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CAREER 

Creative Awareness Raising and Empowerment for Employability and Resiliency  

OPOLNOMOČIMO MLADE NA KARIERNI POTI  

 
• 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 

 

• Obdobje 
• 1.5.2014 – 30.4.2015 

 



Evropski strateški cilji v I&U in VKO   

 

• Lizbonska strategija 
• na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti … 

ter z večjo socialno kohezijo. 
 

• Strategija EU 2020: pametna, vključujoča in trajnostna rast  
• Vodilna pobuda: Nove spretnosti za nova delovna mesta  

 
• Delovni program Izobraževanje in usposabljanje 2010 / 2020  

• Cilji in ciljne vrednosti  
 

• Resoluciji o vseživljenjski karierni orientaciji (2004, 2008) 
• Definicija VKO 
• Področja in cilji VKO  

 
 
 

• Vloga izobraževanja v sodobni družbi 
• Pomen VKO pri pripravi mladih na odraslo življenje 
• „Evropski državljan vs/in evropski delavec“  



Evropski semester (2012 – 2014)  

• Prispevek izobraževanja k zmanjševanju brezposelnosti mladih  

 

 

Posebna priporočila Evropske komisije Sloveniji (2012)  

• 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)  

Nacionalni reformni program (2013 – 2014)   

• Kariernemu svetovanju v Sloveniji je treba dodati kakovostne vsebine in ga 
ustrezno umestiti v sistem vzgoje izobraževanja 



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

 

Vsebina 

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

OSEBNOSTNI  
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 načrtovanje vseživljenjske karierne orientacije na ravni šole  



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 s sodelovanjem z različnimi deležniki  

-  Znanstvena / strokovna relevantnost (Strokovni posvet, PRS)  

-  Relevantnost v praksi (16 študijskih skupin za svetovalne delavce OŠ  

                 2 delovni srečanji za svetovalne delavce SŠ)  

- (Javno)politična relevantnost (MIZŠ, Medresorska strokovna skupina za VKO)  

 

• Priprava končnih izhodišč in priporočil (posvet Podčetrtek)  

 



Ključni rezultati projekta 

 

 

 

 
• Priporočila projekta CAREER za integracijo vsebin in dejavnosti 

vseživljenjske karierne orientacije na ravni osnovnih in srednjih šol 

 

 

 

 

 

 
• Znanstvena monografija Karierni ter osebnostni in socialni razvoj mladih: 

pogledi, pristopi, izzivi  
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Spletna stran projekta:  

http://career.pei.si/ 


