5 predavateljev VSŠ ŠC Kranj preko Erasmus+ projekta izmenjav obiskalo kongres WFCP
(WORLD FEDERATION OF COLLEGES AND POLYTECHNICS) v juniju 2022
Predavatelji VSŠ ŠC Kranj mag. Sašo Bizant, Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž., Alenka Grmek,
univ. dipl. ekn., Robert Šifrer, univ. dipl. inž. in dr. Štefan Žun so bili od 15. do 17. junija 2022 na
izmenjavi za usposabljanje v San Sebastianu v Španiji, kjer je potekal svetovni kongres WORLD
FEDERATION OF COLLEGES AND POLYTECHNICS.

Slika 1: Sašo Bizant, Gabrijela Krajnc, Alenka Grmek, Štefan Žun, Robert Šifrer (od leve proti desni) na WFCP

Gabrijela Krajnc je zapisala: »Cilj izmenjave je bil vključitev v razprave o ustreznih temah z drugimi
udeleženci iz vsega sveta. Vključili smo se v različne skupine in si nato izmenjali izkušnje in mnenja.
Predstavili smo naše izkušnje pri sodelovanju s podjetji, razvijanju mehkih veščin pri študentih, ki jih
dandanes delodajalci po celem svetu izpostavljajo kot izjemno pomembne, ter razvojnih in
raziskovalnih projektih, ki se jih lotevamo skupaj s študenti.

Slika 2: Veliko smo se naučili tudi od primerov, ki so jih predstavili kolegi iz Singapurja, Portugalske, Avstralije,
Velike Britanije, Irske, Belgije in drugih.

Izmenjava je zelo bogata izkušnja tako s strokovne plati, razširjanja obzorja, bogatitve komunikacijskih
veščin, utrjevanja tujega jezika kot tudi navezovanja stikov ter spoznavanja kultur in zgodovine drugih
narodov. Metode temeljijo na projektnem delu, tekmovanju med projektnimi skupinami in
vzpodbujanju sodelovanja s podjetji. Pridobila sem kontakte iz Belgije, Portugalske, Španije ter Velike

Britanije in verjamem, da bomo lahko izmenjali izkušnje ter poiskali rešitve problemov, ki jih imamo
prav vsi. V okviru aktiva, kjer bom poročala o najvažnejših izsekih iz kongresa, se bomo pogovorili o
možnostih rešitve naših problemov pri vključevanju študentov v nenehno pridobivanje veščin,
vključevanje v projekte in sodelovanjem s podjetji.«
Štefan Žun je takole strnil misli: »Splošno mnenje o izmenjavi je pozitivno, saj sem uspel navezati
stike z drugimi udeleženci, preko delavnic, plenarnih predavanj in predstavitev pa je bilo kvalitetno
predstavljeno široko področje tehniškega izobraževanja po celem svetu. Prav tako smo uspeli odlično
urediti nastanitev ter potovanje. Odlično pa smo se tudi razumeli v ekipi sodelavcev, bili smo usklajeni,
posamezne naloge smo si porazdelili in na tak način smo si tudi bivanje naredili prijetno. Osebno sem
navezal stike z Sustainable Development Goals (SDG) Affinity Group, s katero nameravam sodelovati
v prihodnje na področju ciljev trajnostnega razvoja. To sodelovanje pa želim povezati s predmeti TRA,
TPR in RPT, posamezne teme predmetov bom povezoval s cilji trajnostnega razvoja (digitalno in
zeleno).

Kot izbran strokovnjak za delo na projektu Prenova matrike Ključne kompetence za trajnostni razvoj
(Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju), ki ga vodi CPI, nameravam povezovati izkušnje
s sodelovanjem s skupino Sustainable Development Goals (SDG) Affinity Group in šolo na aktivnosti
prenove.«
Mnenje Roberta Šifrerja je sledeče: »Na izmenjavi sem spoznal kar nekaj metod, ki jih bom lahko
uporabil pri vzpodbujanju študentov za pridobivanje mehkih veščin. Le-te bom vključil tudi v svoje
izvedbene kurikule.
Pridobil sem kontakte iz Italije, Švice, Belgije, Portugalske, Španije ter Velike Britanije in verjamem,
da bomo lahko izmenjali izkušnje in poiskali rešitve problemov, ki jih imamo prav vsi. Najboljša
lastnost izmenjave pa mi je bila uigranost in dobro razumevanje v timu petih učiteljev, kjer smo si
porazdelili dela in naloge in se hitro in dobro odločali ter si medsebojno pomagali. Bili smo vzor
dobrega in učinkovitega tima.«

