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Nacionalni in mednarodni trendi v 

poklicno-strokovnem izobraževanju

Populacija 

učencev je zelo 

in vse bolj 

raznolika

Spremembe v 

poslovnem

svetu in razvoju 

tehnologije

- Spremembe v pristopih k 

učenju in poučevanju na ravni 

izvedbe

- Partnerstva izvajalcev, 

raziskovalcev in podjetij

- Potreba po hitrem odgovoru 

na spremembe v poslovnem 

svetu

- Rabimo dobre podatke o 

uspešnosti PSI na trgu dela

- Strategije razvoja po sektorjih 



Implikacije za zagotavljanje kakovosti PSI 

A.) VODJE, ki so proaktivni in imajo lastno vizijo in lasten 

scenarij razvoja

B.) ODZIVNOST kot osnovni princip delovanja izvajalca

C.) TIMI kot spodbujevalci razvoja na ravni izvajalca 

„DELATI PRAVE STVARI NA PRAVI NAČIN“ 



Nacionalni in mednarodni trendi v 

poklicno-strokovnem izobraževanju

Delovni načrt 
EQAVET 2018-2019

UZK je ključni 
dejavnik razvoja

Nacionalne smernice za 
samoevalvacijo 

Spodbujanje 
sodelovanja med 

NRP-ji

Skupne razvojne 
aktivnosti

Spodbujati kulturo 
stalnega 

izboljševanja

Usmeriti se na vnašanje 
izboljšav 



Poudarki letošnje konference

I. Orodja, metode in pristopi, ki nam pomagajo pri krepitvi 

kulture stalnega izboljševanja kakovosti učenja in poučevanja 

II. Kako učenje in poučevanje na poklicno-strokovni šoli oz. 

šolskem centru približati sedanjim in prihajajočim potrebam

trga dela.

Sistemi 

zagotavljanja 

kakovosti na 

nizozemskih po-

klicno-strokovnih 

šolah 

Uporabljanje 

podatkov na 

finskih poklicno-

strokovnih šolah 



Poudarki letošnje konference

Orodja, metode in pristopi, ki 
nam pomagajo pri krepitvi 

kulture stalnega izboljševanja 
kakovosti učenja in poučevanja 

• DELAVNICA 1: Program razvoja 
šole

• DELAVNICA 3: Kolegialna presoja 
– metoda zunanje evalvacije 

• DELAVNICA 4: Samoevalvacijsko
orodje EPOS

• DELAVNICA 6: Usposabljanje 
mentorjev v podjetjih 

Usklajevanje učenja in 
poučevanja s sedanjimi in 

prihajajočimi potrebami trga dela

• DELAVNICA 2: Spremljanje 
absolventov PSI

• DELAVNICA 5: Odkrivanje 
talentov ter razvoj voditeljstva in 
ključnih kompetenc v podjetjih


