določa tudi 
postopke in potrebno dokumentacijo ter, kar je najpomembneje, smernice, ki so nujno 
potrebne za kakovostna pripravništva.  

Na podlagi tega priročnika je nastala pobuda za nov projekt »Q-Placements: 
Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za zagotavljanje kakovosti 
praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju: predstavitev modela 
Q-Placements«.

Model Q-Placements v okviru tega projekta temelji na predpostavki, da je kakovost 
usmerjanja dijakov v poklicnem izobraževanju odvisna od sposobnosti komuniciranja 
in sodelovanja med mentorji v šolah poklicnega izobraževanja in mentorji v gostitel-
jskih podjetjih. Zato je namen pristopa Q-Placements ponuditi edinstveno metodologi-
jo s poudarkom na skupnem programu usposabljanja za mentorje v šolah poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskih podjetjih za zagotavljanje kakovosti praktičnega uspo-
sabljanja z delom.
 
Da bi se v državah partnericah projekta uporabljal model Q-Placements, so bile razvite 
smernice za izvedbo skupnih delavnic. Priporočljivo je, da te smernice uporabljate 
skupaj s Priročnikom Q-Placements, zlasti poglavjema 4 in 5 priročnika, ki določata 
proces in postopke zagotavljanja kakovosti.

Smernice so zgolj informativne narave in jih je treba prilagoditi posameznim nacional-
nim ali lokalnim kontekstom.
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Skupne delavnice za mentorje v poklicnem izobraževanju in mentorje v podjetjih

 
Upoštevajte te nasvete, da bo vaša delavnica resnično koristna 
za vse udeležence:

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Vsebina skupnih delavnic mora biti usmerjena v zagotavljanje 
kakovosti skozi tri faze postopka usposabljanja na delovnem 
mestu: pripravo, izvedbo in ocenjevanju, ki ga opravijo ključne 
zainteresirane strani – ustanova poklicnega izobraževanja, 
vajenec in podjetje. Vse tri faze so enako pomembne ter jih je 
treba pri pripravi in izvedbi delavnice Q-Placements enako-
vredno obravnavati. 

Vsebina in metode usposabljanja na delavnici si morajo priza-
devati za krepitev sodelovanja med poklicnim izobraževanjem 
in gostiteljskim podjetjem skozi proces praktičnega uspos-
abljanja z delom ter posledično za izboljšanje komunikacije 
med šolo poklicnega izobraževanja, podjetjem in mentorji ter 
njihove komunikacije z vajencem.

Preden začnete pripravljati delavnico Q-Placements, preglejte 
prakse na področju pripravništva – uporabite ugotovitve iz 
poročila o analizi potreb projekta Q-Placements in obstoječe 
najboljše prakse, ponovno preučite pravni okvir in sistem 
zagotavljanja kakovosti, bodite pozorni na probleme, aktualne 
dogodke itd. Vprašanja, obravnavana med usposabljanjem, se 
bodo razlikovala glede na različne sisteme usposabljanja na 
delovnem mestu in različne akterje.

Za ustvarjanje dodane vrednosti priporočamo, da program 
usposabljanja razvijeta in delavnico vodita dva mentorja – en 
predstavnik izobraževanja in en predstavnik trga dela.

Jasno določite problematiko, ki jo bo delavnica obravnavala, 
in obseg delavnice. Poskusite odgovoriti na naslednji vprašan-
ji: Kaj poskušate doseči s tem, da zberete udeležence na enem 
mestu? Kako boste vedeli, da je bila delavnica uspešna? 
Upoštevajte potrebe zainteresiranih strani v poklicnem 
izobraževanju. 
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5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Uporabite predlogo za načrtovanje delavnice (Priloga 1), ki 
vam bo pomagala pri organizaciji in izvajanju dejavnosti načr-
tovanja in priprave delavnice. Pri načrtovanju vsebine ne 
pozabite na organizacijska in praktična vprašanja, ki so prav 
tako pomembna. 

Da bi dosegli cilje delavnice Q-Placements, je bistveno, da se 
je udeležijo mentorji praktičnega usposabljanja z delom v 
šolah poklicnega izobraževanja in mentorji v podjetjih, ne le 
predstavniki teh ustanov. Po potrebi organizirajte ločen dogo-
dek za vodstva šol poklicnega izobraževanja in gostiteljskih 
podjetij, na katerem predstavite model Q-Placements ter 
razpravljate o kakovostnih vidikih praktičnega usposabljanja z 
delom in potrebah po usposabljanju mentorjev.

Čeprav so ciljna skupina delavnice mentorji v šolah poklicnega 
izobraževanja in mentorji v podjetjih, ostanite osredotočeni 
na najpomembnejšega akterja – pripravnika/vajenca v poklic-
nem izobraževanju.

Motiviranost za sodelovanje lahko dosežete z načrtovanjem 
jasnih in razumljivih ciljev in rezultatov delavnice. Zapomnite 
si, da morajo vsi udeleženci odnesti nekaj od delavnice. Če 
delavnica ni koristna za vse, ki se je udeležijo, gre zgolj za 
izgubo časa in denarja. 

Pri izbiri udeležencev je priporočljivo, da ohranite ravnovesje 
med predstavniki šol poklicnega izobraževanja in podjetij, 
zato da bodo na delavnici predstavljena različna mnenja in 
izkušnje, ter uravnoteženo zastopanost starostnih skupin in 
spolov.  

