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Projekt TALENTJOURNEY

Izziv vsake izobraževalne organizacije je, kako zagotoviti 
kakovosten učni proces. Vanj morajo biti aktivno vključeni vsi 
deležniki, usmerjen pa mora biti na uporabnika. S temi izho-
dišči smo v okviru projekta Talentjourney pričeli z razvojem 
izvajanja skupnega kurikula na področju IIoT v Sloveniji in 
tudi v mednarodnem okolju.

Za tako ambiciozen projekt smo v okviru projekta naredili 
raziskavo področja IIoT (industrijski internet stvari) pri delo-
dajalcih: kakšna izobraževanja že obstajajo, kateri poklici 
bodo na področju IIoT v prihodnosti najbolj zaželeni, kakšne 
spretnosti in kompetence bodo dijaki potrebovali za uspešen 
vstop na trg dela. 

Hkrati smo izpeljali tudi aktivnosti (intervjuje, razne delav-
nice in srečanja) z namenom spoznavanja potreb ključnih 
deležnikov projekta. Z metodo »Service design« smo obli-
kovali »Potovanje udeleženca vseživljenjskega učenja«, kjer 
smo raziskali faze »potovanja«, motive v času izobraževanja, 
čustvovanje, motivacijo itd. Vsi ti podatki in usmeritve so bili 
izhodišče za razvoj skupnega kurikula. 

Skupni kurikul (Joint Curricula) je poseben način izvajanja 
izobraževalnega programa, kjer v izvajanju sodeluje več 
izobraževalnih organizacij. Partnerice konzorcija se skupaj 

dogovarjajo za celoten izobraževalni program in ob koncu 
podelijo enotno potrdilo o uspešno opravljenem izobraževa-
nju. Partnerske organizacije so lahko iz iste države ali pa je 
partnerstvo mednarodno.

1. Raziskava področja  

Za pripravo sodobnega programa, ki bo zadostil stanju in po-
trebam gospodarstva, je usmerjen na udeleženca in vključuje 
realne projekte, smo poiskali informacije pri vseh deležnikih, 
ki so vključeni v izobraževalni proces. Določili smo vsebine 
skupnega kurikula in raziskali vloge deležnikov v procesu 
izobraževanja.

1.1. Določitev vsebin skupnega kurikula

V okviru mednarodne raziskave smo izvedli 40 intervjujev 
s predstavniki podjetij v petih Evropskih državah: Estonija, 
Finska, Italija, Nemčija in Slovenija (https://talentjourney.si). 
Na osnovi teh intervjujev se je izkazalo, da so naslednja pod-
ročja v okviru IIoT tista, ki so za industrijo danes najpomemb-
nejša:

 Î Umetna inteligenca in obogatena resničnost (AI/AR) 
 Î Kibernetska varnost
 Î Robotika

MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI
CENTER
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Uvajanje skupnega kurikula



50

 Î Razvoj produkcijskih procesov
 Î Podatkovna znanost

Na področju meta znanj in spretnosti so se za najpomembnej-
ša po mnenju delodajalcev izkazala:

 Î Sprejemanje odločitev 
 Î Odgovornost
 Î Reševanje problemov/kritično mišljenje
 Î Komunikacija
 Î Radovednost in ustvarjalnost
 Î Čustvena inteligenca
 Î Timsko delo

Na področju zelenih spretnosti pa:
 Î Vitka proizvodnja
 Î Tehnologija in razvoj procesov za zaščito naravnih virov 
 Î Ocenjevanje in obvladovanje tveganj
 Î Nameščanje in vgradnja energetsko učinkovite tehnolo-

gije
 Î Razvoj zelenih tehnologij

Ti podatki so bili osnova za oblikovanje skupnega kurikula. 
Vsako od področij smo razvili v modul. V vsak modul smo 
vključili najpomembnejša meta znanja in zelene spretnosti.

Skupni kurikul smo želeli izpeljati na nacionalnem in medna-
rodnem nivoju. Zaradi tega smo pripravo modulov in njihovo 
izvajanje razdelili med partnerje v projektu na naslednji način:

 Î Krovni modul IoT: SATAEDU, Malignani, ŠC Kranj
 Î Umetna inteligenca in obogatena resničnost (AI/AR); ŠC 

Nova Gorica, ŠC Velenje, Tallinn Polytechnic
 Î Kibernetska varnost: ŠC Nova Gorica
 Î Robotika; ŠC Velenje, Malignani, SATAEDU
 Î Razvoj produkcijskih procesov: ŠC Kranj
 Î Podatkovna znanost: ŠC Kranj

Vsak od partnerjev se v okviru izvajanja skupnega kurikula 
specializira na izbranem področju in ga skupaj s partnerji iz 
gospodarstva razvija v center odličnosti. 

1.2. Razumevanje vloge deležnikov    

Cilj raziskave je bilo razumevanje vloge deležnikov v izobraže-
valnem procesu: kako vsak od deležnikov vidi izobraževanje, 
kakšna je izkušnja učečega v procesu izobraževanja, kakšni 
so odnosi med deležniki na nacionalnem in mednarodnem 
nivoju (izobraževalni ekosistem). 

