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Sklepi
Sklepi in
in priporočila
priporočila projekta
projekta Q-Placements
Q-Placements
1. Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične1. Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktičnega usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjepoklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjetje.
tje.

Vsebina
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med

2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
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kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
komunikacijo
in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
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šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
njihova pričakovanja
in razumevanje
vlog lahko razlikujejo.
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delavnice .................................................................9

Priloga 2. Primer programa usposabljanja/skupne delavnice ................................10
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jeno na zagotavljanje
mest za vajence.
Zainteresirane strani, ki
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja in/ali certificiranje.

4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljanja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
nja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Uvod5.5.

Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
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nega praktičnega usposabljanja z delom z boljšim sodelovanjem med poklicnim
izobraževanjem in gostiteljskimi podjetji.
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo
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Skupno usposabljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju in gostiteljskih podjetjih je
Sklepi
priporočila
projekta
praktičen
način, in
kako
izraziti pričakovanja,
začetiQ-Placements
ali okrepiti obstoječe sodelovanje ter
Sklepi
in
priporočila
projekta
Q-Placements
izboljšati komunikacijo in sposobnosti vodenja.
Več informacij o projektu Q-Placements in njegovih rezultatih je na voljo na spletnem
mestu projekta:
www.qualityplacements.eu
model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične1. Razviti
1. Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktičnega usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjepoklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjetje.
tje.

Smernice za pripravo in izvedbo

skupnih delavnic za mentorje v
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
poklicnim izobraževanjem
in podjetji na makroravni
poklicnem
izobraževanju
in (sistemi
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
kakovosti praktičnega
usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
mentorje
v podjetjih
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi

komunikacijo
in Quality
sodelovanje Apprenticeships
na mikroravni med posameznimi
to Support
High
šolami poklicnega
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.

Ozadje
3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni omeSodelovanje
med poklicnim
izobraževanjem
in podjetji
ni ključni
omeV Evropi3.stajeno
kakovost
in pomembnost
izobraževanja
postali
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Zainteresirane
strani,
ki
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predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
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praktičnemu
z delom;
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za platforme, na katerih je mogoče iskati
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in zainteresiranimi
stranmi; v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni
razvoj mentorjev
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja mednarodne
in/ali certificiranje.
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4. Podjetja
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od sodelovanja
v sistemih
praktičnega
usposabljaTako vodilna
pobuda
strategije
Evropa 2020
Program
za nova znanja
in spretnosti in
4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljanja mesta
z delom
dobiček.
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zahteva politike
zmanjševanje
brezposelnosti
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nezanimivo.
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s pomočjo in
praktičnega
usposabljanja
z delom.odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0682&from=en
http://ec.europa.eu/youthonthemove/about/index_en.htm
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Sporočilo iz Bruggeja3 navaja ključne prednostne naloge za poklicno izobraževanje,
5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
med katerimi
je tudi visokokakovostno
začetno poklicno
izobraževanje.
Pojem kakovin komunikacija
med šolami
poklicnega
5. Sodelovanje
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
osti in pomembnosti
je
podrobneje
dodelan:
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega usposštevilnih težav,
da se tako
zagotovi
kakovost
praktičnega
usposzagotavljanje
vključuje
nacionalne
okvire
zagotavlabljanja zkakovosti,
delom. kiAkterji
morajo
vzpostaviti
postopke za
abljanja
z za
delom.
Akterji
morajo
vzpostavitiki postopke
za
janja
kakovosti
poklicnega
izobraževanja,
sodelovanje
inizvajalce
usposobiti
ob strani
(mentorje se
v poklicnem
sodelovanje
in
usposobiti
ob
strani
(mentorje
v
poklicnem
nanašajo
na učenje
delovnem
mestu terzasonjihove
skladnivloge.
z evropizobraževanji
in na
mentorje
v podjetjih)
izobraževanji
in
mentorje
v
podjetjih)
za
njihove
vloge.
skim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in sposabljanja (EQAVET);

6.
Aktivno
je treba
spodbujati
najboljše prakse
sodelovanja
med
kakovost
učiteljev,
mentorjev
in strokovnjakov
v poklicnem
izobraževanju;
6.
Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo
pomembnost
trga dela je treba
povečati
s sodelovanjem
med
poklicnim izobraževanjem
in podjetji,
zlasti
podjetji, ki ponujajo
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja
šolami,
podjetji,praktično
socialnimiusposabljanje
partnerji in zainteresiranimi
stranmi.
kakovostno
z delom. Najboljša
podjetja
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
nacionalni ravni in na ravni EU.
nacionalni ravni in na ravni EU.
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
usposabljanje
za mentorje v poklicnem
izobraževanju
in
7. Skupno
usposabljanja
z delom.
Praktično usposabljanje
z delom potrebuje
jasne regulativne
usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
7. Skupno
mentorje
v podjetjih
bo pomagalo bolje razumeti posamezne
okvire in določene
vloge
udeležencev.
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.
V Sklepih iz Rige5 je poudarjena potreba po:
8.
Skupne delavnice
lahkonaorganizacijo
za posamezen
sektor ali
spodbujanju
naložb v se
učenje
delu z vključevanjem
socialnih
8.
Skupne delavnice
se
lahko organizacijo
za posamezen
sektor ali
reševanje
specifične
težave
(npr. osip pri
učenju na delu v frizerpartnerjev,
podjetij,
zbornic
in
ponudnikov
poklicnega
reševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerskem sektorju
Nizozemskem).
izobraževanja
ter sna
spodbujanjem
inovacij in podjetništva;
skem sektorju
na
Nizozemskem).
nadaljnjem razvoju mehanizmov zagotavljanja kakovosti poklicnega
izobraževanja;
9. Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
9. Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
podjetjih.
boljizobraževanju
prilagodljivimali
in mentorjev
prepustnimv sistemom;
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.
nadaljnji krepitvi ključnih kompetenc v učnih načrtih poklicnega
izobraževanja, npr. znanja jezikov in digitalne pismenosti;
10. Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih
10.
Po drugi
strani pristopov
se lahko inprogram
Q-Placements
skupnih
uvedbi
sistematskih
priložnosti
za začetno inna
nadaljnje
delavnicah
razširi z dodajanjem
tem ali ustvarjanjem
modulov,
ki
delavnicah
razširi
z
dodajanjem
tem
ali
ustvarjanjem
modulov,
ki
strokovno
usposabljanje
učiteljev
in
mentorjev
v
poklicnem
izobraževanju
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanzanimajo
obe
skupini,
npr.
pričakovanja
poklicnega
izobraževantako
v delovnem okolju. sposobnosti mladih/kultura
ja,v šolskem
podjetja,kotpripravnika/vajenca,
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrjemladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje3
4
5

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf.
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Model Q-Placements za kakovost praktičnega usposabljanja z delom