Kanali za promocijo delavnice se lahko razlikujejo med drža-
vami, npr. predstavnike šol poklicnega izobraževanja bo 
morda mogoče doseči neposredno z vabilom, poslanim šolam 
in podjetjem, prek ustreznih organov, odgovornih za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom, socialnih partnerjev itd. Še 
eno učinkovito komunikacijsko orodje so lahko obiski v 
podjetjih ali šolah s predstavitvijo delavnice.
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Da bi dosegli cilje delavnice Q-Placements, je bistveno, da se 
je udeležijo mentorji praktičnega usposabljanja z delom v 
šolah poklicnega izobraževanja in mentorji v podjetjih, ne le 
predstavniki teh ustanov. Po potrebi organizirajte ločen dogo-
dek za vodstva šol poklicnega izobraževanja in gostiteljskih 
podjetij, na katerem predstavite model Q-Placements ter 
razpravljate o kakovostnih vidikih praktičnega usposabljanja z 
delom in potrebah po usposabljanju mentorjev.

Čeprav so ciljna skupina delavnice mentorji v šolah poklicnega 
izobraževanja in mentorji v podjetjih, ostanite osredotočeni 
na najpomembnejšega akterja – pripravnika/vajenca v poklic-
nem izobraževanju.

Motiviranost za sodelovanje lahko dosežete z načrtovanjem 
jasnih in razumljivih ciljev in rezultatov delavnice. Zapomnite 
si, da morajo vsi udeleženci odnesti nekaj od delavnice. Če 
delavnica ni koristna za vse, ki se je udeležijo, gre zgolj za 
izgubo časa in denarja. 

Pri izbiri udeležencev je priporočljivo, da ohranite ravnovesje 
med predstavniki šol poklicnega izobraževanja in podjetij, 
zato da bodo na delavnici predstavljena različna mnenja in 
izkušnje, ter uravnoteženo zastopanost starostnih skupin in 
spolov.  

Kanali za promocijo delavnice se lahko razlikujejo med drža-
vami, npr. predstavnike šol poklicnega izobraževanja bo 
morda mogoče doseči neposredno z vabilom, poslanim šolam 
in podjetjem, prek ustreznih organov, odgovornih za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom, socialnih partnerjev itd. Še 
eno učinkovito komunikacijsko orodje so lahko obiski v 
podjetjih ali šolah s predstavitvijo delavnice.
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Obravnava treh faz procesa praktičnega usposabljanja z delom

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Bodite ustvarjalni pri pripravi programa usposabljanja. Oblike 
se lahko razlikujejo glede na speci�čne potrebe. Usposabljan-
je lahko, na primer, razdelite na tri dele: uvodno delavnico, ki ji 
sledi praktična uporaba znanja in spretnosti pri delu z vajenci, 
zaključni del pa obsega analizo in razmislek.  Delavnice lahko 
organizirate za udeležence iz istega ali različnih sektorjev ali 
celo iz enega samega poklica.  

Da bi bila delavnica praktična in da bi na njej izmenjali veliko 
izkušenj, priporočamo uporabo interaktivnih metod 
poučevanja (npr. študije primerov, reševanje težav, elementi 
coachinga, simulacije, igranje vlog, vzajemno učenje, vihar-
jenje možganov, delo v skupinah po 3–4 udeležence, delo v 
parih). 

Usposabljanje je zasnovano tako, da zahteva aktivno 
sodelovanje, zato se priporoča, da skupina ni prevelika. 
Priporočena velikost je med dvanajst in dvajset udeleženci.

Vsebino skupne delavnice lahko povzamemo s kratko formulo: trije ključni akterji v treh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom. Trije ključni akterji so dijak/vajenec v 
poklicnem izobraževanju, šola poklicnega izobraževanja oziroma mentor v poklicnem 
izobraževanju in gostiteljsko podjetje oziroma mentor v njem.  Delavnica se mora osre-
dotočiti na vloge in obveznosti, dokumentacijo, dejavnosti in predvsem na komu-
nikacijo med tremi akterji skozi celoten proces usposabljanja na delovnem mestu: 
pripravo, izvedbo in ocenjevanje. Vse tri faze so enako pomembne ter jih je treba pri 
pripravi in izvedbi delavnice Q-Placements enakovredno obravnavati. Pomagajte si s 
Priročnikom Q-Placements, zlasti s poglavjema 4 in 5, ki določata proces in postopke 
zagotavljanja kakovosti.
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 
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4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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tovanja in priprave delavnice. Pri načrtovanju vsebine ne 
pozabite na organizacijska in praktična vprašanja, ki so prav 
tako pomembna. 

Da bi dosegli cilje delavnice Q-Placements, je bistveno, da se 
je udeležijo mentorji praktičnega usposabljanja z delom v 
šolah poklicnega izobraževanja in mentorji v podjetjih, ne le 
predstavniki teh ustanov. Po potrebi organizirajte ločen dogo-
dek za vodstva šol poklicnega izobraževanja in gostiteljskih 
podjetij, na katerem predstavite model Q-Placements ter 
razpravljate o kakovostnih vidikih praktičnega usposabljanja z 
delom in potrebah po usposabljanju mentorjev.
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jasnih in razumljivih ciljev in rezultatov delavnice. Zapomnite 
si, da morajo vsi udeleženci odnesti nekaj od delavnice. Če 
delavnica ni koristna za vse, ki se je udeležijo, gre zgolj za 
izgubo časa in denarja. 