Izpeljanih je bilo 33 intervjujev z različnimi deležniki: ude-
leženci izobraževanj, dijaki, študenti, učitelji, udeleženci 
izobraževanja odraslih, mentorji v podjetjih, vodilnimi delavci 
v podjetjih, partnerji v projektu TJ iz Estonije, Finske, SV 
Italije in Slovenije. Izsledki so bili zelo zanimivi in večinoma 
potrjujejo naše izkušnje na področju izobraževanja. V članku 
bom predstavila le kratke povzetke ugotovitev. Več si lahko 
preberete na: https://talentjourney.si.

Poročilo je sestavljeno iz spodaj omenjenih področij. 

Udeleženci izobraževanj: glavni vzvod za razvoj potencia-
lov je motivacija. 

Za učeče sta motivacija in podpora zelo pomembni za do-
seganje napredka. Mladi nimajo delovnih navad. Udeleženci 
IOD (izobraževanje odraslih) imajo manj kondicije za uče-
nje, manj časa za učenje, včasih je problem tudi denar. 
Prostočasne dejavnosti imajo na pridobivanje znanja zelo po-
zitiven vpliv, močan je vpliv svojcev in socialne mreže. Vsem 
je pomembno, da je njihova karierna pot osmišljena.

Učna izkušnja: udeleženci izobraževanj (predvsem mlajši) 
so zelo negotovi, menijo, da morajo odločitev o poklicni poti 
sprejeti premladi. Potrebujejo več informacij za oblikovanje 
svoje poklicne poti, zanimajo jih tudi neformalne oblike 
izobraževanja. Želeli bi, da je šola „varno območje“. Želijo si 
aktivne vloge v procesu izobraževanja, pri tem pa potrebujejo 
vodenje in podporo. Ne vidijo dovolj povezave med izbrano 
izobraževalno smerjo in delovnim mestom. Če ne razumejo 
pomena znanja za zahtevnejše poklice, lahko izgubijo moti-
vacijo.

Manjkajoča znanja: starejši udeleženci izobraževanja so bolj 
zreli, imajo veliko praktičnega znanja in manj poznavanja 
teorije in IKT. Mlajši udeleženci izobraževanja si želijo več pra-
kse, saj ne poznajo pomena teorije. Manjka jim poznavanja in 
razumevanja IIoT, zanima jih, kako je IIoT vključen v različna 
področja študija. Učeči postavljajo premalo vprašanj, kar 
vodi v neučinkovito delo. Za razvoj mehkih znanj potrebujejo 
učeči veliko zunajšolskih aktivnosti. PUD (PRI) je praktična 
izkušnja. Ampak vedno ni tako. Vsem deležnikom je potreb-
no razložiti pomen le-tega. Izobraževalni sistem in industrija 
še vedno dajeta velik pomen tehniškim znanjem in veščinam. 
Vse bolj pa se zavedajo, da morajo učeči postati „celostni“ 
strokovnjaki, ki obvladajo jasno komunikacijo, inovativnost in 
učinkovitost.

Mentorji: na prehodu med „podajanjem vsebine“ k 
„usmerjanju učečih“.

Vloga mentorja: veliko učiteljev je povezanih z industrijo. 
Imajo glavno vlogo pri prenosu realnih potreb v gospodar-
stvu v izobraževalni sistem. Učenje mora potekati v obeh 
smereh: učitelj – učeči in obratno. Učitelji morajo imeti dobro 
znanje mehkih veščin in znanj s področja zelenih tehnologij, 
ne samo odličnega znanja na strokovnem področju. Ves čas 
se morajo izboljševati. Učitelj je zelo pomemben za učečega, 
so njegova motivacija, inspiracija, prvi stik z gospodarstvom. 
Vloga učitelja se spreminja, njegova naloga ni več samo 
posredovanje znanja, ampak je nekdo, ki učečega vodi skozi 
učni proces. Učitelji poleg „kako se učiti“ razvijajo tudi kritič-
no razmišljanje pri učečih ter seveda uporabo naučenega 
znanja.

Izzivi: težko je poučevati večje skupine udeležencev, kajti 
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njihovo znanje ni na enakem nivoju in imajo nizko motivacijo. 
Veliko učečih ima pomanjkljivo osnovno znanje (npr.: osnove 
matematike). Potrebno je pripeljati vse do enakega nivoja. 
Izziv za učitelje je samoevalvacija svojega dela, in sicer kako 
meriti učinkovitost in uspešnost poučevanja. Primanjkuje 
posodobljenih gradiv v maternem jeziku.

Izobraževanje: povezovanje posameznih strokovnih pod-
ročij za izgradnjo celostnega razumevanja.

Kontekst: več poudarka je potrebno dati povezavi vsebin 
Industrija 5.0 z ostalimi strokovnimi področji (aplikacija, inova-
tivni potencial). Pomanjkanje holističnega razumevanja pod-
ročja IIoT vpliva na  trajnostni razvoj in posledično na razvoj 
„green skills“. Univerzitetni študij je bolj usmerjen v teorijo in 
razvoj (razvojne strategije in tehnologijo), poklicno in strokov-
no izobraževanje pa je bolj usmerjeno v prakso in implemen-
tacijo. Okrepiti je potrebno povezavo med njima. Praktična 
znanja dijaki večinoma pridobivajo na PUD, podjetjem pa je 
to bolj v breme, razen kadar jim primanjkuje kadrov. V tehniki 
je glavno gonilo inovativnost – naj bo tako tudi izobraževanje. 
Večinoma vodijo tehnični razvoj podjetja, izobraževanje jim 
le sledi. Slaba javna podoba poklicnega izobraževanja se s 
centri odličnosti lahko spremeni. 