Slika 3: Poleg udeležbe na kongresu smo si ogledali tudi staro mestno jedro Donostie, špansko San
Sebastiana. Na vhodu v ta del mesta je mestna hiša Donostia.

Alenka Grmek: »Udeleženci smo imeli priložnost prisluhniti zanimivim govornikom, relevantim
strokovnim informacijam in mrežiti. Kongresa se je udeležilo preko 1000 udeležencev iz 42 različnih
držav. 40 delegatov iz 10 držav je delilo svoje izkušnje o današnjih ključnih izzivih vodenja poklicnega
izobraževanja in usposabljanja. Udeležili so se ga tudi študenti, ki so se dva dni pred kongresom družili
na mladinskem taboru z namenom, da oblikujejo svoja stališča, ki so jih predstavili na kongresu zadnji
dan kot "The Voice of the Youth."
Udeležila sem se tudi predstavitve baskovskega centra poklicnega izobraževanja in usposabljanja
TKNIKA, ki s svojim inovativno naravnanim delovanjem nudi podporo nadaljnjemu razvoju in
zagotavljanju kakovosti baskovskega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Izvajajo
različne programe in projekte, namenjene promociji uporabnih raziskav, inovacij, zahtevnih
usposabljanj, bioznanosti, biotehnologij, trajnosti, naprednega upravljanja in promocije podjetniške
kulture.

Slika 4: Tknika

O posameznih ključnih izzivih kot npr. peta industrijska revolucija, prihodnost dela in vplivi na
poklicno izobraževanje in usposabljanje, uporabne raziskave, digitalizacija, trajnost, enakost in
inkluzija, migracije, …, je bilo govora na plenarnih predavanjih. Za posamezne ključne izzive v
poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju so bile oblikovane tudi afinitetne skupine.
Vzpostavila sem stike s predstavniki izobraževalnih ustanov iz Italije, Španije, Kanade, Portugalske,
Nizozemske. Obstaja interes za izvedbo različnih mobilnosti in tudi projektov. Tovrstni dogodki
predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnjo internacionalizacijo, prepoznavanje globalnih trendov na
področju izobraževanja in usposabljanja in izboljšanje lastne strokovno specifične in pedagoške prakse.
Na ta način bom nove informacije uporabila tudi pri svojem delu na višji strokovni šoli. Nove poglede
in informacije bom delila s sodelavci, študenti in pri sodelovanju z lokalnim okoljem. Dodana vrednost
izmenjave je tudi krepitev vezi med sodelavci, kar je zagotovo pomembno za nadaljnje delo na šoli.
Morda bi se naslednjega kongresa WFCP lahko udeležili tudi predstavniki študentov VSŠ ŠC Kranj.
Vodji projekta Erasmus+ na VSŠ, Nastji Beznik, univ. dipl. org., se zahvaljujem za pomoč pri
udeležbi na izmenjavi. »
Sašo Bizant je med drugim zapisal: »Moj cilj je bil iskati priložnosti za povezovanje znanja in
kompetenc ter povezovanje praktičnega izobraževanja v delovnem procesu s praktičnimi dognanji na
mednarodno primerljivem nivoju in posledično vključiti primere dobre prakse v svoje strokovno
pedagoško delo. Zato sem navezal kontakt z g. Sage Lui, programskim direktorjem Burton and South
Derbyshire College. Prejel sem tudi vabilo k sodelovanju strokovnjakov vsega sveta na področju Cyber
and data security and social engineeriing. Usposabljanje je bilo koristno in upam lahko, da se ga še

udeležim. O svoji zelo pozitivni izkušnji sem že diskutiral s kolegi in jih povabil in navdušil za
sodelovanje.«