Sklepi in priporočila projekta Q-Placements

Sklepi
in priporočila
Q-Placements
Da bi države
izpolnile
strateške cilje projekta
EU, iščejo inovativne
rešitve in orodja. Pretekle
6
izkušnje projektnih partnerjev s projektom HansaVET se nanašajo predvsem na usposabljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju za uspešno komunikacijo ter vodenje
dijaka/vajenca v poklicnem izobraževanju in gostiteljskega podjetja skozi tri faze procemodel Q-Placements
lahko prispeva
h kakovosti
praktične1. Razviti
sa praktičnega
usposabljanja
z delom (priprava,
izvedba
in ocenjevanje).
Izkušnje iz
1. Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktičnega
usposabljanja
z
delom
v
različnih
sistemih
poklicnega
projekta HansaVET
so pokazale,z da
bi lahko
delavnic odnesli
več, če bi na
ga usposabljanja
delom
v udeleženci
različnih sistemih
poklicnega
izobraževanja
(npr.
dualnih izali
ne), če
proces
poklicnega
istih delavnicah
sodelovali
tudi
mentorji
podjetij.
Še
ena
dragocena
pobuda
je bil
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces
poklicnega
7
izobraževanja
vključuje
tri glavne
akterje:mestu
Pripravnika/vajenca
v
.
Gre
za
celovit
priročnik
o
Priročnik Q-Placements
za
usposabljanje
na
delovnem
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
poklicnem
izobraževanju,
šolo
poklicnega
izobraževanja
in
podjesodelovanju
treh ključnih
akterjev (poklicnega
izobraževanja,
podjetja
in vajenca).
poklicnem
izobraževanju,
šolo poklicnega
izobraževanja
in podjetje.Priročnik Q-Placements zasnovan za programe mednarodne mobilnosti
Čeprav je bil
tje.
začetnega poklicnega izobraževanja, raziskave kažejo, da je v okviru nacionaldržavah, ki sodelujejo
pri projektu,
obstaja sodelovanje
med enakih.
2. V vsehpraktičnega
nega/lokalnega
usposabljanja
z delom približno
80 % postopkov
pri projektu,
obstaja sodelovanje
med
2. V vseh državah, ki sodelujejo
poklicnim
izobraževanjem
in
podjetji
na
makroravni
(sistemi
Priročnik opredeljuje
kakovosti v in
okviru
pripravništev
ter vloge(sistemi
in odgovornosti
poklicnim pojem
izobraževanjem
podjetji
na makroravni
poklicnega
izobraževanja
– zainteresirane
strani) za ter
zagotavljanje
udeležencev:
mentorjev
v poklicnem izobraževanju
in podjetjih
dijakov. Določa tudi
poklicnega
izobraževanja
– zainteresirane
strani) za zagotavljanje
praktičnega
usposabljanja
z delom, treba pasmernice,
je izboljšati
ki so nujno
postopke inkakovosti
potrebno
dokumentacijo
ter,
kar
je
najpomembneje,
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
komunikacijo
in
sodelovanje
na
mikroravni
med
posameznimi
potrebne zakomunikacijo
kakovostna pripravništva.
in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
razumevanje
vlog za
lahko
razlikujejo.
Na podlaginjihova
tega pričakovanja
priročnika jein
pobuda
nov
projekt »Q-Placements:
njihova
pričakovanja
in nastala
razumevanje
vlog lahko
razlikujejo.
Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji za zagotavljanje kakovosti
praktičnega usposabljanja z delom v poklicnem izobraževanju: predstavitev modela
Q-Placements«.
3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni omejeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
jeno na zagotavljanje
mest
za vajence.
Zainteresirane
strani, jekikakovost
Model Q-Placements
v okviru
tega
projekta
temelji
na predpostavki,
predstavljajo
delodajalce
in
podjetja,
ustvarjajo
ali podpirajo da
veliko
predstavljajo
delodajalce
in
podjetja,
ustvarjajo
ali
podpirajo
veliko
usmerjanja»infrastrukture«
dijakov v poklicnem
izobraževanju
odvisna
od
sposobnosti
komuniciranja
za praktično usposabljanje z delom ali druge
»infrastrukture«
za
praktično
usposabljanje
z
delom
ali
druge
in sodelovanja
med
mentorji
v
šolah
poklicnega
izobraževanja
in
mentorji
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijov gostiteloblike
učenja
na delu:
vključite
ali akreditirajte podjetja,
ki nudijo
jskih podjetjih.
Zato
namen
pristopa
metodologimesta
za je
vajence,
skrbijo
zaQ-Placements
platforme, na ponuditi
katerih jeedinstveno
mogoče iskati
mesta
za
vajence,
skrbijo
za
platforme,
na
katerih
je
mogoče
iskati
jo s poudarkom
na skupnem
programu
usposabljanja
za mentorje
v šolah
poklicnega
pripravništva
ali zaprositi
zanje,
razvijajo smernice
ali priročnike
o
pripravništva
ali zaprositi
zanje,
razvijajo smernice
ali priročnike
o
izobraževanja
in
gostiteljskih
podjetjih
za
zagotavljanje
kakovosti
praktičnega
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo uspopraktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
sabljanja z delom.
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja
in/ali certificiranje.
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
kakovosti.
4. postopke
Podjetja zagotavljanja
imajo od sodelovanja
v sistemih praktičnega usposablja4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljanja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
z delom
dobiček. Vendar
obstajajo
številne posameznim
ovire, pravnanacionalSmernice sonja
zgolj
informativne
jih je
trebaod
prilagoditi
vprašanja,
zahteve (kinarave
se zeloinrazlikujejo
države do
države in se
vprašanja,
zahteve
(ki
se
zelo
razlikujejo
od
države
do
države in se
nim ali lokalnim
kontekstom.
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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7

“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
http://www.q-placements.eu/results.html
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IZVEDBO SKUPNIH
SKUPNIH DELAVNIC
DELAVNIC ZA
ZA MENTORJE
MENTORJE V
V POKLICNEM
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU
IZOBRAŽEVANJU IN
IN MENTORJE
MENTORJE V
V PODJETJIH
PODJETJIH ZA
ZA KAKOVOSTNO
KAKOVOSTNO PRAKTIČNO
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
USPOSABLJANJE Z
Z DELOM
DELOM