Izzivi: spremembe šolskega sistema so težke, saj je šolstvo 
zelo velik in kompleksen sistem. Šole se lahko vseeno prila-
godijo v okviru svojih zmožnosti, tu imamo v mislih OK (od-
prti kurikul, ki pomeni neodvisnost, samostojnost). V šolah 
področje IIoT ni celostno vključeno v program. Učeči nimajo 
pregleda nad področjem, možnostmi uporabe, aplikacijami. 
Povezave med vsemi ravnmi izobraževanja z gospodarstvom 
dajejo dobre razvojne rezultate. Šole imajo problem pri zago-
tavljanju kadra. 

Predlogi in izboljšave: vsi deležniki so podali nekatere rešitve, 
ki bi jih bilo dobro upoštevati. So le mnenja in so odsev stanja 
in omejitev izobraževalnih sistemov.

 Î Priprava učečih na vajeništvo
 Î Interdisciplinarnost: da dosežemo holistični pogled 
 Î Senčenje: več možnosti učečim, da se srečajo z realnim 

delovnim okoljem
 Î Delitev dobrih praks med učitelji in mentorji
 Î Spretnosti za življenje: kako živeti v družbi, sprejemanje 

odločitev, davki/posojila itd. 
 Î Deljenje matrice kompetenc: izobraževanje/gospodar-

stvo

1.3. Raziskava učne izkušnje posameznika

Učna izkušnja posameznika je zelo individualna, odvisna od 
osebnostnih lastnosti, starosti, socialnega ozadja, dosežene-
ga nivoja znanja. V različnih delavnicah, v katere so bili vklju-
čeni udeleženci izobraževanja (dijaki, študentje, udeleženci 
izobraževanja odraslih), smo oblikovali profile udeležencev 
izobraževanja in na osnovi teh njihovo izobraževalno pot.

V dokumentu lahko razberemo, kje udeleženci izobraževanja 
pridobivajo informacije, kateri faktorji najbolj vplivajo na njiho-
ve odločitve, kakšna čustva jih obhajajo v določenih obdobjih 
njihove izobraževalne poti.

2. Oblikovanje modula

2.1. Oblikovanje delovne skupine in priprava modu-
lov

Delovno skupino na ŠC Kranj smo sestavili v tesnem sodelo-
vanju z vodstvom zavoda. Direktor in ravnatelji so prepoznali 
dodano vrednost projekta. Enoti STŠ in SESGŠ sta še pose-
bej aktivno pristopili k projektu in izvajanje skupnega kurikula 
izkoristili za kakovostni preskok v pojmovanju poučevanja.

V delovno skupino so vključeni učitelji strokovnih modulov. 
V okviru projekta so sodelovali pri razvoju modulov, ki jih 
bodo v šolskem letu 2021/22 prvič izvajali v okviru odprtega 
kurikula in skupnega kurikula. Sodelovali so tudi pri pripravi 
načrta izvajanja skupnega kurikula.

2.2. Sodelovanje z delodajalci

Ključnega pomena pri pripravi modulov in njihovi izvedbi je 
sodelovanje z delodajalci. Z njimi zelo dobro sodelujemo na 
področju PUD in PRI, skupaj izvajamo izobraževalne aktivno-
sti za dijake in strokovne delavce, omogočamo predstavitve 
podjetij v šolskem prostoru itd. V projektu Talentjourney smo 
jih vključili v pripravo strokovnih modulov in njihovo izvedbo.

Na prvem srečanju (17. 6. 2020) smo delodajalcem iz našega 
lokalnega okolja predstavili idejo projekta Talentjourney in 
pripravo skupnega kurikula. Pred srečanjem smo jih povpra-
šali, katera strokovna področja so tista, ki bi jih morali v času 
izobraževanja učeči prejeti in rezultati so bili podobni rezulta-
tom raziskave v okviru projekta Talentjourney.

Na delavnicah smo razgovore in razmišljanja nadaljevali ob 
naslednjih vprašanjih:

 Î Katere veščine bodo v prihodnosti igrale najpomembnej-
šo vlogo?

 Î Na kakšen način (kje in kako) bomo v prihodnosti prido-
bivali veščine?

 Î Kakšne nove modele organizacije izobraževanja in uspo-
sabljanja vidite kot alternativo današnji?

 Î Na kakšen način bi lahko prispevali k našim ciljem v nas-
lednjih dveh letih?

V razpravi se je izkazalo, da v podjetju želijo zaposlene, ki 
imajo znanja z ustreznega strokovnega področja in imajo 
hkrati visok nivo mehkih znanj in spretnosti (meta-skills). 

Eden od predlogov, kako to doseči, je učenje na osnovi real-
nih primerov (učnih situacij). V okviru takega dela dijaki/štu-
dentje lahko razvijajo timsko delo, podjetnost, inovativnost, 
komuniciranje itd. Predloge za učne situacije lahko določa-
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mo skupaj s podjetji. Velika težava, 
ki jo na osnovi izkušenj pričakujemo 
pri takem načinu dela, je časovna 
usklajenost partnerjev pri izvajanju 
pouka.