Pri izbiri udeležencev je priporočljivo, da ohranite ravnovesje 
med predstavniki šol poklicnega izobraževanja in podjetij, 
zato da bodo na delavnici predstavljena različna mnenja in 
izkušnje, ter uravnoteženo zastopanost starostnih skupin in 
spolov.  

Kanali za promocijo delavnice se lahko razlikujejo med drža-
vami, npr. predstavnike šol poklicnega izobraževanja bo 
morda mogoče doseči neposredno z vabilom, poslanim šolam 
in podjetjem, prek ustreznih organov, odgovornih za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom, socialnih partnerjev itd. Še 
eno učinkovito komunikacijsko orodje so lahko obiski v 
podjetjih ali šolah s predstavitvijo delavnice.
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Obravnava treh faz procesa praktičnega usposabljanja z delom

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Bodite ustvarjalni pri pripravi programa usposabljanja. Oblike 
se lahko razlikujejo glede na speci�čne potrebe. Usposabljan-
je lahko, na primer, razdelite na tri dele: uvodno delavnico, ki ji 
sledi praktična uporaba znanja in spretnosti pri delu z vajenci, 
zaključni del pa obsega analizo in razmislek.  Delavnice lahko 
organizirate za udeležence iz istega ali različnih sektorjev ali 
celo iz enega samega poklica.  

Da bi bila delavnica praktična in da bi na njej izmenjali veliko 
izkušenj, priporočamo uporabo interaktivnih metod 
poučevanja (npr. študije primerov, reševanje težav, elementi 
coachinga, simulacije, igranje vlog, vzajemno učenje, vihar-
jenje možganov, delo v skupinah po 3–4 udeležence, delo v 
parih). 

Usposabljanje je zasnovano tako, da zahteva aktivno 
sodelovanje, zato se priporoča, da skupina ni prevelika. 
Priporočena velikost je med dvanajst in dvajset udeleženci.

Vsebino skupne delavnice lahko povzamemo s kratko formulo: trije ključni akterji v treh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom. Trije ključni akterji so dijak/vajenec v 
poklicnem izobraževanju, šola poklicnega izobraževanja oziroma mentor v poklicnem 
izobraževanju in gostiteljsko podjetje oziroma mentor v njem.  Delavnica se mora osre-
dotočiti na vloge in obveznosti, dokumentacijo, dejavnosti in predvsem na komu-
nikacijo med tremi akterji skozi celoten proces usposabljanja na delovnem mestu: 
pripravo, izvedbo in ocenjevanje. Vse tri faze so enako pomembne ter jih je treba pri 
pripravi in izvedbi delavnice Q-Placements enakovredno obravnavati. Pomagajte si s 
Priročnikom Q-Placements, zlasti s poglavjema 4 in 5, ki določata proces in postopke 
zagotavljanja kakovosti.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Faza priprave vključuje:

Z vidika ustanove poklicnega izobraževanja:

  

 

 

 

 

 

 

 

Z vidika podjetja:

  

  

 

 

 

 

 

 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov; 

izbor vajencev za podjetja;

razumevanje pričakovanj vajencev in podjetij glede praktične-
ga usposabljanja z delom;

razlago pričakovanih učnih rezultatov v programu (načrtu) dela, 
ki se razdeli vajencem in predstavnikom podjetja; 

pripravo vajencev na praktično usposabljanje z delom (dobra 
pravila ravnanja, nujnost sporočanja morebitnih težav z men-
torjem v podjetju in mentorjem v poklicnem izobraževanju); 

razlago zahtev poročila o praktičnem usposabljanju z delom 
vajencem; 
podpis sporazumov o praktičnem usposabljanju z delom z 
vajenci in podjetjem s strani poklicnega izobraževanja; 
po potrebi srečanje z družino vajenca.

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo priprave;

razumevanje programa praktičnega usposabljanja z delom in 
pričakovanih rezultatov praktičnega usposabljanja z delom na 
podlagi učinkovite komunikacije s predstavniki poklicnega 
izobraževanja;

pripravo delovnega mesta;  

imenovanje mentorja za vajence v podjetju; 

obveščanje zaposlenih v podjetju o prihajajočih vajencih;

pripravo paketov dobrodošlice za vajence;

pripravo sprejema za vajence;

podpis sporazumov o praktičnem usposabljanju z delom z 
vajenci in poklicnim izobraževanjem.
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Faza izvedbe vključuje:

Z vidika ustanove poklicnega izobraževanja:

  

  

 

Z vidika podjetja:

  

 

 

 

 

Faza ocenjevanja vključuje:

Z vidika ustanove poklicnega izobraževanja:

  

 

 

 

 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo izvedbe;

spremljanje poteka praktičnega usposabljanja z delom z 
rednimi obiski v podjetju;

redno komunikacijo z vajencem in mentorjem v podjetju.

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo izvedbe;

izvedbo sprejema in predstavitve na delovnem mestu;

zagotovitev dodeljenih nalog vajencu;

pogovor z mentorjem v poklicnem izobraževanju o težavah, če 
se pojavijo; 

posredovanje povratnih informacij o doseženem napredku in 
izpolnitvi programa vajencem.

