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CAREER 

 

 

Creative Awareness Raising and Empowerment for Employability and Resiliency  

 

 

 

 

OPOLNOMOČIMO MLADE NA KARIERNI POTI  



O projektu  

• Projekt Evropske komisije  

 
• Uresničevanje evropskih strateških ciljev v nacionalnem izobraževalnem prostoru:  

• Ozaveščanje o pomenu ciljev  

• Prispevek k uresničevanju ciljev  

 

• Sodelovanje, eksperimentiranje, inovacije 

 

• Partnerji  
• Pedagoški inštitut 

• Center RS za poklicno izobraževanje 

• Zavod RS za šolstvo (zunanji partner)  

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

• … 

 

• Enoletni projekt:  

• 1.5.2014 – 30.4.2015  

 



Evropski strateški cilji v I&U  

• Strategija EU 2020 

• Pametna, vključujoča, trajnostna rast 

• Vodilne pobude: Mladi in mobilnost, nova spretnosti za nova delovna mesta  

 

• Delovni program Izobraževanje in usposabljanje 2020  

• 4 cilji: Vseživljenjsko učenje in mobilnost, izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti, zagotavljanje enakosti, družbene kohezivnosti in aktivnega 
državljanstva, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti ter podjetništva  

 

• 5 ciljnih vrednosti: Vključenost v predšolsko vzgojo, doseganje temeljnih 
ravni pismenosti, osipniki, dosežena terciarna izobrazba, udeležba v 
vseživljenjskem učenju  

 

• Resoluciji o vseživljenjski karierni orientaciji (2004, 2008) 

• ELPGN (Mreža za vseživljenjsko karierno orientacijo 



Evropski semester (2012 – 2014)  

• Prispevek izobraževanja k zmanjševanju brezposelnosti mladih  

 

 

• Nezaposelnost mladih (15-24 let)  

 

 

 

 

 

• Zaposljivost mladih (20-34 let)  

 

 

2011 2012 2013 

Slovenija 15,7 % 20,6 % 21,6 % 

EU  21,4 % 23,0 % 23,4 % 

2009 2011 2013 

Slovenija  82,3 % 76 % 73,8 % 

EU 78,3 % 77,1 % 75,4 % 



Posebna priporočila državam članicam  

 
 

• Ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti mladih  

 

• Okrepiti sodelovanje med sektorjem izobraževanja in dela  

 

• Slovenski nacionalni reformni program ne predvideva izboljšanja 
sistema napovedovanja trenutnih in prihodnjih potreb trga dela  

 

• Izboljšati je potrebno okvir vseživljenjske karierne orientacije (v 
celotni vertikalni izobraževalnega sistema)  



Prispevek projekta CAREER  
k izpopolnitvi okvira VKO v Sloveniji  (I)  

Vsebina 

 

• teoretsko osmišljanje ter vpeljava sodobnih konceptov VKO v 
delo (osnovnih in srednjih) šol  

OSEBNI IN 
SOCIALNI 

RAZVOJ  

POKLICNA      
ORIENTACIJA  

 
 
 

VKO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veščine načrtovanja in 
vodenja kariere  

(Karierna) rezilientnost  



Prispevek projekta CAREER  
k izpopolnitvi okvira VKO v Sloveniji  (II)  

 

Strateške podlage in operativni dokumenti 

 

• Strategija vseživljenjskosti učenja (2007) 

• Bela knjiga (2011)  

 

• Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli 

• Programske smernice za delo svetovalne službe v srednji šoli  

• Poklicna orientacija   

• Osebnostni in socialni razvoj 

 

• Smernice za karierno orientacijo v osnovni šoli 

• Učni načrt za izbirni predmet Karierna orientacija  



Potek projekta 

• Priprava izhodišč in priporočil  
- Sinteza teoretskih podlag  

- Analiza formalnih dokumentov v EU in v Sloveniji  

- Izsledki mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja 

- Sinteza izsledkov že zaključenih (mednarodnih, EU, slovenskih projektov) 

- Pregled dobrih praks v Sloveniji in dobrih praks drugih držav 

 

• Preverjanje izhodišč in priporočil  
-  Znanstvena / strokovna relevantnost 

-  Relevantnost v praksi  

-  (Javno)politična relevantnost  

 

• Priprava končnih izhodišč in priporočil  

 
• Mreženje in diseminacija  



Vabljeni k spremljanju projekta na spletni 
strani:  

http://career.pei.si/ 