Pri takem načinu dela bo potrebno 
na novo definirati vlogo:

 Î Učitelja, ki v učnem procesu 
postaja mentor

 Î Dijaka/študenta, ki v učnem 
procesu prevzema aktivnejšo 
vlogo in večjo odgovornost 

 Î Podjetja in izobraževalne inštitu-
cije, ki bodo morale s tesnejšim 
sodelovanjem omogočiti pre-
nos znanja, idej in informacij

Rdeča nit pa je vseživljenjsko 
učenje, ki je za današnje generacije 
nujna za graditev uspešne poklicne 
kariere in osebnostno rast.

Na podlagi vseh informacij smo v 
jesenskem času pozvali podjetja, da 
pripravijo predlog modulov, vzpo-
redno pa smo predlog modulov 
pripravljali tudi v šoli. Oba predloga 
smo združili. Na video delavnici 
v okolju MIRO 10. 12. 2020 pa 
smo modula Podatkovna znanost 
in Razvoj produkcijskih procesov 
dokončno vsebinsko oblikovali.  

2.3. Umestitev skupnega  
kurikula v šolski kurikul

Ravnateljica SESGŠ, Nada Šmid 
in ravnatelj STŠ, Aljaž Rogelj, sta 
uvajanje skupnega kurikula v delo 
šole izvajala v skladu s strategi-
jo razvoja centra in posamezne 
enote. Procesoma na obeh šolah 

je skupna ideja po uvajanju še več 
projektnega dela v šolski kurikul, 
razvoju ideje podjetništva, tesnej-
šem povezovanju z gospodarstvom. 
V obeh primerih se aktivno razvijajo 
podporna okolja za razvoj poslovnih 
idej dijakov.

Na STŠ podpirajo in razvijajo pod-
jetniško razmišljanje dijakov. Želijo 
jim dati priložnost za razvoj njihovih 
idej, ki jih lahko v nadaljevanju 
razvijejo v zaključne naloge, z njimi 
lahko sodelujejo na tekmovanjih. 
Želijo še korak naprej: povezavo s 
podjetji, podpornimi okolji za pod-
jetništvo (kot so razni inkubatorji, 
strokovnjaki na področju start-upov, 
učni-izdelovalni laboratoriji itd.). 

Moduli razviti v projektu 
Talentjourney so bili pravi odgovor 
na razvojne izzive.

Na SESGŠ želijo z OK podpreti 
delovanje razvojnega tima učite-
ljev. V preteklosti je bilo izpeljanih 
veliko kakovostnih projektov izven 
delovnega časa učiteljev. Tvorila 
se je zelo aktivna skupina učiteljev, 
sistem pa ni dovoljeval ustreznega 
nagrajevanja. V okviru projekta se 
je pokazala priložnost za vključitev 
projektnega dela v odprti kuri-
kul izobraževalnih programov.  Z 
izvajanjem skupnega kurikula bodo 
lahko na obeh šolah dijakom po-
nudili dodatna znanja na področju 
IIoT. Učni proces bo usmerjen na 
posameznika, dijaki bodo razvijali 
podjetniško razmišljanje, v izvajanje 
pouka bodo vključeni delodajalci in 
drugi strokovnjaki.

3. Organizacija izvedbe

3.1. Na nacionalni ravni 

Skupni kurikul smo izvajali na šolskih centrih 
Kranj, Nova Gorica in Velenje. Vsak od par-
tnerjev je pripravil časovnico izvajanja mo-
dulov skupnega kurikula. Na časovnici smo 
predvideli čas trajanja modula, termin izvaja-
nja, obliko izvajanja, število dijakov, prostorske 
pogoje, opremo.

Za uspešno izvedbo je bilo potrebnega veliko 
koordiniranja na različnih nivojih. Kot najpo-
membnejšo bi izpostavili usklajenost s stra-
tegijami in delom na vsakem šolskem centru 
posebej. Brez tega sodelovanje navzven ni 
mogoče. Za sodelovanje med partnerskimi 
šolami je bila potrebna jasna razdelitev nalog, 
pooblastil in dobra koordinacija.

Izkazalo se je, da smo na nacionalnem nivoju 
partnerji razvili različne oblike izvajanja sku-
pnega kurikula:

 Î na ŠC Kranj: OK + delavnice ali projektni 
tedni

 Î na ŠC Velenje: projektni tedni 
 Î na ŠC Nova Gorica: projektni tedni, 

hekaton

3.2. Na mednarodni ravni 

Na mednarodni ravni smo delo koordinirali 
podobno kot na nacionalni ravni. V to obliko 
sodelovanja smo želeli vključiti tudi mobilnosti 
dijakov, vendar smo v  šolskem letu 2021/22 
skupni kurikul izvajali le virtualno zaradi epide-
mije covid-19. 

Nataša Kristan Primšar

Odgovori na vprašanje: Katere veščine bodo v prihodnosti igrale najpomembnejšo vlogo?