Skupne delavnice
delavnice za
za mentorje
mentorje v
v poklicnem
poklicnem izobraževanju in
in mentorje
mentorje v
v podjetjih
podjetjih
Skupne
Skupne5.delavnice
za mentorje
v poklicnem izobraževanju
izobraževanju
v podjetjih
Sodelovanje
in komunikacija
med šolamiin mentorje
poklicnega
5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
fazah
procesa
praktičnega
delom koristna
in v primeru
Upoštevajte
te nasvete,
nasvete,
da bo
bousposabljanja
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Upoštevajte
te
da
vaša
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te nasvete,
da bousposabljanja
vaša delavnica zresnično
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procesa
praktičnega
delom koristna
in v primeru
številnih
težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega usposza vse
vse udeležence:
udeležence:
za
številnih
težav,
da
se
tako
zagotovi
kakovost
praktičnega
usposza vse udeležence:
abljanja
z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za
abljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem
Vsebina skupnih
skupnih
delavnic
mora
biti
usmerjena
zagotavljanje
1.
sodelovanje
in delavnic
usposobiti
obbiti
strani
(mentorje
v poklicnem
Vsebina
vvv zagotavljanje
1.
in mentorje
v podjetjih)
za njihove
vloge.
Vsebina skupnih
delavnic mora
mora
biti usmerjena
usmerjena
zagotavljanje
1. izobraževanji
kakovosti
skozi
tri
faze
postopka
usposabljanja
na
delovnem
izobraževanji
in
mentorje
v
podjetjih)
za
njihove
vloge.
kakovosti
kakovosti skozi
skozi tri
tri faze
faze postopka
postopka usposabljanja
usposabljanja na
na delovnem
delovnem
mestu: pripravo,
pripravo, izvedbo
izvedbo in
in ocenjevanju,
ocenjevanju, ki
ki ga
ga opravijo
opravijo ključne
ključne
mestu:
mestu: pripravo, izvedbo in ocenjevanju, ki ga opravijo ključne
zainteresirane
strani
–
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poklicnega
izobraževanja,
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strani
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poklicnega
zainteresirane
strani
ustanova
poklicnega izobraževanja,
izobraževanja,
6. Aktivno
je podjetje.
treba
spodbujati
najboljše
sodelovanja
vajenec in
in
podjetje.
Vse tri
tri faze
faze
so enako
enakoprakse
pomembne
ter jih
jih je
jemed
vajenec
Vse
so
pomembne
ter
6. Aktivno
je podjetje.
treba spodbujati
najboljše
prakse
sodelovanja
vajenec in
Vse tri faze
so enako
pomembne
ter
jih jemed
poklicnim
izobraževanjem
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podjetji,
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podjetji,
ki
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pri
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Q-Placements
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in
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poklicnim
izobraževanjem
in delavnice
podjetji, zlasti
podjetji, kienakoponujajo
treba pri
pri pripravi
pripravi
in izvedbi
izvedbi
delavnice
Q-Placements
enakokakovostno
praktično
usposabljanje
z delom.
Najboljša
podjetja
vredno obravnavati.
obravnavati.
vredno
kakovostno
praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja
vredno
obravnavati.
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
nacionalni ravni in na ravni EU.
nacionalni ravni in na ravni EU.
Vsebina in metode
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delavnici si morajo
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sodelovanja
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13. Bodite ustvarjalni pri pripravi programa usposabljanja. Oblike
13. Bodite
pri pripravi
programapotrebe.
usposabljanja.
Oblike
se lahkoustvarjalni
razlikujejo
na specifične
Usposabljanin glede
komunikacija
med šolami
poklicnega
5. Sodelovanje
se
lahko
razlikujejo
glede
na
specifične
potrebe.
Usposabljanin razdelite
komunikacija
med
šolami poklicnega
5. Sodelovanje
je lahko, na primer,
na tri
dele:
uvodno
izobraževanja
in gostiteljskimi
podjetji
moratadelavnico,
potekati kiv jivseh
je
lahko,
na primer,
razdelite
na in
tri
dele: uvodno
delavnico,
izobraževanja
in
gostiteljskimi
podjetji
morata
potekati kiv jivseh
sledi
praktična
uporaba
znanja
spretnosti
pri
delu
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom zinvajenci,
v primeru
sledi
praktična
uporaba
znanja
ininspretnosti
delu zinvajenci,
fazah
procesa
praktičnega
usposabljanja
zpri
delom
vlahko
primeru
zaključni
del
pa
obsega
analizo
razmislek.
Delavnice
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega
usposzaključni
del
pa
obsega
analizo
in
razmislek.
Delavnice
lahko
številnih
težav,
da
se
tako
zagotovi
kakovost
praktičnega
usposorganizirate
za udeležence
istega alivzpostaviti
različnih sektorjev
ali za
abljanja
z delom.
Akterjiiz morajo
postopke
organizirate
za
udeležence
iz
istega
ali
različnih
sektorjev
ali za
abljanja
z delom.
Akterji
morajo vzpostaviti postopke
celo
iz
enega
samega
poklica.
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem
celo iz enega in
samega
poklica.ob strani (mentorje v poklicnem
sodelovanje
usposobiti
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge.
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge.
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
6.
treba spodbujati
najboljše
prakse
sodelovanja
med
Da bi bilajedelavnica
praktična
in da bi na
njejpodjetji,
izmenjali
14. Aktivno
poklicnim
izobraževanjem
in podjetji,
zlasti
kiveliko
ponujajo
Da
bi bila delavnica
praktična
in da bi na
njejpodjetji,
izmenjalikimetod
veliko
14. poklicnim
izobraževanjem
in
podjetji,
zlasti
ponujajo
izkušenj,
priporočamo
uporabo
interaktivnih
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja
izkušenj,
priporočamo
uporaboreševanje
interaktivnih
metod
kakovostno
praktično
usposabljanje
z delom.
Najboljša
podjetja
poučevanja
(npr. študije
primerov,
težav,
elementi
je
treba nagraditi.
Za ta namen
je treba vzpostaviti
nagrade na
poučevanja
(npr.
študije
primerov,
reševanje
težav,
elementi
je
treba
nagraditi.
Za
ta
namen
je
treba
vzpostaviti
nagrade
na
coachinga,ravni
simulacije,
igranje
nacionalni
in na ravni
EU. vlog, vzajemno učenje, viharcoachinga,
simulacije,
igranje
vlog,
vzajemno
učenje,
viharnacionalni
ravni indelo
na ravni
EU. po 3–4 udeležence, delo v
jenje možganov,
v skupinah

jenje
parih).možganov, delo v skupinah po 3–4 udeležence, delo v
parih).

7. Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
7. Skupno
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
mentorje
v podjetjih
bo pomagalo
bolje
razumeti
posamezne
je szasnovano
tako,
da
zahteva
aktivno
15. Usposabljanje
se seznaniti
pričakovanjitako,
drugeda
strani,
vzpostaviti
želeno
Usposabljanje
je
zasnovano
zahteva
aktivno
15. vloge,
vloge,
se seznaniti
sse
pričakovanji
druge
strani, vzpostaviti
želeno
sodelovanje,
zato
priporoča,
da
skupina
ni
prevelika.
in
podpirati
pripravnika/vajenca.
sodelovanje
sodelovanje,
zato
seje med
priporoča,
dainskupina
ni prevelika.
podpirati
pripravnika/vajenca.
sodelovanje
Priporočena in
velikost
dvanajst
dvajset udeleženci.

Priporočena velikost je med dvanajst in dvajset udeleženci.

8. Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
8. Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
reševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerspecifične
težave (npr.
osip pri učenju
na delu v frizerObravnavareševanje
treh faz
procesa
usposabljanja
z delom
sektorju
na praktičnega
Nizozemskem).
Obravnavaskem
treh faz
procesa
usposabljanja z delom
skem
sektorju
na praktičnega
Nizozemskem).

Vsebino skupne delavnice lahko povzamemo s kratko formulo: trije ključni akterji v treh
Vsebino
skupne
delavnice lahko
povzamemo
s kratko
trije ključni
akterji v trehv
fazah procesa
praktičnega
usposabljanja
z delom.
Trijeformulo:
ključni akterji
so dijak/vajenec
fazah
procesa
praktičnega
usposabljanja
z
delom.
Trije
ključni
akterji
so
dijak/vajenec
poklicnem
šola (zpoklicnega
oziroma mentor
v poklicnemv
Skupne delavnice
vsebino oizobraževanja
modelu Q-Placements)
se lahko
9. izobraževanju,
poklicnem
šola
poklicnega
oziroma
mentor
poklicnem
Skupne
delavnice
(z
vsebino
oizobraževanja
modelu
se lahko
9. izobraževanju,
izobraževanju
in gostiteljsko
podjetje
oziroma
mentorQ-Placements)
v njem.
Delavnica
sev mora
osrevključijo
v druge programe
usposabljanja
mentorjev
v poklicnem
izobraževanju
in
gostiteljsko
podjetje
oziroma
mentor
v
njem.
Delavnica
se
mora
osrevključijo
v
druge
programe
usposabljanja
mentorjev
v
poklicnem
dotočiti naizobraževanju
vloge in obveznosti,
dokumentacijo,
ali mentorjev
v podjetjih.dejavnosti in predvsem na komudotočiti
naizobraževanju
vloge
obveznosti,
dokumentacijo,
dejavnosti in na
predvsem
na mestu:
komualiskozi
mentorjev
v podjetjih.
nikacijo med
tremiinakterji
celoten
proces usposabljanja
delovnem
nikacijo
tremiin akterji
skozi celoten
proces
usposabljanja
na delovnem
mestu:
pripravo,med
izvedbo
ocenjevanje.
Vse tri faze
so enako
pomembne
ter jih je treba
pri
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
pripravi
in izvedbi
delavnice
Q-Placements
enakovredno
obravnavati.
Pomagajte
si s
10.
Priročnikom
Q-Placements,
s poglavjema
4 in
5, ki določata
proces
in postopke
Po
drugi
stranizlasti
se
lahko
program
Q-Placements
na
skupnih
10. Po
drugi stranizlasti
se lahko
program4 in
Q-Placements
na
skupnih
Priročnikom
Q-Placements,
s
poglavjema
5,
ki
določata
proces
in
postopke
zagotavljanja
kakovosti.razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki
delavnicah
delavnicah
razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki
zagotavljanja
kakovosti.
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanzanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrjemladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-
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Faza priprave vključuje:

Sklepi in priporočila projekta Q-Placements

priporočila
projekta Q-Placements
Z vidikaSklepi
ustanovein
poklicnega
izobraževanja:
skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo

Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktične1.
dokumentov;
1. Razviti model Q-Placements lahko prispeva h kakovosti praktičnega usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
izbor
za podjetja;
ga vajencev
usposabljanja
z delom v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
razumevanje
pričakovanj
vajencev
in podjetij
praktičneizobraževanja
vključuje
tri glavne
akterje:glede
Pripravnika/vajenca
v
glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
ga izobraževanja
usposabljanja
zvključuje
delom; trišolo
poklicnem
izobraževanju,
poklicnega izobraževanja in podjepoklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjetje.
tje. pričakovanih učnih rezultatov v programu (načrtu) dela,
razlago

ki se
razdeli
vajencem
in predstavnikom
podjetja;
V vseh
državah,
ki sodelujejo
pri projektu,
obstaja sodelovanje med
2.
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
poklicnim
izobraževanjem
in
podjetji
na makroravni
pripravo
vajencev
na praktično usposabljanje
(dobra (sistemi
poklicnim
izobraževanjem
in podjetji naz delom
makroravni
(sistemi
poklicnega
izobraževanja
–
zainteresirane
strani)
za
pravila
ravnanja,
nujnost sporočanja
morebitnih
težavzaz zagotavljanje
menpoklicnega
izobraževanja
– zainteresirane
strani)
zagotavljanje
kakovosti
praktičnega
usposabljanja
z delom,
treba pa je izboljšati
torjem
v podjetju
in mentorjem
v poklicnem
izobraževanju);
kakovosti
praktičnega
usposabljanja
z delom,
treba pa je izboljšati
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
komunikacijo
in sodelovanje
na usposabljanju
mikroravni med
posameznimi
razlago
zahtev
poročila
o
praktičnem
z delom
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi
podjetji, saj se
šolami
poklicnega
izobraževanja
in
gostiteljskimi
podjetji,
saj se
vajencem;
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
podpis sporazumov o praktičnem usposabljanju z delom z
vajenci in podjetjem s strani poklicnega izobraževanja;
medz družino
poklicnim
izobraževanjem in podjetji ni ome3.
po Sodelovanje
potrebi srečanje
vajenca.

3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni omejeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
Z vidika podjetja:
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
ali zaprositi
zanje,
razvijajo
smernice
priročnike o
skrbpripravništva
za vzpostavitev
potrebnih
politik
in postopkov
terali
izdelavo
pripravništva
ali zaprositi
zanje,
razvijajo
smernice
ali
priročnike o
praktičnemv usposabljanju
z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
dokumentov
zvezi
s
fazo
priprave;
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni
razvoj praktičnega
mentorjev usposabljanja
v podjetjih, organizirajo
razumevanje
programa
z delom in uspo sabljanja in/ali
certificiranje.
sabljanja
in/ali
certificiranje.
pričakovanih rezultatov praktičnega usposabljanja z delom na

podlagi učinkovite komunikacije s predstavniki poklicnega
izobraževanja;

4.
Podjetja
imajo odmesta;
sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljapripravo
delovnega
4.
Podjetja
imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljanja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
nja z delom
dobiček.vajence
Vendar
obstajajo številne ovire, pravna
imenovanje
v podjetju;
vprašanja,mentorja
zahteve za
(ki se zelo razlikujejo
od države do države in se
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se
lahko nanašajo
na plače,
socialne
prispevkevajencih;
ali druge posebne
obveščanje
zaposlenih
v podjetju
o prihajajočih
lahko nanašajo
na plače,
socialne
prispevke ali druge posebne
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zahteve),
zaradi
katerih jeza vajence;
sodelovanje za podjetja preveč
pripravo
paketov
dobrodošlice
zapleteno
in nezanimivo.
Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
pripravo
sprejema
vajence; vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na
splošnozazaposljivost
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.

podpis sporazumov o praktičnem usposabljanju z delom z
vajenci in poklicnim izobraževanjem.
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Faza izvedbe vključuje:
5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
Sodelovanje
in izobraževanja:
komunikacija med šolami poklicnega
5.ustanove
Z vidika
poklicnega
izobraževanja
in gostiteljskimi
podjetji morata potekati v vseh
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega uspostežav, dapotrebnih
se tako zagotoviinkakovost
praktičnega
usposskrbštevilnih
za vzpostavitev
ter izdelavo
abljanja
z delom. Akterjipolitik
morajopostopkov
vzpostaviti
postopke za
abljanja zv zvezi
delom.
Akterji
morajo vzpostaviti postopke za
dokumentov
s fazo
izvedbe;
sodelovanje in usposobiti
ob strani (mentorje v poklicnem
sodelovanje in usposobiti ob strani (mentorje v poklicnem
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge.
izobraževanji in mentorje v podjetjih) za njihove vloge.
spremljanje poteka praktičnega usposabljanja z delom z
rednimi obiski v podjetju;
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
poklicnim
izobraževanjem
podjetji,
zlasti
podjetji, ki ponujajo
redno
komunikacijo
z vajencemin
mentorjem
v podjetju.
poklicnim
izobraževanjem
ininpodjetji,
zlasti
podjetji, ki ponujajo
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
nacionalni ravni in na ravni EU.
nacionalni ravni in na ravni EU.
Z vidika podjetja:
Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
7.
skrbSkupno
za vzpostavitev
potrebnih
politik inv postopkov
izdelavo
usposabljanje
za mentorje
poklicnemter
izobraževanju
in
7.
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
dokumentov
s fazobo
izvedbe;
mentorje v zvezi
podjetjih
pomagalo bolje razumeti posamezne
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno
in in
podpirati
pripravnika/vajenca.
sodelovanje
izvedbo
sprejema
predstavitve
na delovnem mestu;
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.
zagotovitev dodeljenih nalog vajencu;
pogovor z mentorjem v poklicnem izobraževanju o težavah, če
8.
Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
se pojavijo;
8.
Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
reševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerreševanje specifične
težave
(npr.
osip pri učenju
na delu
posredovanje
povratnih
informacij
o doseženem
napredku
inv frizerskem sektorju
na Nizozemskem).
skem
sektorju
na
Nizozemskem).
izpolnitvi programa vajencem.
delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
9. Skupne vključuje:
Faza ocenjevanja
9. Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
vključijopoklicnega
v druge programe
usposabljanja mentorjev v poklicnem
Z vidika ustanove
izobraževanja:
izobraževanju ali mentorjev
v podjetjih.
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.
skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo
dokumentov
zvezi ssefazo
ocenjevanja;
10.
Po drugi vstrani
lahko
program Q-Placements na skupnih
10. Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki
prejemanje
in ocenjevanje
poročil otem
praktičnem
usposabljanju
delavnicah
razširi z dodajanjem
ali ustvarjanjem
modulov, ki
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanz delom;
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
mladih,
metode učenja,
preverjanje
znanjusposabljanju
in spretnosti,z potrjepripravo
in predstavitev
poročil
o praktičnem
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrjedelom (kadar je to potrebno);
zbiranje povratnih informacij vajencev o njihovih izkušnjah v
podjetju;
analizo rezultatov pripravništva zaradi izboljšanja kakovosti.
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Z vidika podjetja:

Sklepi
Sklepi in
in priporočila
priporočila projekta
projekta Q-Placements
Q-Placements
skrb za vzpostavitev potrebnih politik in postopkov ter izdelavo
dokumentov v zvezi s fazo ocenjevanja;

obveščanje
vajencev
o njihovemlahko
napredku
medhpraktičnim
Razviti model
Q-Placements
prispeva
kakovosti praktične1.
Razviti
model
Q-Placements
lahko
prispeva
h kakovosti praktične1.
usposabljanjem
z delom;
ga usposabljanja
z delom v različnih sistemih poklicnega
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja
(npr. dualnih
ali ne),z delom
če proces
podpis
poročil o praktičnem
usposabljanju
(kadar poklicnega
je to
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
izobraževanja vključuje tri glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
potrebno);
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjepoklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjetje.
posredovanje
rezultatov/izkušenj s predstavniki/mentorji v
tje.
poklicnem izobraževanju, posredovanje povratnih informacij.
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri projektu, obstaja sodelovanje med
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi
poklicnim izobraževanjem in podjetji na makroravni (sistemi
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
šolami poklicnega izobraževanja in gostiteljskimi podjetji, saj se
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
njihova pričakovanja in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni ome3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in podjetji ni omejeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
jeno na zagotavljanje mest za vajence. Zainteresirane strani, ki
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
predstavljajo delodajalce in podjetja, ustvarjajo ali podpirajo veliko
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
»infrastrukture« za praktično usposabljanje z delom ali druge
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
mesta za vajence, skrbijo za platforme, na katerih je mogoče iskati
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice ali priročnike o
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja in/ali certificiranje.

4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposablja4. Podjetja imajo od sodelovanja v sistemih praktičnega usposabljanja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
nja z delom dobiček. Vendar obstajajo številne ovire, pravna
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se
vprašanja, zahteve (ki se zelo razlikujejo od države do države in se
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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5. Sodelovanje
Priloga
1 in komunikacija med šolami poklicnega
5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh

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

6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
6. Aktivno je treba spodbujati najboljše prakse sodelovanja med
poklicnim izobraževanjem in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo
poklicnimzaizobraževanjem
in podjetji,
zlasti
podjetji, kipriponujajo
Uporabite predlogo
načrtovanje
delavnice,
ki vam
bo pomagala
organizaciji in izvajanju
kakovostno
praktično usposabljanje
z delom.
Najboljša podjetja
kakovostno
praktično
usposabljanje
z
delom.
Najboljša
podjetja
dejavnosti načrtovanja
in priprave
delavnice.
je treba nagraditi.
Za ta
namen je treba vzpostaviti nagrade na
je treba nagraditi. Za ta namen je treba vzpostaviti nagrade na
nacionalni ravni in na ravni EU.
nacionalni ravni in na ravni EU.
Predloga za načrtovanje delavnice
Cilji delavnice:
7. Skupno usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
usposabljanje za mentorje v poklicnem izobraževanju in
7. Skupno
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani, vzpostaviti želeno
vloge,
se seznaniti
s pričakovanji
druge
strani, vzpostaviti želeno
Pripomočki
Časovni
Predmet/tema
Opis
Pričakovani
Uporabljene
in podpirati
pripravnika/vajenca.
sodelovanje
Izročki
(npr. projektor,
in
podpirati
pripravnika/vajenca.
sodelovanje
dejavnost
vsebine
rezultati
metode
okvir
svinčnik, itd.)

8. Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
8. Skupne delavnice se lahko organizacijo za posamezen sektor ali
reševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerreševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerskem sektorju na Nizozemskem).
skem sektorju na Nizozemskem).
9. Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
9. Skupne delavnice (z vsebino o modelu Q-Placements) se lahko
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.

10. Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih
10. Po drugi strani se lahko program Q-Placements na skupnih
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki
delavnicah razširi z dodajanjem tem ali ustvarjanjem modulov, ki
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanzanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
mladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrjemladih, metode učenja, preverjanje znanj in spretnosti, potrje-
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Priloga
2 priporočila projekta
Sklepi
Sklepi in
in priporočila
projekta Q-Placements
Q-Placements
model Q-Placements
lahko
prispeva hizobraževanju
kakovosti praktične1. Razvitiusposabljanja
Primer programa
za mentorje
v poklicnem
in podjetjih (Latvija)
lahko
prispeva h kakovosti praktične1. Razviti model Q-Placements
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
ga usposabljanja z delom v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja
(npr. dualnih
ali ne),izobraževanjem
če proces poklicnega
Skupne delavnice
»Sodelovanje
med poklicnim
in podjetji za
izobraževanja (npr. dualnih ali ne), če proces poklicnega
izobraževanja
vključuje
tri
glavne
akterje:
Pripravnika/vajenca
v
kakovostnoizobraževanja
praktično usposabljanje
z delom«
vključuje tri
glavne akterje: Pripravnika/vajenca v
poklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjepoklicnem izobraževanju, šolo poklicnega izobraževanja in podjetje.
tje.
projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri
1. dan
projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, ki sodelujejo pri
poklicnim
izobraževanjem
in
podjetji na makroravni (sistemi
Časovni poklicnim izobraževanjem in podjetji
na makroravni
(sistemi
Učni rezultati
Metode
Tema izobraževanja
Vsebina – zainteresirane
poklicnega
strani) za
zagotavljanjeIzročki
okvir
poklicnega izobraževanja – zainteresirane strani) za zagotavljanje
kakovosti
praktičnega
usposabljanja
z delom, treba
pa je izboljšati
Odprtje praktičnega
Odprtje delavnice.
Udeleženci
Predstavitev
Diapozitivi
14:00 – 14:15 kakovosti
usposabljanja
z delom, treba
pa je izboljšati
komunikacijo
in
sodelovanje
na
mikroravni
med
posameznimi
delavnice.
Informacije
o
razumejo
pomen
predstavitve (v
(15 minut)
komunikacijo in
sodelovanje
na
mikroravni
med posameznimi
projektu
Q-Placeprojekta
Q-Placein
šolami poklicnega
izobraževanja
in gostiteljskimi
podjetji, sajelektronski
se
Uvod. poklicnega
ments:izobraževanja
cilji projekta, ments.
šolami
in gostiteljskimi podjetji, sajpapirnati
se obliki).
njihova pričakovanja
in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
pričakovani
njihova pričakovanja
in razumevanje vlog lahko razlikujejo.
rezultati.
14:15 – 14:45 Predstavitve
3. Sodelovanje
udeležencev.
(30 minut)

»Kdo je kdo v naši

Pozitivno vzdušje

Individualna naloga

Papir ali

med
poklicnim izobraževanjem
in
podjetji
ni ome»Kolektivno
znanje«:
na delavnici,
skupini?«
samolepilni
in podjetji ni ome3. Sodelovanje med poklicnim izobraževanjem
da greZainteresirane
za predstavite se; strani,
listki
jeno na zagotavljanje mest zaobčutek,
vajence.
kidveh barv.
opredelite izzive,
s
jeno
na zagotavljanje
mest zaskupino
vajence.
Zainteresirane
strani,
ki
strokovnjaKljučna
Ključna vprašanja
predstavljajo
delodajalce
in podjetja,
ustvarjajo
ali podpirajo
se srečujeteveliko
kov z enakimi
cilji. katerimi
vprašanja za delodajalce
za kakovost in podjetja,
Predstavitev
predstavljajo
ustvarjajo
ali
podpirajo
veliko
zagotavljanju
»infrastrukture«
za praktično usposabljanje zpri delom
ali druge
kakovost
praktičnega
»Cilji delavnice«.
praktične»infrastrukture«
za praktično
usposabljanje zkakovosti
delom
ali druge
usposabljanja
z
praktičnega
oblike učenja na delu: vključite ali akreditirajtegapodjetja,
kiz nudijo
usposabljanja
usposabljanja
delom
z vidika
oblike
učenjaz na
delu:
vključite ali akreditirajtedelom;
podjetja,
lahkoki nudijo
mesta
skrbijo za platforme, na katerih
je kaj
mogoče
iskati
delom.za vajence,
udeležencev
prispevam
k
mesta za vajence,
skrbijo
za
platforme,
na
katerih
je
mogoče
iskati
pripravništva alidelavnice.
zaprositi zanje, razvijajo smernice
ali
priročnike
o
izboljšanju kakovosti
pripravništva ali zaprositi zanje, razvijajo smernice
ali
priročnike
o
praktičnega
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje usposabljanja
ali podjetja,
z skrbijo
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo
uspo delom.
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo
uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja
in/ali
certificiranje.
Udeleženci
Predstavitev
Boljše
razumevanje
Razprava
ali
Proces
in
faze
14:45 – 15:15
(30 minut)

