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Oblikovanje
PIU
Cedefop
 se sooča s prihodnostjo PIU
 spremlja razvoj politike PIU po 

vsej EU
 dejavno podpira razvoj in 

uporabo evropskih orodij, kot je 
npr. evropsko ogrodje
kvalifikacij



Spreminjajoča se narava in vloga PIU
(2016–2019)
Prihodnost PIU v Evropi (2020–2022)
EU-27 + IS, NO, UK



Zaton ali širjenje?
Kam gre evropsko PIU?
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Negativna zgodba

PZS j v zatonu in izgublja v 
primerjavi  splošnim in 
akademskim izobraževanjem

Znanje in spretnosti, ki jih
zagotavlja PIU so manj 
potrebne zaradi digitalizacije
polarizacija delovnih mesta

Pozitivna zgodba
PIU se širi na višje
ravni in tvori hrbtenico
vseživljenjskega učenja

Znanja in spretnosti, ki jih
zagotavlja PIU, so bistvenega
pomena za nadaljevanje
gospodarske rasti in ohranjanje
socialne varnosti



Nacionalni statistični podatki 1995–2015: raznovrsten razvoj dogodkov

Na splošno je začetno PIU (do zdaj) zadržalo razmerje glede na splošno srednješolsko 
izobraževanje v večini držav

Izjemna rast
v nekaterih

z majhnim deležem 
(npr. Španija, 
Portugalska)

Vpis v začetno PIU
Razlike med državami

Zmerna rast
v nekaterih

s povprečnim deležem 
(npr. Nizozemska, 

Avstrija)

Znatno zmanjšanje
v manjšem številu
z visokim deležem

(npr. Nemčija, 
Poljska)

5

Rast in/ali stabilnost 
v večini evropskih držav
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Evropsko PIU 1995 vs 2015
PIU in splošno izobraževanje
konceptualno ločena

Zabrisane meje

Programi v mrtvih rokavih Povečana prepustnost
Poudarek na začetnem PIU Odpiranje za odrasle
Osredotočenost na
srednješolsko znanje in priprava
na vstop na trg dela

Premik k višjim ravnem in 
širšim ciljem, tako družbenim
kot gospodarskim



77

Celostni pogled
Premiki v izbranih državah

Akademski in poklicni odmik
Še vedno velika raznolikost
Določeno zbliževanje k ravnovesju
med PIU in splošnim izobraževanjem
Pluralizacija kot skupni trend
Brez bistvenih sistemskih sprememb



Poklicno izobraževanje in usposabljanje v Evropi 1995–
2035

Poklicno izobraževanje in usposabljanje v Evropi, 1995–2035: scenariji za evropsko poklicno izobraževanje in usposabljanje v 21. stoletju. 
Luksemburg: Urad za publikacije. Referenčne serije Cedefop; Št. 114. http://data.europa.eu/doi/10.2801/794471 

Številka 1: Opredelitve in koncepti PIU

Številka 2: Razvoj PIU 1995–2015 

Številka 3: Zunanji dejavniki, ki vplivajo na PIU

Volumen 4: Vzorci vpisa v začetno PIU

Volumen 5: Rezultati PIU na področju izobraževanja
in trga dela

Številka 7: PIU z vidika vseživljenjskega učenja

Številka 6: PIU na visokošolski ravni



Projekt Prihodnost PIU 
2020–2022



Kaj smo ugotovili
(2016–2019)

Kaj nas še zanima
(2020–2022)

Spremembe pri vpisu Spremembe v kurikulih

Akademski in poklicni odmik
na sistemski ravni

Posebne institucionalne ureditve
povezovanje PIU in splošnega izobr.

Trendi v smeri učenja z delom in 
poklicni odmik visokega šolstva

Spremembe praks pri ocenjevanju v 
povezavi z učenjem z delom 

Povečanje števila odraslih
v PIU

Pedagoške implikacije/ prakse v povezavi z 
odpiranjem začetnega PIU za odrasle

Rezultati raziskav in raziskovalne vrzeli



Bolje razumeti „smer
potovanja“ 

evropskega PIU –
kar zadeva vsebino, 
izvedbo in odnos do 
trga dela in družbe. 

Obravnava
interakcije med 

začetnim in 
nadaljevalnim

PIU

Analiza razvoja
ocenjevanja v 
začetnem PIU

Zarisati in 
anlizirati, kako se 

je razvilo 
izvajanje

začetnega PIU in 
kako je trenutno
strukturirano.

Sistematično 
naslavlja 

spreminjajoče se 
epistemološke 

temelje 
začetnega PIU

Pet ključnih ciljev, strukturiranih v petih delovnih nalogah

Spreminjajoča
se vsebina PIU

Vpliv
ocenjevanja

na PIU

Projekt Cedefop: Prihodnost PIU v Evropi (2020–22)

Spreminjajoča
se interakcija

med začetnim in 
nadaljevalnim 

PIU

Sinteza in 
trendi

Spreminjajoče
se institucije

začetnega PIU



Kateri pristopi in 
metode so uporabljeni?