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo ocenjevanja;

prejemanje in ocenjevanje poročil o praktičnem usposabljanju 
z delom;

pripravo in predstavitev poročil o praktičnem usposabljanju z 
delom (kadar je to potrebno);

zbiranje povratnih informacij vajencev o njihovih izkušnjah v 
podjetju; 

analizo rezultatov pripravništva zaradi izboljšanja kakovosti.



19

5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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pripravo delovnega mesta;  
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Faza ocenjevanja vključuje:

Z vidika ustanove poklicnega izobraževanja:

  

 

 

 

 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo izvedbe;

spremljanje poteka praktičnega usposabljanja z delom z 
rednimi obiski v podjetju;

redno komunikacijo z vajencem in mentorjem v podjetju.

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo izvedbe;

izvedbo sprejema in predstavitve na delovnem mestu;

zagotovitev dodeljenih nalog vajencu;

pogovor z mentorjem v poklicnem izobraževanju o težavah, če 
se pojavijo; 

posredovanje povratnih informacij o doseženem napredku in 
izpolnitvi programa vajencem.

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo ocenjevanja;

prejemanje in ocenjevanje poročil o praktičnem usposabljanju 
z delom;

pripravo in predstavitev poročil o praktičnem usposabljanju z 
delom (kadar je to potrebno);

zbiranje povratnih informacij vajencev o njihovih izkušnjah v 
podjetju; 

analizo rezultatov pripravništva zaradi izboljšanja kakovosti.
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Z vidika podjetja:

  

  

 

 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo ocenjevanja;

obveščanje vajencev o njihovem napredku med praktičnim 
usposabljanjem z delom;

podpis poročil o praktičnem usposabljanju z delom (kadar je to 
potrebno);

posredovanje rezultatov/izkušenj s predstavniki/mentorji v 
poklicnem izobraževanju, posredovanje povratnih informacij.

13

Priloga 1

Uporabite predlogo za načrtovanje delavnice, ki vam bo pomagala pri organizaciji in izvajanju 
dejavnosti načrtovanja in priprave delavnice.

Predloga za načrtovanje delavnice 

Cilji delavnice:  

Časovni 
okvir

Predmet/tema
dejavnost

Opis
vsebine

Pričakovani
rezultati

Uporabljene
metode Izročki

Pripomočki 
(npr. projektor, 

svinčnik, itd. )

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.
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Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.

12

Z vidika podjetja:
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skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo 
dokumentov v zvezi s fazo ocenjevanja;

obveščanje vajencev o njihovem napredku med praktičnim 
usposabljanjem z delom;

podpis poročil o praktičnem usposabljanju z delom (kadar je to 
potrebno);

posredovanje rezultatov/izkušenj s predstavniki/mentorji v 
poklicnem izobraževanju, posredovanje povratnih informacij.

13

Priloga 1

Uporabite predlogo za načrtovanje delavnice, ki vam bo pomagala pri organizaciji in izvajanju 
dejavnosti načrtovanja in priprave delavnice.

Predloga za načrtovanje delavnice 

Cilji delavnice:  

Časovni 
okvir

Predmet/tema
dejavnost

Opis
vsebine

Pričakovani
rezultati

Uporabljene
metode Izročki

Pripomočki 
(npr. projektor, 

svinčnik, itd. )
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 
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2. 

3. 

4. 
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Primer programa usposabljanja za mentorje v poklicnem izobraževanju in podjetjih (Latvija) 

Skupne delavnice »Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za 
kakovostno praktično usposabljanje z delom«

  
1. dan

Časovni 
   okvir Tema Vsebina Učni rezultati Metode Izročki

14:00 – 14:15  
(15 minut)

14:15 – 14:45  
(30 minut)

 

14:45 – 15:15 
(30 minut)

15:15 – 15:45 
(30 minut)

Priloga 2

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Odprtje 
delavnice.

Uvod.

Odprtje delavnice. 
Informacije o 
projektu Q-Place-
ments: cilji projekta, 
pričakovani 
rezultati. 

Udeleženci 
razumejo pomen 
projekta Q-Place-
ments.

Predstavitev Diapozitivi 
predstavitve (v 
elektronski in 
papirnati obliki).

Predstavitve 
udeležencev.

Ključna 
vprašanja za 
kakovost 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

»Kdo je kdo v naši 
skupini?«

Ključna vprašanja 
za kakovost 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom z vidika 
udeležencev 
delavnice.

Pozitivno vzdušje 
na delavnici, 
občutek, da gre za 
skupino strokovnja-
kov z enakimi cilji.

Individualna naloga 
»Kolektivno znanje«: 
predstavite se; 
opredelite izzive, s 
katerimi se srečujete 
pri zagotavljanju 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom; kaj lahko 
prispevam k 
izboljšanju kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.

Papir ali 
samolepilni 
listki dveh barv.

Predstavitev 
»Cilji delavnice«.

Proces in faze 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. Ključni 
akterji, njihova 
pričakovanja, 
vloge in 
prispevek h 
kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

Odmor za kavo.

Udeleženci 
predstavijo svoje 
poglede na to, kaj je 
kakovostno 
praktično 
usposabljanje z 
delom. Udeleženci 
razpravljajo o 
procesu praktičnega 
usposabljanja z 
delom ter 
posameznih fazah in 
povezavah med 
fazami, pa tudi o 
tem, kako vsaka faza 
prispeva k splošni 
kakovosti in 
rezultatom 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

Boljše razumevanje 
procesa praktične-
ga usposabljanja z 
delom ter njegovih 
posameznih faz in 
dejavnikov, ki 
prispevajo h 
kakovosti.