4.
4.

predstavijo svoje
PPT »Proces in
procesa praktične- viharjenje
praktičnega
faze kakovostusposabljanja z poglede na to, kaj je ga usposabljanja z možganov s
kakovostno
nega praktičnedelom ter njegovih prispevki
delom. Ključni
ga usposabljanposameznih faz in udeležencev.
akterji, njihova praktično
usposabljanje
z
Podjetja
imajo od
sodelovanja
vdejavnikov,
sistemih
ja z delom«.
ki praktičnega usposabljapričakovanja,
Podjetja
imajo
od
sodelovanja
v
sistemih
praktičnega
usposabljadelom. Udeleženci
prispevajo
h
njavloge
z in
delom dobiček.
Vendar
obstajajo
številne
ovire,
pravna
razpravljajo o Vendar obstajajo številne ovire, pravna
njaprispevek
z delom
dobiček.
kakovosti.
h
procesu
vprašanja,
zahteve
(kipraktičnega
se zelo razlikujejo
od države do države in se
kakovosti zahteve
vprašanja,
(ki se zelo
razlikujejo od države do države in se
usposabljanja
z
lahko
nanašajodelom
na ter
plače, socialne prispevke ali druge posebne
praktičnega
lahko
nanašajo
na plače, socialne prispevke ali druge posebne
usposabljanja
z posameznih
zahteve),
zaradi
katerih
fazahje
in sodelovanje za podjetja preveč
zahteve),
zaradi
katerih
delom.
povezavah
med je sodelovanje za podjetja preveč

zapleteno in nezanimivo.
Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
fazami, pa tudi o Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo.
paziti na splošno
zaposljivost
tem, kako vsaka faza vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno
zaposljivost
vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
k splošni
usposabljanje zprispeva
delom,
morajo biti preprosta in prilagodljiva.
kakovosti
in
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
rezultatom
praktičnega
usposabljanja z
delom.

15:15 – 15:45
(30 minut)

Odmor za kavo.
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5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
5. Sodelovanje in komunikacija med šolami poklicnega
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
izobraževanja in gostiteljskimi podjetji morata potekati v vseh
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
fazah procesa praktičnega usposabljanja z delom in v primeru
številnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega usposštevilnih težav, da se tako zagotovi kakovost praktičnega usposabljanja z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za
z delom.
Akterji
morajo
postopke PPTza
Dejavnosti
in
1. faza: Faza
Poznavanjevzpostaviti
PPT, razprava.
15:45 – 16:15 abljanja
sodelovanje
inpostopki
usposobiti
strani (mentorje
v poklicnem
med fazo ob
priprave.
potrebnih
(30 minut) sodelovanje
inpriprave
usposobiti
ob
strani
(mentorje
v poklicnem
na
šoli
izobraževanji
in
mentorje
v
podjetjih)
za
njihove
vloge.
Vloge in
dejavnosti,
»Faza priprave,
izobraževanji
in
mentorje
v
podjetjih)
za
njihove
vloge.
poklicnega
obveznosti treh
postopkov in
vloge in
ključnih akterjev. izobraževanja in v
Dokumentacija. gostiteljskem

6.
6.

dokumentov.
obveznosti
Udeleženci znajo
ključnih akterjev,
podjetju. Kakšna
opredeliti vloge in
dokumentacija«.
komunikacija
je
Aktivno je treba spodbujati najboljše
prakse sodelovanja med
obveznosti
treh
Aktivno je treba
spodbujati
najboljše prakse sodelovanja med
potrebna
med
poklicnim izobraževanjem
in podjetji,
zlasti podjetji, ki ponujajo
Priročnik
ključnih akterjev.
ključnimi akterji? in podjetji, zlasti podjetji, ki ponujajo
poklicnim izobraževanjem
Q-Placements.
kakovostno praktično usposabljanje z delom. Najboljša podjetja

kakovostno praktično
usposabljanje
z delom. Najboljša podjetja
Dokumentacija,
ki jo
je treba nagraditi.
Zadoločiti
ta namen
je treba vzpostaviti nagrade na
je treba
in se
je treba nagraditi.
Za ta namen
je treba vzpostaviti nagrade na
nacionalni ravnio njej
in na
ravniv fazi
EU.
pogovoriti
nacionalni ravnipriprave.
in na ravni EU.
16:15 – 17:00
(45 minūt)

7.
7.

17:00 – 17:15
17:15-18:00
8.
(45 minut)

Udeleženci
Predstavitev/
PPT »Coaching
Uporaba
Predstavitev
demonstracija (če je kot metoda
razumejo pojem
coachinga kot
coachinga kot
vodenja za
metode vodenja metode vodenja oz. coachinga in zakaj je dovolj časa).
Skupno
usposabljanje
za mentorje
v poklicnem
izobraževanjuzagotavljanje
in
podporne metode
lahko uporaben
kot
za kakovostno
Skupno
usposabljanje
za
mentorje
v
poklicnem
izobraževanju
in
metoda
vodenja
Razprava.
kakovostnega
praktično
ter
možnosti
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne
mentorje
v
podjetjih
bo
pomagalo
bolje
razumeti
posamezne
praktičnega
usposabljanje z njegove uporabe v med pripravništvom
vloge,
se seznaniti
s pričakovanji
druge strani, vzpostaviti želeno
usposabljanja z
komunikaciji
z
delom.se seznaniti
vloge,
s pričakovanji
druge strani, vzpostaviti želeno
podpirati pripravnika/vajenca.
sodelovanje in vajencem.
delom«.
sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.
Videoposnetek.
Odmor za kavo
Faza priprave:

Opis primera faze

Spretnosti/sposob-

Študija primera.

Predstavitev

študija primera.
priprave.
Analiza organizacijo
nosti prepoznavanja
Skupne
delavnice
se lahko
za posamezen sektor»Metoda
ali študije
8. Skupne delavnice
se vlahko
sektorprimera«.
ali
primera
majhnihorganizacijo
in obravnave za posamezen
Skupinsko delo.
reševanje specifične
težave (npr.
osipterpri
učenju na delu v frizerskupinah.
vzrokov
iskanje
reševanje specifične težave (npr. osip pri učenju na delu v frizerskem sektorju na
Nizozemskem).
Opis 1. primera.
Udeleženci
rešitev.
Predstavitve.
skem sektorju na
Nizozemskem).
predstavijo
rešitve.
Razprave.