Srečanje z delodajalci
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Novi začetki v novi Erasmus+perspektivi 
2021-2027
Z začetkom koledarskega leta 2021 smo zakorakali v nov – stari Erasmus+. S 
pomočjo  pridobljene akreditacije bomo lahko s projektom 'Nadgradimo znanje 
z izkušnjami 2' nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Delo na daljavo in popolna zapora 
držav članic unije sta nam podala nov 
izziv pri upravljanju projektov mobil-
nosti. Čas, ko nismo mogli potovati, 
je bil tako namenjen evalvaciji našega 
projekta. Odprla so se nam nova vrata 
z možnostjo izvajanja mobilnosti na 
daljavo. Ko pomislimo na mobilnost si 
predstavljamo poleg strokovnega izpo-

polnjevanja, tudi izpolnjevanje socialnih 
in kulturnih veščin. Izkušnja na daljavo 
se zelo težko približa tisti pravi, ko 
potujemo v tujo državo, in smo tam na 
praktičnem usposabljanju.  

K sreči so naše strategije za delo na 
daljavo ostale le na papirju in smo v 
letošnjem šolskem letu lahko tako dija-

kom, kot učiteljem, ponovno ponudili 
tisto pravo izkušnjo mobilnosti. Prve 
ekipe so se odpravile v Estonijo, Grčijo, 
na Portugalsko in Malto. V tem šolskem 
letu pa se bodo odvile še mobilnosti v 
Nemčiji, Belgiji, na Irskem in Danskem. 
Na mobilnost so se odpravili dijaki in 
učitelji STŠ in SESGŠ, šolskega centra 
Kranj. 

S pridobitvijo nove listine kakovosti, se-
daj poimenovane Akreditacija Erasmus 
(Slika: Akreditacija Erasmus) bomo lah-
ko dijakom in strokovnim delavcem vse 
do konca leta 2027 omogočali opravlja-
nja praktičnega usposabljanja na 
delovnem mestu v državah Evropske 
unije. Njihove izkušnje pa boste lahko 
prebrali na Facebook strani in na sple-
tni strani Šolskega centra Kranj.

Aleksandra Frelih,  
koordinatorica projekta

Akreditacija Erasmus+

Načrt za gradbeništvo
Evropski projekt Construction Blueprint 
(Načrt za gradbeništvo) povezuje go-
spodarstvo in izobraževanje v znanjih 
in spretnostih na nivoju poklicnega izo-
braževanja na treh področjih: digitaliza-
ciji, energetski učinkovitosti in krožnem 
gospodarstvu. 12 članic Evropske unije 
in 24 projektnih partnerjev s projek-
tnimi dejavnostmi počasi vstopamo v 
četrto leto projekta. Aktivnosti so vse 
zahtevnejše in čakajo nas posebni 
izzivi, s katerimi se želimo soočiti še 

pred zakonodajnimi spremembami, 
ki se obetajo v gradbeništvu na nivoju 
Evropske unije. Prizadevamo si za 
vzpostavitev nove strategije gradbenih 
veščin v Evropi.

S projektom skušamo med drugim 
spodbuditi vse glavne akterje na trgu: 
izobraževanje-gospodarsko-politično 
okolje, civilna družba/kultura), podje-
tja, samostojne podjetnike, obrtnike v 
gradbeništvu, zaposlene v gradbeni 

industriji, da izkoristijo priložnosti, da 
se nam pridružijo v projektu in podajo 
svoja mnenja, ideje in videnja situacije 
v kateri se je znašlo evropsko gradbe-
ništvo. Vse, ki ste povezani z gradbeni-
štvom tako ali drugače, vabimo, da se 
nam pridružite, da postanete glasnik, 
svetovalec in ambasador nujnih spre-
memb.

Znano je, da gradbeništvo zaostaja 
v digitalizaciji za ostalimi panogami. 
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Promocija projekta Construction Blueprint 
(Načrt za gradbeništvo) bo na področju 
digitalizacije, energetske učinkovitosti in kro-
žnega gospodarstva lahko veliko pripomogla 
k razvoju gradbene stroke v pravo smer, saj 
bodo ljudje, željni novih zananj in spretnosti, 
te lahko pridobili preko spletnih vsebin, ki jih 
načrtujemo, kot tudi na izobraževalnih tečajih, 
ki jih bomo v prihodnje organizirali v za to 
usposobljenih institucijah.

Spremljajte projekt na spletu:  https://constru-
ctionblueprint.eu/, kjer boste med drugim sez-
nanjeni s potekom projekta, njegovo vsebino, 
nalogami, rezultati, dogodki, partnerstvom in 
vsem ostalim.

Igor PinterSprašujemo se, zakaj je tako in 
kako lahko to popravimo? Znanja 
so. Ali jih premalo delimo, ali jih skri-
vamo? Ali izobražujemo času pri-
merno? Je stroka na tem področju 
zaspala? So spremembe prehitre 
in jim izobraževalne institucije ne 
morejo slediti? 

Zanima nas kaj gradbeniki vedo 
o energetski učinkovitosti in kako 
ta znanja razširiti med mlade, da 
jih bodo lahko uporabili v praksi. 
Skrbi nas za prihodnost stroke, ki 
prepočasi vstopa v hitro bližajočo 
se ''prihodnost''.