Razprava ali 
viharjenje 
možganov s 
prispevki 
udeležencev.

Predstavitev 
PPT »Proces in 
faze kakovost-
nega praktične-
ga usposabljan-
ja z delom«. 

15

15:45 – 16:15 
(30 minut)

16:15 – 17:00 
(45 minūt)

17:00 – 17:15

17:15-18:00 
(45 minut)

18:00 – 18:45 
(45 minut)
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1. faza: Faza 
priprave.
Vloge in 
obveznosti treh 
ključnih akterjev. 
Dokumentacija.

Dejavnosti in 
postopki med fazo 
priprave na šoli 
poklicnega 
izobraževanja in v 
gostiteljskem 
podjetju. Kakšna 
komunikacija je 
potrebna med 
ključnimi akterji?

Dokumentacija, ki jo 
je treba določiti in se 
o njej pogovoriti v fazi 
priprave.

Poznavanje 
potrebnih 
dejavnosti, 
postopkov in 
dokumentov. 
Udeleženci znajo 
opredeliti vloge in 
obveznosti treh 
ključnih akterjev. 

PPT, razprava. PPT

»Faza priprave, 
vloge in 
obveznosti 
ključnih akterjev, 
dokumentacija«.

Priročnik 
Q-Placements.

Uporaba 
coachinga kot 
metode vodenja 
za kakovostno 
praktično 
usposabljanje z 
delom.

Predstavitev 
coachinga kot 
metode vodenja oz. 
podporne metode 
ter možnosti 
njegove uporabe v 
komunikaciji z 
vajencem.

Udeleženci 
razumejo pojem 
coachinga in zakaj je 
lahko uporaben kot 
metoda vodenja 
med pripravništvom

Predstavitev/
demonstracija (če je
dovolj časa). 

Razprava.

PPT »Coaching 
kot metoda 
vodenja za 
zagotavljanje 
kakovostnega 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«. 
Videoposnetek.

Faza priprave: 
študija primera.

Odmor za kavo

Opis primera faze 
priprave. Analiza 
primera v majhnih 
skupinah. 
Udeleženci 
predstavijo rešitve.

Spretnosti/sposob-
nosti prepoznavanja 
in obravnave 
vzrokov ter iskanje 
rešitev.  

Študija primera.

Skupinsko delo. 

Predstavitve.

Razprave.

Predstavitev 
»Metoda študije 
primera«.

Opis 1. primera.

Praktične 
spretnosti 
komuniciranja in 
sodelovanja med 
fazo priprave.

Udeleženci v 
majhnih skupinah 
prevzemajo vloge 
ključnih akterjev v 
določeni situaciji.

Razumevanje vloge 
faze priprave za 
celoten proces 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.
Postaviti se v položaj 
drugega akterja 
(poklicnega 
izobraževanja ali 
podjetja ali vajenca) 
in se soočiti z izzivi 
faze priprave z 
njegovega stališča. 
Boljše razumevanje 
interesov in 
pričakovanj drugih 
ključnih akterjev. 

Skupinsko delo.

Simulacijska igra.

Povratne informaci-
je o skupinskem 
delu.

Razprava.

Opis primera za 
simulacijsko 
igro.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
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izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 
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njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.

14

Primer programa usposabljanja za mentorje v poklicnem izobraževanju in podjetjih (Latvija) 

Skupne delavnice »Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za 
kakovostno praktično usposabljanje z delom«

  
1. dan

Časovni 
   okvir Tema Vsebina Učni rezultati Metode Izročki

14:00 – 14:15  
(15 minut)

14:15 – 14:45  
(30 minut)

 

14:45 – 15:15 
(30 minut)

15:15 – 15:45 
(30 minut)

Priloga 2

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Odprtje 
delavnice.

Uvod.

Odprtje delavnice. 
Informacije o 
projektu Q-Place-
ments: cilji projekta, 
pričakovani 
rezultati. 

Udeleženci 
razumejo pomen 
projekta Q-Place-
ments.

Predstavitev Diapozitivi 
predstavitve (v 
elektronski in 
papirnati obliki).

Predstavitve 
udeležencev.

Ključna 
vprašanja za 
kakovost 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

»Kdo je kdo v naši 
skupini?«

Ključna vprašanja 
za kakovost 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom z vidika 
udeležencev 
delavnice.

Pozitivno vzdušje 
na delavnici, 
občutek, da gre za 
skupino strokovnja-
kov z enakimi cilji.

Individualna naloga 
»Kolektivno znanje«: 
predstavite se; 
opredelite izzive, s 
katerimi se srečujete 
pri zagotavljanju 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom; kaj lahko 
prispevam k 
izboljšanju kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.

Papir ali 
samolepilni 
listki dveh barv.

Predstavitev 
»Cilji delavnice«.

Proces in faze 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. Ključni 
akterji, njihova 
pričakovanja, 
vloge in 
prispevek h 
kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

Odmor za kavo.