Praktične
Udeleženci v
Razumevanje vloge Skupinsko delo.
Opis primera za
18:00 – 18:45
delavnice
(z skupinah
vsebino o modelu
Q-Placements) se lahko
9. Skupne
majhnih
priprave zaQ-Placements) se lahko
spretnostidelavnice
simulacijsko
(45 minut)
(z vsebino ofaze
modelu
9. Skupne
vključijo
v druge
programe
v poklicnem
komuniciranja
in prevzemajo
vlogeusposabljanja
celoten proces mentorjev
igro.
Simulacijska
igra.
vključijo
v druge
programe
usposabljanja
mentorjev v poklicnem
sodelovanja
med
ključnih
akterjev
v
praktičnega
izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.
fazo priprave.
določeni
situaciji. v podjetjih.
usposabljanja z
Povratne informaciizobraževanju
ali
mentorjev
delom.
je o skupinskem
Postaviti se v položaj delu.
drugega akterja
(poklicnega
Razprava.
10. Po drugi strani se lahko program
Q-Placements
na skupnih
izobraževanja
ali
10. Po drugi strani se lahko program
Q-Placements
na skupnih
delavnicah razširi z dodajanjempodjetja
tem ali
ustvarjanjem
modulov, ki
ali vajenca)
delavnicah razširi z dodajanjemintem
ali
ustvarjanjem
modulov, ki
se
soočiti
z
izzivi
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja poklicnega izobraževanfaze priprave zpoklicnega izobraževanzanimajo obe skupini, npr. pričakovanja
ja, podjetja, pripravnika/vajenca,
sposobnosti
mladih/kultura
njegovega
stališča.
ja, podjetja, pripravnika/vajenca,
sposobnosti
mladih/kultura
mladih, metode učenja, preverjanje
znanj in spretnosti, potrjeBoljše razumevanje
mladih, metode učenja, preverjanje
znanj
in
spretnosti,
potrjeinteresov in
pričakovanj drugih
ključnih akterjev.
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2. dan
Sklepi
in
priporočila
projekta
Q-Placements
Sklepi
in
priporočila
projekta
Q-Placements
Časovni
Tema
Vsebina
Učni rezultat
Metode
okvir

9:00 – 9:15
(15 minut)

1.
9:15 – 10:00
1.
(45 minut)

Izročki

Zbiranje
udeležencev.
Razumevanje
2. faza:model
faza
Določanje ključnihlahko
Skupinske praktičnePPT »Faza
Razviti
Q-Placements
prispeva h kakovosti
Razviti model Q-Placements
lahko prispeva
praktičnetežav pri h kakovosti
težav pri
predstavitve.
izvedbe
gaizvedbe
usposabljanja
z zagotadelom glavnih
v
različnih
sistemih
poklicnega
vljanjuzkakovosti
praktičnega
gapraktičnega
usposabljanja
delom zagotavljanju
v različnih sistemih poklicnega
izobraževanja
(npr. dualnih kakovosti
ali ne),
če proces
praktičneusposabljanja z praktičnega
Viharjenje poklicnega
usposabljanja z
izobraževanja
(npr.
dualnih
ali
ne),
če
proces
poklicnega
ga usposabljanja
delom.
usposabljanjatri
z glavne
možganov.
delom«.
izobraževanja
vključuje
akterje: zPripravnika/vajenca
v
delomakterje:
med fazo Pripravnika/vajenca v
izobraževanja
tri glavne
Glave težave, ki vključuje
delom med fazo
poklicnem
izobraževanju,
šolo
poklicnega
izobraževanja
in
podjeizvedbe, razumevan- Vzajemno učenje. Priročnik
jih je treba izobraževanju,
izvedbe z vidika
poklicnem
šolo poklicnega
izobraževanja in podjeje različnih vidikov:
tje.obravnavati.
poklicnega
Q-Placements.
tje.Najboljše prakse. izobraževanja in
vidika poklicnega
Razprava.
izobraževanja in

ki sodelujejo
pripodjetij.
projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, podjetij.
prakse/izki sodelujejo
priSpoznavanje
projektu, obstaja sodelovanje med
2. V vseh državah, Najboljše
poklicnim izobraževanjem
in podjetji na makroravni (sistemi
kušnje udeležencev
poklicnim izobraževanjem
in
podjetji
na makroravni (sistemi
najboljših
praks
pri premagovanju/
poklicnega izobraževanja
– zainteresirane
strani) za zagotavljanje
drugih udeležencev
reševanju težav.
poklicnega izobraževanja
– zainteresirane
strani) za zagotavljanje
in učenje
njih.
kakovosti praktičnega usposabljanja
z izdelom,
treba pa je izboljšati
kakovosti praktičnega usposabljanja z delom, treba pa je izboljšati
komunikacijo in sodelovanje na mikroravni med posameznimi
komunikacijo
inDejavnosti,
sodelovanje na
mikroravni med
posameznimi
Razumevanje
Faza priprave:
Predstavitev.
10:00 – 10:30 šolami
poklicnega
izobraževanja
in gostiteljskimi
podjetji, sajPPTse
vsehin
postopkov
postopki
na šolah
vloge inpoklicnega
šolami
izobraževanja
gostiteljskimi podjetji, saj se
njihova
pričakovanja
in razumevanje
vlog lahkoSkupinsko
razlikujejo.
in dokumentacije
poklicnega
obveznosti
delo.
»Faza izvedbe
njihova
pričakovanja
in razumevanje
vlog lahko razlikujejo.
ter komunikacije z
ključnih akterjev, izobraževanja in v
praktičnega

vidika poklicnega
podjetjih za
Razprava.
usposabljanja z
izobraževanja in
zagotavljanje
delom«.
podjetij
kakovosti
praktičneSodelovanje med poklicnim izobraževanjem
in podjetji ni omemed fazo izvedbe. in podjetji ni omega usposabljanja
Priročnik
Sodelovanje med
poklicnimz izobraževanjem
jeno na zagotavljanje
mest
za
vajence.
Zainteresirane
strani,Q-Placements.
ki
Udeleženci
se
delom. Vloge in
jeno na zagotavljanje
mest zazavedajo
vajence.
Zainteresirane strani, ki
vlog in
obveznosti ključnih
predstavljajo delodajalce
in podjetja, ustvarjajo
ali podpirajo veliko
obveznosti
vseh
predstavljajo delodajalce
in podjetja,
ustvarjajo
ali podpirajo veliko
sodelova»infrastrukture«akterjev,
za praktično
usposabljanje
ključnih akterjev ter z delom ali druge
»infrastrukture«njezain komunikacija.
praktično usposabljanje
z
delom ali druge
oblike učenja naDokumentacija.
delu: vključitenjihovih
ali akreditirajte podjetja, ki nudijo
oblike učenja na delu: vključitenalog
ali akreditirajte
podjetja, ki nudijo
pri sodelovamesta za vajence, skrbijo za platforme,
na katerih je mogoče iskati
nju in
mesta za vajence, skrbijo za platforme,
na katerih je mogoče iskati
pripravništva ali zaprositi zanje,komunikaciji
razvijajo med
smernice ali priročnike o
pripravništva ali zaprositi zanje,fazo
razvijajo
smernice ali priročnike o
izvedbe.
praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo

dokumentacija

3.
3.

praktičnem usposabljanju z delom za sektorje ali podjetja, skrbijo
za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo za strokovni razvoj mentorjev v podjetjih, organizirajo uspo sabljanja in/ali certificiranje.
sabljanja in/ali certificiranje.
10:30 – 11:00

4.
4.