O krožnem gospodarstvu posluša-
mo že desetletja, zanimanja zanj 
v gradbeništvu pa ni veliko. Zato s 
tem člankom pozivamo vse, ki bi 
lahko pripomogli k izboljšanju sta-
nja, da povzdignemo svoj glas, se 
izpostavimo in s konkretnimi dejanji 
potegnemo gradbeništvo na vseh 
nivojih iz linearnega gospodarjenja 
v krožno gospodarjenje. 

Gradbeništvo nujno potrebuje te 
spremembe. Čas je, da začnemo 
krpati vrzeli med gospodarstvom 
in šolstvom, med ponudniki dela in 
znanja željnih posameznikov.

Zaposlitvena e-kavarna

V letošnjem letu smo se zaposlitve-
ne kavarne lotili drugače. Nastala je 
e-zaposlitvena kavarna. Zaradi ukrepov 
za zajezitev epidemije corona virusne 

bolezni smo se odločili za izvedbo 
dogodka v virtualnem okolju.

Priprave dijakov in študentov smo 
izpeljali preko e-konference. V sodelo-
vanju s CPI smo organizirali delavnico 
za pripravo Europass življenjepisa, ki je 
bila dobro obiskana.

Na samem dogodku je sodelovalo 
devet delodajalcev: Kolektor ETRA, 
Iskra, Iskraemeco, Trelleborg, Polycom, 
Hypex, Goodyear, Skupina Elektro 
Gorenjska in Hennlich. Med udeleženci 
so bili letos študentje informatike, dijaki 
smeri tehnik mehatronike, elektrotehnik 
in gimnazijci, prvič so se nam priključili 
tudi brezposelni odrasli. Vseh udele-
žencev je bilo preko 30. 

Povratna informacija je bila kljub nekaj 
tehničnim težavam zelo pozitivna. V 
naslednjem letu upamo na izvedbo 
zaposlitvene kavarne v živo.

Nataša Kristan Primšar
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VET for Western Balkan
Projekt Vet for Western Balkan, V4WB, 
je bil pripravljen v okviru drugega 
pilotnega programa Evropske komisije 
za mobilnosti na področju poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja za 
zahodni Balkan. Namen programa 
je širitev primerov dobrih praks pro-
grama Erasmus+ v države zahod-
nega Balkana: Albanijo, Bosno in 
Hercegovino, Črno Goro ter na Kosovo. 

Projekt se je začel 1. 2. 2021, končal 
pa se bo 31. 1. 2024. Partnerji v pro-
jektu so:

 Î Vodilni partner: SOSU Østjyland, 
Aarhus, Danska

 Î Šolski center Kranj, Kranj, Slovenija
 Î Tradium, Randers, Danska
 Î Centro de Formación de 

Administración y Hostelería, S.L. , 
San Sebastian, Španija

 Î Stichting Landstede, Zwolle, 
Nizozemska

 Î Stando LTD, Nicosia, Ciper
 Î Alternative Pro, Tirana, Albanija
 Î Srednja škola metalskih zanimanja, 

Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 Î JU Srednja elektrotehnička škola 

,,Vaso Aligrudić’’ Podgorica, 
Podgorica, Črna Gora

 Î Shkolla e mesme e lartë teknike 
“Shaban Spahija” Pejë, Kosovo

 Î EfVET, European Forum of 
Technical and Vocational Education 
and Training, Bruselj, Belgija

 Iz ŠC Kranj v projektu sodelujemo: 
Nataša Kristan Primšar, Viktor Stare, 
Lidija Grmek Zupanc. Splošni cilj pro-
jekta je prispevati k izboljšanju in poso-
dobitvi sistemov poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja v Albaniji, Bosni 
in Hercegovini, Črni gori ter na Kosovu, 
pa tudi okrepiti povezave med poklic-
nim izobraževanjem in usposabljanjem 
ter trgom dela. Natančneje, cilj razpisa 

je povečati zmogljivost ponudnikov po-
klicnega izobraževanja in usposabljanja 
v omenjenih štirih državah s spodbuja-
njem dejavnosti mobilnosti, namenjenih 
izboljšanju spretnosti in kompetenc 
učiteljev poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, učencev in menedžerjev 
ter poklicnih možnosti dijakov. 

Pričakovani splošni rezultati projekta so: 
 Î izmenjava programov med evrop-

skimi ponudniki poklicnega izobra-
ževanja in usposabljanja;

 Î izboljšati znanje, tehnične in peda-
goške spretnosti učiteljev poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja;

 Î izboljšati znanje vodstvenega 
osebja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja;

 Î izboljšati transverzalne, generične 
in predmetno specifične veščine 
učencev.
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predstavila Šolski center Kranj in so-
delovala v razgovorih. Na kosilo nas 
je odpeljala gostiteljska šola, delo 
se je nadaljevalo tudi v popoldan-
skem delu in se zaključilo po 17.00. 
V torej dopoldne se je delo na 
projektu nadaljevalo. Izvedeli smo, 
da bodo na Šolski center Kranj za 
1 mesec prispeli 4 dijaki. Za 14 dni 
bosta prispela 2 profesorja. Točni 
datumi prihoda in vse ostalo bo do-
rečeno na septembrskem sestanku 
na Danskem. 

Kot smo izvedeli kasneje, bo ŠC 
Kranj tudi drugi partner za šolo iz 
Črne gore. 