Udeleženci 
predstavijo svoje 
poglede na to, kaj je 
kakovostno 
praktično 
usposabljanje z 
delom. Udeleženci 
razpravljajo o 
procesu praktičnega 
usposabljanja z 
delom ter 
posameznih fazah in 
povezavah med 
fazami, pa tudi o 
tem, kako vsaka faza 
prispeva k splošni 
kakovosti in 
rezultatom 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 

Boljše razumevanje 
procesa praktične-
ga usposabljanja z 
delom ter njegovih 
posameznih faz in 
dejavnikov, ki 
prispevajo h 
kakovosti.

Razprava ali 
viharjenje 
možganov s 
prispevki 
udeležencev.

Predstavitev 
PPT »Proces in 
faze kakovost-
nega praktične-
ga usposabljan-
ja z delom«. 

15

15:45 – 16:15 
(30 minut)

16:15 – 17:00 
(45 minūt)

17:00 – 17:15

17:15-18:00 
(45 minut)

18:00 – 18:45 
(45 minut)

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

1. faza: Faza 
priprave.
Vloge in 
obveznosti treh 
ključnih akterjev. 
Dokumentacija.

Dejavnosti in 
postopki med fazo 
priprave na šoli 
poklicnega 
izobraževanja in v 
gostiteljskem 
podjetju. Kakšna 
komunikacija je 
potrebna med 
ključnimi akterji?

Dokumentacija, ki jo 
je treba določiti in se 
o njej pogovoriti v fazi 
priprave.

Poznavanje 
potrebnih 
dejavnosti, 
postopkov in 
dokumentov. 
Udeleženci znajo 
opredeliti vloge in 
obveznosti treh 
ključnih akterjev. 

PPT, razprava. PPT

»Faza priprave, 
vloge in 
obveznosti 
ključnih akterjev, 
dokumentacija«.

Priročnik 
Q-Placements.

Uporaba 
coachinga kot 
metode vodenja 
za kakovostno 
praktično 
usposabljanje z 
delom.

Predstavitev 
coachinga kot 
metode vodenja oz. 
podporne metode 
ter možnosti 
njegove uporabe v 
komunikaciji z 
vajencem.

Udeleženci 
razumejo pojem 
coachinga in zakaj je 
lahko uporaben kot 
metoda vodenja 
med pripravništvom

Predstavitev/
demonstracija (če je
dovolj časa). 

Razprava.

PPT »Coaching 
kot metoda 
vodenja za 
zagotavljanje 
kakovostnega 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«. 
Videoposnetek.

Faza priprave: 
študija primera.

Odmor za kavo

Opis primera faze 
priprave. Analiza 
primera v majhnih 
skupinah. 
Udeleženci 
predstavijo rešitve.

Spretnosti/sposob-
nosti prepoznavanja 
in obravnave 
vzrokov ter iskanje 
rešitev.  

Študija primera.

Skupinsko delo. 

Predstavitve.

Razprave.

Predstavitev 
»Metoda študije 
primera«.

Opis 1. primera.

Praktične 
spretnosti 
komuniciranja in 
sodelovanja med 
fazo priprave.

Udeleženci v 
majhnih skupinah 
prevzemajo vloge 
ključnih akterjev v 
določeni situaciji.

Razumevanje vloge 
faze priprave za 
celoten proces 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.
Postaviti se v položaj 
drugega akterja 
(poklicnega 
izobraževanja ali 
podjetja ali vajenca) 
in se soočiti z izzivi 
faze priprave z 
njegovega stališča. 
Boljše razumevanje 
interesov in 
pričakovanj drugih 
ključnih akterjev. 

Skupinsko delo.

Simulacijska igra.

Povratne informaci-
je o skupinskem 
delu.

Razprava.

Opis primera za 
simulacijsko 
igro.
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10.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).

18

Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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2. dan

Časovni 
  okvir Tema Vsebina Učni rezultat Metode Izročki

9:00 – 9:15 
(15 minut)

9:15 – 10:00 
(45 minut)  

 

10:00 – 10:30  

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 
(30 minut)

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Zbiranje 
udeležencev.

2. faza: faza 
izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 
Glave težave, ki 
jih je treba 
obravnavati. 
Najboljše prakse.
 

Določanje ključnih 
težav pri zagota-
vljanju kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom med fazo 
izvedbe z vidika 
poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij.
Najboljše prakse/iz-
kušnje udeležencev 
pri premagovanju/
reševanju težav. 

Razumevanje 
glavnih težav pri 
zagotavljanju 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom med fazo 
izvedbe, razumevan-
je različnih vidikov: 
vidika poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij.
Spoznavanje 
najboljših praks 
drugih udeležencev 
in učenje iz njih.

Skupinske 
predstavitve.

Viharjenje 
možganov.

Vzajemno učenje.

Razprava.

PPT »Faza 
izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«.

Priročnik 
Q-Placements.

Faza priprave: 
vloge in 
obveznosti 
ključnih akterjev, 
dokumentacija

Dejavnosti, 
postopki na šolah 
poklicnega 
izobraževanja in v 
podjetjih za 
zagotavljanje 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom. Vloge in 
obveznosti ključnih 
akterjev, sodelova-
nje in komunikacija. 
Dokumentacija.

Razumevanje 
vseh postopkov 
in dokumentacije 
ter komunikacije z 
vidika poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij 
med fazo izvedbe.
Udeleženci se 
zavedajo vlog in
obveznosti vseh 
ključnih akterjev ter 
njihovih
nalog pri sodelova-
nju in
komunikaciji med 
fazo izvedbe. 