Razširitev modela treh perspektiv

Povezave do 
ustvarjanja znanja

Tehnologija in 
avtomatizacija

Organizacija dela

Na delovne naloge/ proces 
usmerjen kurikulum

Vrsta zaposlitve, 
zaposlovanje in odnos do 

organizacije

Razmerje med splošnimi in 
poklicnimi predmeti Referenčne točke za 

oblikovanje kurikula

Digitalno/ fizično učno
okolje

Pristopi k pridobivanju znanja

Ocenjevanje

Avtonomija izvajalcev/
prilagodljivost kurikula

Izobraževanje
učiteljev v PIU 

Zaposlovanje
učiteljev v PIU

Organizacija PIU in SI na
programski in institucionalni ravni

Usklajevanje med izobraževanjem in delom
– sistemska raven in raven izvajalcev



Glavne metode

Študije primerov po državah in temah

Anketiranje izvajalcev PIU

Delavnice nacionalnih scenarijev

Študij literature & statističnih podatkov



Ključni rezultati
Delovne naloge 1 do 4 



Delovna naloga 1:
Spreminjajoča se vsebina in profil PIU

 Število kvalifikacij začetnega PIU se je v 
večini držav zmanjšalo

 Povečanje splošnih predmetov in 
prečnih spretnosti

 Povečanje učenja na delovnem mestu in 
večja integracija v učni proces

 Precejšnje razlike pri povezovanju
poklicne in splošne vsebine

 Individualizacija in modularizacija
povečujeta kompleksnost raziskovalne
naloge

Izvirnik: Pexels iz Pixabay

Slike Pexelsa iz Pixabaya



Primer: Primerjava avstrijskih kurikulov šolskega PIU

Ugotovitve v zvezi s šolskim PIU v Avstriji kažejo na povečanje učenja na delovnem mestu in praktičnega učenja na delavnicah,
Pri analizi individualnih kvalifikacij slika postane bolj diferencirana.

Curricular categories

Year of curriculum 1993 2015 1994 2014
General education subjects 37% 41% 53% 50%
Occupation-specific theory 40% 36% 36% 33%
Occupation-specific practical learning 19% 18% 11% 11%
Work placement 4% 4% 0% 5%

100% 100% 100% 100%
Total number of hours of education and training 7,441 6,931 6,014 5,956
Programme duration in years 5 5 5 5
Number of hours of education and training per year 1488 1386 1203 1191

Higher VET college for mechanical 
engineering (EQF 5)

Higher VET college for business 
administration (EQF 5)



Delovna naloga 2: Izvajanje začetnega PIU –
institucionalna diverzifikacija in širitev

Izvirnik: Pexels iz Pixabay

 Število šol v PIU se je v številnih
državah zmanjšalo

 Hibridne poti in hibridne šole so 
pogoste, vendar niso nov velik trend

 PIU ohranja močno identiteto (na
srednješolski ravni)

 Začetno PIU je okrepilo povezave z 
visokošolskim izobraževanjem

 Večja avtonomija izvajalcev PIU

Slike Pexelsa iz Pixabaya



Delovna naloga 3:
Trendi na področju ocenjevanja v PIU
 Večji poudarek na formativnem

ocenjevanju in samoocenjevanju
udeležencev PIU

 Več ocenjevanja po ločenih enotah/ 
modulih

 Eksternalizacija in standardizacija
izpitov, povezanih s splošnim znanjem

 Vse večja uporaba končnih praktičnih
izpitov (vključno s demonstracijo
spretnosti v realnem delovnem okolju)

 Trendi v smeri digitalnega ocenjevanja
Izvirnik: Pexels iz Pixabay



Delovna naloga 4: Spreminjajoča se interakcija
med začetnim in nadaljevalnim PIU

Izvirnik: Pexels iz Pixabay

 Začetno PIU v Evropi je zdaj manj
osredotočeno na mlade, kot je bil
nekoč.

 Vloga izvajalcev začetnega PIU pri
izpopolnjevanju in prekvalifikaciji je 
še vedno omejena.

 Izvajalci začetnega PIU večinoma
zagotavljajo formalne programe PIU 
za odrasle (manj je neformalnega 
usposabljanja, splošnoizobraževalnih 
vsebin in temeljnih spretnosti)

 Posebna vloga izvajalcev začetnega 
PIU ni povezana z vključevanjem v 
izobraževanje odraslih.

Slika: Ustvarjalci kampanje/unsplash



Prihodnost PIU v Evropi – publikacije

Že objavljeno:
Številka 1: spreminjajoča se vsebina in profil PIU: 
epistemološki izzivi in priložnosti

Številka 2: Izvajanje začetnega PIU: institucionalna
diverzifikacija in/ ali širitev?

Prihajajoče:
Številka 3: O ocenjevanju

Volumen 4: O odnosu začetnega in nadaljevalnega 
PIU

Sintezno poročilo

Analitični okvir
Poročilo o anketiranju izvajalcev PIUhttps://www.cedefop.europa.eu/en/projects/future-vet

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/future-vet


www.cedefop.europa.eu
Spremljajte nas na družbenih omrežjih:

Hvala

anastasia.pouliou@cedefop.europa.eu
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/future-vet

mailto:anastasia.pouliou@cedefop.europa.eu
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/future-vet
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