Srečanje partnerjev na Danskem, 
Aarhus, 28., 29. in 30. september 
2021

Srečanje partnerjev projekta 
Western Balkan je potekalo 28., 
29. in 30. septembra na SOSU 
Østjylland v Aarhusu. Sreačanja sva 
se udeležila Viktor Stare in Lidija 
Grmek Zupanc. 

Udeležence srečanja sta pozdravila 
direktorica SOSU Østjyllandb ga. 
Anette Schmid Laursen in koordi-
natorka projekta, ga. Bodil Mygind 
Madsen, ki je na kratko predstavila 
vsakega udeleženca. V nadaljevanju 
je spregovorila tudi o glavnih nalo-

gah projekta VET4WB, mobilnostih, 
usposabljanju, promociji in delovnih 
skupinah/odborih. 

Ga. Anthi Gavriel, STANDO LTD, je 
predstavila načrt razširjanja projek-
ta. Predstavila je tudi predlogo za 
vpisovanje. Razpravljali smo o sple-
tni strani projekta ter potrebnosti 
dobrega razširjanja projekta, pa tudi 
o finančnem in administrativnem 
vodenju projekta. 

V nadaljevanju je delo potekalo v 
manjših delavnicah, kjer so bila 
dvostranska srečanja. Midva sva 
bila skupaj s partnerji iz Bosne 
in Hercegovine, iz Sarajeva, iz 
Srednje škole metalskih zanimanja. 
Prisotna sta bila nova ravnateljica 
Irma Behlulović in Eldin Grabovica. 
Dogovorili smo se, da 4 njihovi 
dijaki in 4 profesorji (2 profesorja 
za 14 dni in kasneje še 2 profesorja 
za 14 dni pridejo v Kranj v mesecu 
marcu 2022). 

Po kosilu smo se udeleženci raz-
delili v dve skupini in imeli voden 
ogled po SOSU Østjylland. Sledila 
je predstavitev danskega siste-
ma poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, ki sta ga predstavila 
g. Bjarne Lauridsen in g. Michael 
Jacobsen, oba zastopata Tradium.

V projektu bomo dali največ poudarka na 
mobilnosti (določitev ciljnih skupin, razvoj 
posameznih programov in akcijskih načrtov 
za šole in učitelje, izvajanje mobilnosti v EU), 
dokumentiranje najboljših praks, razširjanje na 
nacionalni in regionalni ravni, oblikovanje in 
vzpostavljanje mrež in partnerstev za izmenja-
ve.

Prvo srečanje EU partnerjev je bilo organizi-
rano kot videokonferenca 19. 2. 2021. Vsi EU 
partnerji smo se predstavili, nosilci projekta 
pa so na podlagi ujemanja EU partnerjev s 
partnerji iz držav zahodnega Balkana izbrali 
partnerske šole. Kot smo izvedeli po sestanku, 
bomo sodelovali s partnersko šolo iz Bosne 
in Hercegovine – Srednja škola metalskih 
zanimanja, Sarajevo. 

Naše naslednje videokonferenčno srečanje 
partnerjev projekta je bilo 14. aprila 2021. Ga. 
Bodil je povedala, da v kolikor bodo razmere 
zaradi epidemije dopuščale, bodo obiski par-
tnerskih šol konec maja.   

V okviru projekta so trenutno prednostne nalo-
ge vzpostavitev spletne strani, učne platforme 
in promocije. 

V juniju je bil videokonferenčni sestanek 
projektne skupine v sredo, 9. junija 2021, od 
15.30 do 17.00. Dnevni red je bil predvsem na-
menjen obisku partnerskih šol na Zahodnem 
Balkanu v mesecu juniju 2021 (obiski so bili 
z maja prestavljeni na junij zaradi epidemio-
loških razmer).  Na sestanku so bili podani 
odgovori na zastavljena vprašanja. 

Obisk partnerske šole v Sarajevu, 21. 6. in 
22. junij 2021

Obisk naše partnerske šole v Sarajevu, to je 
Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo, 
Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, je bil načrtovan za 21. 6. in 22. 
6. 2021. Dogovorili smo se, da greva na sre-
čanje v Sarajevo Viktor Stare in Lidija Grmek 
Zupanc. 

V ponedeljek, 21. 6. 2021, sva se že pri zajtrku 
spoznala z go. Bodil Mygind Madsen, ki vodi 
projekt. Ob 9.00 sta nas pričakala pred hote-
lom ravnatelj Srednje škole metalskih zani-
manja Elmedin Lukač in prevajalec, profesor 
angleškega jezika Eldin Grabovica, nato smo 
peš odšli v šolo. Delo je potekalo po zastav-
ljenem programu. Z Viktorjem Staretom sva 
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Po tej predstavitvi je potekalo novo 
zasedanje z dvostranskimi srečanji. 
Tokratna tema je bila druga mobilnost 
študentov in učiteljev, srečanja pa so 
potekala med nizozemskim partnerjem 
in bosanskim/hercegovskim partner-
jem, danskim partnerjem (Tradium 
+ SOSU) in albanskim partnerjem, 
slovenskim partnerjem in črnogorskim 
partnerjem ter španskim in kosovski 
partnerjem. Predstavnika ŠC Kranj sva 
se srečala s predstavnicama Srednje 
elektrotehničke škole, »Vaso Aligrudić« 
iz Podgorice. Projekt vodi Marina 
Braletić, pomočnica ravnateljice. 
Dogovorili smo se, da pridejo v Kranj v 
mesecu septembru 2022. Črnogorci so 
naš drugi partner. 