Predstavitev.

Skupinsko delo.

Razprava.

PPT

 »Faza izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«.

Priročnik 
Q-Placements.

Faza izvedbe: 
študija primera.

Odmor za kavo

Obravnava in 
analiza primera faze 
izvedbe praktičnega 
usposabljanja z 
delom. Razprava o 
sodelovanju in 
dejavnostih 
vključenih strani.  

Razumevanje vloge 
posameznih ključnih 
akterjev ter potrebe 
po medsebojni 
komunikaciji in 
sodelovanju v fazi 
izvedbe. 

Skupinsko delo.

Analiza primera.

Predstavitve.

Razprava.

Opis 2. primera.

Priročnik 
Q-Placements.
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11:30 – 12:00 
(30 minut)

12:00 - 13:00 
(60 minut)

13:00 – 14:00 
(60 minut) 

14:00 – 15:00  
(60 minut) 

14:30 – 15:15 
(45 minut)

15:15 – 16:00 
(15 minut) 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Vprašanja in 
odgovori glede 
zagotavljanja 
kakovosti v fazi 
izvedbe. 

Ugotavljanje 
najboljših praks.

Ugotavljanje in 
obravnava 
najboljših praks pri 
premagovanju 
težav in zagotavlja-
nju kakovosti v 
fazi izvedbe.

Razumevanje možnih 
dejavnosti, vključno s 
sodelovanjem in 
komunikacijo med 
poklicnim 
izobraževanjem, 
podjetjem in 
vajencem, za 
kakovostno praktično 
usposabljanje z 
delom.

Razprava.

Viharjenje 
možganov.

Vzajemno učenje.

Priročnik 
Q-Placements.

3. (zadnja) faza: 

Faza ocenjeva-
nja 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom

Ukrepi, postopki in 
dokumentacija, za 
katere mora 
poskrbeti vsak 
ključni akter. 
Komunikacija in 
sodelovanje med 
fazo ocenjevanja. 

Razumevanje 
dejavnosti in 
postopkov, vključno 
s komuniciranjem in 
sodelovanjem med 
stranmi, med fazo 
ocenjevanja 
pripravništva.

Udeleženci lahko 
opredelijo vloge in 
obveznosti akterjev 
v zadnji fazi.

Predstavitev.

Skupinsko delo.

Razprava.

PPT »Faza 
ocenjevanja 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«.

Priročnik 
Q-Placements.

Pregled procesa 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom ter vloge 
sodelovanja in 
komunikacije.

Kaj je treba 
spremeniti v 
naših dejavnos

-

tih in postopkih?

Udeleženci povejo, 
kaj so pridobili na 
delavnici. 

Udeleženci 
odgovorijo na 
vprašanje: Kaj naj 
spremenim v svoji 
rutini ali delovnih 
postopkih?

Razumevanje vidikov 
ključnih akterjev pri 
zagotavljanju 
kakovosti skozi 
proces praktičnega 
usposabljanja z 
delom. Razumevanje 
vloge komunikacije 
med poklicnim 
izobraževanjem, 
podjetjem in 
vajencem. 
Razumevanje 
lastnega potenciala 
za izboljšanje 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom.

Povratne 
informacije in 
komentarji 
udeležencev.

Razprava.

Priročnik 
Q-Placements.

Kosilo

Zaključek delavnice. Anketa o zadovoljstvu udeležencev. Podelitev potrdil. 

Vloga faze 
ocenjevanja za 
zagotavljanje 
kakovosti 
trenutnega in 
prihodnjega 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.

Udeleženci 
predstavijo svoje 
izkušnje in najboljše 
prakse v fazi 
ocenjevanja.

Razumevanje vloge 
in pomena 
postopkov v fazi 
ocenjevanja za 
splošno kakovost 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom.

Učenje iz izkušenj 
drugih udeležencev.

Sposobnosti 
reševanja težav.

Skupinsko delo.

Predstavitev.

Razprava.

Vzajemno učenje.

Priročnik 
Q-Placements.
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5. 

6. 

7. 

8.

9.

10.

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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8.

9.

10.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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2. dan

Časovni 
  okvir Tema Vsebina Učni rezultat Metode Izročki

9:00 – 9:15 
(15 minut)

9:15 – 10:00 
(45 minut)  

 

10:00 – 10:30  

10:30 – 11:00 

11:00 – 11:30 
(30 minut)

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Zbiranje 
udeležencev.

2. faza: faza 
izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom. 
Glave težave, ki 
jih je treba 
obravnavati. 
Najboljše prakse.
 

Določanje ključnih 
težav pri zagota-
vljanju kakovosti 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom med fazo 
izvedbe z vidika 
poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij.
Najboljše prakse/iz-
kušnje udeležencev 
pri premagovanju/
reševanju težav. 

Razumevanje 
glavnih težav pri 
zagotavljanju 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom med fazo 
izvedbe, razumevan-
je različnih vidikov: 
vidika poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij.
Spoznavanje 
najboljših praks 
drugih udeležencev 
in učenje iz njih.

Skupinske 
predstavitve.

Viharjenje 
možganov.

Vzajemno učenje.

Razprava.

PPT »Faza 
izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«.

Priročnik 
Q-Placements.