Razumevanje vloge Skupinsko delo.
Obravnava in
Opis 2. primera.
analiza primera faze posameznih ključnih
izvedbe praktičnega akterjev ter potrebe Analiza primera.
Priročnik
po medsebojni
usposabljanja z
Q-Placements.
Podjetja imajo od
sodelovanja
sistemihinpraktičnega
usposabljakomunikaciji
delom.
Razprava o v
Predstavitve.
Podjetja imajo od
sodelovanja
v
sistemih
praktičnega
usposabljav fazištevilne ovire, pravna
sodelovanju in
nja z delom dobiček.
Vendarsodelovanju
obstajajo
nja z delom dobiček.
obstajajo številne
ovire, pravna
dejavnostih Vendarizvedbe.
Razprava.
vprašanja, zahteve
(ki se zelo razlikujejo od države
do države in se
vključenih
vprašanja, zahteve
(ki sestrani.
zelo razlikujejo od države do države in se

Faza izvedbe:
študija primera.

lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
lahko nanašajo na plače, socialne prispevke ali druge posebne
zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
Odmor za kavo
11:00 – 11:30 zahteve),
zahteve), zaradi katerih je sodelovanje za podjetja preveč
(30 minut) zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
zapleteno in nezanimivo. Te ovire moramo odstraniti, hkrati pa
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
paziti na splošno zaposljivost vajencev. Pravila, ki urejajo praktično
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
usposabljanje z delom, morajo biti preprosta in prilagodljiva.
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Vprašanja in
11:30 – 12:00
5. Sodelovanje
odgovori glede
(30 minut)
5. Sodelovanje
izobraževanja
zagotavljanja
izobraževanja
kakovosti
v fazi
fazah
procesa
izvedbe.
fazah
procesa

Razumevanje možnih Razprava.
Ugotavljanje in
Priročnik
in komunikacija
med
poklicnega
dejavnosti,
vključno šolami
s
obravnava
Q-Placements.
in komunikacija
med šolami poklicnega
in
gostiteljskimi
podjetji inmorata
potekati v vseh
najboljših
praks pri sodelovanjem
Viharjenje
in
gostiteljskimikomunikacijo
podjetji med
morata
potekati v vseh
premagovanju
možganov.
praktičnega
usposabljanja
z delom
in v primeru
poklicnim
težav in zagotavljapraktičnega
usposabljanja
z delom in v primeru
izobraževanjem,
številnih težav, nju
dakakovosti
se takov zagotovi
kakovost praktičnega
Vzajemno učenje.usposštevilnih
težav, fazi
daizvedbe.
se tako zagotovi
kakovost
praktičnega
uspospodjetjem
in
Ugotavljanje
abljanja
z delom.
Akterji morajo
vzpostaviti
postopke za
vajencem,
za
abljanja
z delom. Akterji morajo vzpostaviti postopke za
najboljših praks.

sodelovanje in usposobiti obkakovostno
stranipraktično
(mentorje v poklicnem
sodelovanje in usposobiti obusposabljanje
strani (mentorje
v poklicnem
z
izobraževanji in mentorje v podjetjih)
za
njihove vloge.
delom.
izobraževanji in mentorje v podjetjih)
za njihove vloge.

6. Aktivno
jefaza:
treba
spodbujati
sodelovanja med
PPT »Faza
Ukrepi,
postopki in najboljše
RazumevanjepraksePredstavitev.
3. (zadnja)
Aktivno
je treba
spodbujati
najboljše
prakse sodelovanja med
ocenjevanja
dokumentacija, za
dejavnosti in
poklicnim izobraževanjem
in podjetji,
zlasti podjetji, ki ponujajo
poklicnim
izobraževanjem
in podjetji,
ponujajo
Skupinskoki
delo.
praktičnega
Faza ocenjevakatere mora
postopkov,zlasti
vključnopodjetji,
kakovostno
praktično
usposabljanje
z
delom.
Najboljša
podjetja
s komuniciranjem
in Najboljša podjetja
usposabljanja z
nja
poskrbeti vsak
kakovostno
praktično
usposabljanje
z delom.
jepraktičnega
treba nagraditi.
ta namen
je treba med
vzpostaviti
na
Razprava. nagradedelom«.
sodelovanjem
ključniZa
akter.
jeusposabljanja
treba nagraditi.
Za ta namen
je treba
vzpostaviti nagrade na
in EU.stranmi,
med fazo
z Komunikacija
nacionalni ravni
in na ravni
Priročnik
delom
med EU.ocenjevanja
nacionalni
ravnisodelovanje
in na ravni

12:00 - 13:00
6.
(60 minut)

fazo ocenjevanja.

7.
7.

pripravništva.

Q-Placements.

Udeleženci lahko
opredelijo vloge in
Skupno usposabljanje za mentorje
v poklicnem
izobraževanju in
obveznosti
akterjev
Skupno usposabljanje za mentorje
vfazi.
poklicnem izobraževanju in
v
zadnji
mentorje v podjetjih bo pomagalo bolje razumeti posamezne

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

13:00 – 14:00 vloge, se seznaniti s pričakovanji druge strani,
Kosilo
(60 minut) sodelovanje in podpirati pripravnika/vajenca.
14:00 – 15:00
(60 minut)

8.
8.

Razumevanje vloge Skupinsko delo.
Priročnik
Udeleženci
Vloga faze
in pomena
Q-Placements.
predstavijo svoje
ocenjevanja za
Predstavitev.
zagotavljanje
izkušnje in najboljše postopkov v fazi
ocenjevanja za
kakovosti
prakse v fazi
splošno kakovost
Skupne
delavnice
se lahko organizacijo
za posamezen
Razprava. sektor ali
ocenjevanja.
trenutnega
in
praktičnega za posamezen sektor ali
Skupne
delavnice se lahko organizacijo
prihodnjega
reševanje specifične težave (npr.
osip priz učenju na delu v frizerusposabljanja
Vzajemno
učenje.
praktičnega specifične težave (npr.
reševanje
osip pri učenju
na delu
v frizerdelom.
skem
sektorju
na
Nizozemskem).
usposabljanja z
skem
sektorju
na
Nizozemskem).
delom.
Učenje iz izkušenj
drugih udeležencev.

modelu
Q-Placements) se lahko
9. Skupne delavnice (z vsebino oSposobnosti
težav.Q-Placements) se lahko
modelu
9. Skupne delavnice (z vsebino oreševanja
vključijo v druge programe usposabljanja mentorjev v poklicnem
vključijo
v druge
programe
usposabljanja
mentorjev
Razumevanje vidikov
Povratnev poklicnem
Priročnik
Pregled procesa
Udeleženci
povejo,
14:30 – 15:15 izobraževanju
ali
mentorjev
v podjetjih.
ključnih
akterjev
pri
informacije in
Q-Placements.
praktičnega
kaj
so
pridobili
na
(45 minut) izobraževanju ali mentorjev v podjetjih.
zagotavljanju
komentarji
kakovosti skozi
udeležencev.
proces praktičnega
Udeleženci
usposabljanja z
Razprava.
na
10. Po drugi straniodgovorijo
se lahko
program
Q-Placements
na skupnih
delom. Razumevanje
vprašanje:
Kaj
naj
10. Po drugi strani se lahko program
Q-Placements na skupnih
vloge
komunikacije
delavnicah
razširi
z
dodajanjem
tem
ali
ustvarjanjem
modulov, ki
spremenim v svoji
Kaj je treba
med
poklicnim
delavnicah
razširi
z ali
dodajanjem
tem
ali ustvarjanjem modulov, ki
rutini
delovnih
spremeniti
v
zanimajo obe skupini, npr. pričakovanja
poklicnega izobraževanizobraževanjem,
postopkih?npr. pričakovanja
zanimajo
obe skupini,
izobraževandejavnos
podjetjem
in poklicnega
ja,naših
podjetja,
pripravnika/vajenca,
sposobnosti
mladih/kultura
tih
in
postopkih?
vajencem.
ja, podjetja, pripravnika/vajenca, sposobnosti mladih/kultura
mladih, metode učenja, preverjanje
znanj in spretnosti, potrjeRazumevanje
mladih, metode učenja, preverjanje
znanj in spretnosti, potrjelastnega potenciala
za izboljšanje
kakovosti praktičnega usposabljanja z
delom.

usposabljanja z
delom ter vloge
sodelovanja in
komunikacije.

15:15 – 16:00
(15 minut)

delavnici.

Zaključek delavnice. Anketa o zadovoljstvu udeležencev. Podelitev potrdil.
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