Med temi srečanji so imeli predstavniki 
SOSU, STANDO in EfVET sestanek o 
razširjanju. Razmišljali so o novih idejah 
za aktivnosti za razširjanje rezultatov 
projekta, razpravljali pa so tudi o konfe-
renci za predstavnike ministrstev.

Drugi dan srečanja je potekal v Tradium 
Technical Campus in Tradium City 
Campus, Randers. Udeležence sreča-
nja je pozdravil g. Michael Jacobsen, ki 
je pokazal tudi pozdravni video z gene-
ralnim direktorjem Tradiuma g. Larsom 
Michaelom Madsenom.

Udeleženci mso se nato razdelili po-
novno v dve skupini in imeli priložnost 
obiskati naslednje delavnice ter se 
pogovarjati z dijaki in učitelji naslednjih 
programov/oddelkov: Gradbeništvo, 
Oddelek za kovine, Avtomehanik, IKT, 
Avtomatika in elektrika, Logistika in 
transport, Hotel, Kuhinja in Restavracija 
in Frizer. V Tradiumu izobraževanje za 
življenje pomeni izobraževanje tako za 
mlade kot za odrasle – pomeni pa tudi 
izobraževanje, ki je usmerjeno in prila-
gojeno sodobnemu življenju, tehnologiji 
in veščinam.

Tretji dan srečanja smo vsi partnerji obi-
skali »Fregatten Jylland« – najdaljšo le-
seno vojno ladjo na svetu. Predstavitev 
projekta je imela ga. Karen Louise Juhl 
Christensen, vsebinski vodja Fregatten 
Jylland, sledile pa so delavnice, kjer so 
učenci lokalnih osnovnih šol opravljali 
praktične naloge v zvezi z gradnjo 

katamarana.

Obisk partnerske šole v Sarajevu, 
10. in 11. januar 2022

V okviru projekta Vet for Western 
Balkan, V4WB, je 10. in 11. januarja 
2022 na Srednji školi metalskih zanima-
nja, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 
potekalo drugo srečanje predstavnikov 
ŠC Kranj s predstavniki navedene 
partnerske šole. Na srečanju so poleg 
ravnateljice partnerske šole iz Sarajeva, 
gospe Irme Behlulović ter učiteljev 
šole sodelovali še predstavniki Občine 
Sarajevo na čelu z gospodom župa-
nom Srđanom Mandićem, kot tudi 
predstavniki Ministrstva za izobraževa-
nje Kantona Sarajevo  na čelu z gospo 
ministrico za izobraževanje Kantona 
Sarajevo go. Naido Hota Muminović. 
Sestanka pa se je udeležila tudi koordi-
natorka projekta ga. Bodil, kot pred-
stavnika ŠC Kranj pa sva se sestanka 
udeležila ga. Nataša Kristan Primšar in 
g. Viktor Stare. 

Gospa Bodil je v vlogi koordinatorice 
projekta predstavila vsebino in namen 
projekta VET4WB, kot tudi glavne cilje 
projekta. Po nagovoru gospoda župa-
na je gospa ministrica za izobraževanje 
kantona Sarajeva izrazila željo ter interes 
Ministrstva za izobraževanje po obliko-
vanju nekih novih smernic posodobitve 
kurikula, po oblikovanju novih standar-
dov izobraževanja za področje kovinar-
stvo. Ob navedenem pa so predstavniki 
partnerske šole na srečanju izrazili tudi 
želje oziroma pričakovanja glede same-
ga projekta oziroma njihovega sodelo-
vanje v okviru projekta in sicer so izrazili 
željo po izboljšanju:

 Î Organiziranosti procesa mobilnosti 
preko podanih primerov dobrih 
praks;

 Î Oblikovati načine privabljanja mla-
dih v navedeni projekt;

 Î Pri Ministrstvu za izobraževanje si 
zagotoviti več avtonomije ter intere-
sa za VET;

 Î Pričeti z vključevanjem podjetništva 
v kurikul.

Glavni namen sestanka pa je bil pred-
vsem oblikovanje konkretnega načrta 
izpeljave same mobilnosti v mesecu 

marcu 2022. Predstavniki partnerske 
šole so na sestanku predstavili priča-
kovanja glede mobilnosti v Slovenijo 
in skupaj smo nato določili termine 
prihoda tako učiteljev, kot dijakov 
v Kranj, določili smo kraj njihovega 
bivanja, vsebino njihovih aktivnosti v 
času mobilnosti itd. Strinjali smo se, da 
je eden od glavnih namenov projekta 
ravno v podajanju nekih pozitivnih pra-
ks tako pri samem poučevanju, kot tudi 
pri praktičnem izobraževanju dijakov v 
okviru podjetij. 

Ob zaključku sestanka smo bili vsi 
udeleženci z doseženim zelo zadovolj-
ni, saj smo oblikovali temelje konkretne 
izpeljave mobilnosti. 

Naslednje mednarodno srečanje bo 
v Črni Gori v Budvi. Tema takratnega 
srečanja po predvsem že izvedene 
mobilnosti. 

Lidija Grmek Zupanc, Viktor Stare
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