Faza priprave: 
vloge in 
obveznosti 
ključnih akterjev, 
dokumentacija

Dejavnosti, 
postopki na šolah 
poklicnega 
izobraževanja in v 
podjetjih za 
zagotavljanje 
kakovosti praktične-
ga usposabljanja z 
delom. Vloge in 
obveznosti ključnih 
akterjev, sodelova-
nje in komunikacija. 
Dokumentacija.

Razumevanje 
vseh postopkov 
in dokumentacije 
ter komunikacije z 
vidika poklicnega 
izobraževanja in 
podjetij 
med fazo izvedbe.
Udeleženci se 
zavedajo vlog in
obveznosti vseh 
ključnih akterjev ter 
njihovih
nalog pri sodelova-
nju in
komunikaciji med 
fazo izvedbe. 

Predstavitev.

Skupinsko delo.

Razprava.

PPT

 »Faza izvedbe 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom«.

Priročnik 
Q-Placements.

Faza izvedbe: 
študija primera.

Odmor za kavo

Obravnava in 
analiza primera faze 
izvedbe praktičnega 
usposabljanja z 
delom. Razprava o 
sodelovanju in 
dejavnostih 
vključenih strani.  

Razumevanje vloge 
posameznih ključnih 
akterjev ter potrebe 
po medsebojni 
komunikaciji in 
sodelovanju v fazi 
izvedbe. 

Skupinsko delo.

Analiza primera.

Predstavitve.

Razprava.

Opis 2. primera.

Priročnik 
Q-Placements.
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11:30 – 12:00 
(30 minut)

12:00 - 13:00 
(60 minut)

13:00 – 14:00 
(60 minut) 

14:00 – 15:00  
(60 minut) 

14:30 – 15:15 
(45 minut)

15:15 – 16:00 
(15 minut) 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Vprašanja in 
odgovori glede 
zagotavljanja 
kakovosti v fazi 
izvedbe. 

Ugotavljanje 
najboljših praks.

Ugotavljanje in 
obravnava 
najboljših praks pri 
premagovanju 
težav in zagotavlja-
nju kakovosti v 
fazi izvedbe.

Razumevanje možnih 
dejavnosti, vključno s 
sodelovanjem in 
komunikacijo med 
poklicnim 
izobraževanjem, 
podjetjem in 
vajencem, za 
kakovostno praktično 
usposabljanje z 
delom.

Razprava.

Viharjenje 
možganov.

Vzajemno učenje.

Priročnik 
Q-Placements.

3. (zadnja) faza: 

Faza ocenjeva-
nja 
praktičnega 
usposabljanja z 
delom

Ukrepi, postopki in 
dokumentacija, za 
katere mora 
poskrbeti vsak 
ključni akter. 
Komunikacija in 
sodelovanje med 
fazo ocenjevanja. 

Razumevanje 
dejavnosti in 
postopkov, vključno 
s komuniciranjem in 
sodelovanjem med 
stranmi, med fazo 
ocenjevanja 
pripravništva.

Udeleženci lahko 
opredelijo vloge in 
obveznosti akterjev 
v zadnji fazi.

Predstavitev.

Skupinsko delo.

Razprava.

PPT »Faza 
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SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 

1. 

2. 

3. 

4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
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Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh 
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru 
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspos-
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za 
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem 
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge. 

Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo 
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja 
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na 
nacionalni ravni in na ravni EU. 

Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in 
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne 
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno 
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.

Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko 
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih. 

Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih 
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki 
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževan-
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura 
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-

Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali 
reševanje speci�čne težave (npr. osip pri učenju na delu v frizer-
skem sektorju na Nizozemskem).
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Sklepi in priporočila projekta Q-Placements 
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4. 

SMERNICE ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SKUPNIH DELAVNIC ZA MENTORJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN MENTORJE V PODJETJIH ZA KAKOVOSTNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične-
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega 
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega 
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v 
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podje-
tje.

V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med 
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi 
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati 
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi 
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se 
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome-
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki 
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko 
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge 
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo 
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati 
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o 
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo 
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo
sabljanja in/ali certi�ciranje.

-

Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja-
nja z delom dobiček.  Vendar obstajajo številne ovire, pravna 
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se 
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne 
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč 
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa 
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično 
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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»Smernice za pripravo in izvedbo skupnih delavnic za mentorje v poklicnem 
izobraževanju in mentorje v podjetjih« so bile razvite v okviru projekta Q-Place-
ments »Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za zagotavljanje 
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju« 
(2013–2015). Ena glavnih predpostavk projekta je bila, da je kakovost praktične-
ga usposabljanja z delom odvisna od sodelovanja med šolami poklicnega 
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, od komunikacije med mentorji v poklic-
nem izobraževanju in v podjetjih ter od njihove komunikacije z vajencem skozi 
celoten proces praktičnega usposabljanja z delom. V smernicah sta opredeljeni 
vsebina in metodologija za organizacijo skupnih delavnic, tj. usposabljanj za 
mentorje v poklicnem izobraževanju in mentorje v podjetjih na enem mestu. V 
publikaciji so predstavljeni tudi sklepi in priporočila projektnih partnerjev glede 
organizacije praktičnega usposabljanja z delom oziroma učenja na delu, 
sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in podjetji ter usposabljanj mentor-
jev v poklicnem izobraževanju in mentorjev v podjetjih.
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