Podjetniško izobraževanje:

Priročnik
za učitelje

Podjetništvo
in industrija

Podjetniško izobraževanje:

Priročnik
za učitelje

Ta publikacija je financirana na podlagi okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, katerega namen je spodbujanje
konkurenčnosti evropskih podjetij.
Založnik:
Enota za podjetništvo in socialno ekonomijo 2020
Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Evropska komisija
1049 Bruselj
BELGIJA
Entr-entrepreneurship@ec.europa.eu
PRAVNO OBVESTILO
Niti Evropska komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo podatkov iz te publikacije niti za napake,
ki bi se pojavile kljub natančni pripravi in preverjanju. Publikacija ne izraža nujno mnenj ali stališč Evropske komisije.
Slika na naslovnici: © Colorscurves | Dreamstime.com
Slikovno gradivo ob besedilu: © Dreamstime.com, Istockphoto.com
ISBN 978-92-79-30924-3
doi:10.2769/82047
© Evropska unija, 2014
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen kadar je navedeno drugače.
Za uporabo/reprodukcijo avtorsko zaščitenega gradiva tretjih oseb, ki je kot tako tudi navedeno, je treba dobiti dovoljenje imetnika
ali imetnikov avtorskih pravic.

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Podjetniško izobraževanje: Priročnik za učitelje
Priročnik je za Evropsko komisijo leta 2013 pripravil GD za podjetništvo in industrijo.

Povzetek
GD za podjetništvo in industrijo ter GD za izobraževanje in
kulturo sta leta 2012 izvedla dva mednarodna dogodka, namenjena pripravi učiteljev na podjetniško izobraževanje. Dogodka sta potekala maja 2012 (v Dublinu na Irskem) in septembra 2012 (na Brdu v Sloveniji). Na dogodkih naj bi se zbrali
udeleženci, vključeni v izobraževanje in usposabljanje učiteljev na področju podjetništva, da bi predstavili dobre prakse, si
izmenjali zamisli in se drug od drugega česa naučili.
Dogodkov se je udeležilo okrog 170 delegatov iz več kot
30 držav – držav članic EU ter držav pristopnic in partnerskih držav. Strokovnjaki so predstavili okvire in smernice,
strokovni delavci iz šol, institucij za usposabljanje učiteljev,
nevladnih organizacij in ustanov za usposabljanje pa svoje
metode, programe in projekte. Na delavnicah in skupinskih
delovnih srečanjih so inovativne zamisli proučili in o njih
razpravljali. Skupno so se glede izvajanja podjetniškega izobraževanja pri izobraževanju učiteljev obravnavala številna
različna področja delovanja.

Ta priročnik skuša širši javnosti dati vpogled v primere dobrih praks, predstavljenih na obeh dogodkih. Pri primerih so
poudarjeni dejavniki, ki so jih omogočili, in dejavniki uspeha,
navedeni pa so tudi kontaktni podatki za več informacij.
Na podlagi tega ta priročnik nudi izbor praktičnih priporočil,
ki so bila oblikovana kot rezultat dogodkov, s čimer naj bi
strokovne delavce spodbudil k ukrepanju in nadaljevanju lastnih dejavnosti, da bi se učitelji lahko usposobili za podjet
niško izobraževanje.
Priprava priročnika
Priročnik je za Evropsko komisijo leta 2013 pripravil GD za
podjetništvo in industrijo prek družbe ICF GHK | GHK Consulting Ltd.
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Predgovor
Še nikoli ni bila podpora podjetništvu tako pomembna kot zdaj.
Na podjetniško dinamiko naših gospodarstev bo ugodno vplivalo
podpiranje podjetniškega izobraževanja v šolah, v ustanovah za
poklicno izobraževanje in na univerzah. Poleg tega, da podjetniško
izobraževanje prispeva k ustanovitvi socialnih podjetij in zagonskih podjetij, mladim dejansko omogoča, da so lažje zaposljivi in
inovativni pri svojem delu znotraj obstoječih organizacij, bodisi v
družbenem, javnem ali zasebnem sektorju. Evropa si lahko tako
z vlaganjem v podjetniško izobraževanje zagotovi eno od najbolje obrestovanih naložb, saj raziskave kažejo, da je pri dijakih in
študentih, ki so se udeležili podjetniškega izobraževanja, tri- do
šestkrat večja verjetnost, da bodo pozneje v življenju ustanovili
lastno podjetje, kot pri tistih, ki takega izobraževanja niso deležni.
Evropska komisija je z akcijskim načrtom za podjetništvo 2020
in sporočilom o ponovnem razmisleku o izobraževanju poudarila
potrebo po vključitvi podjetno naravnanega učenja v vse sektorje
izobraževanja, vključno z neformalnim učenjem. V obeh dokumentih se države članice poziva, naj vsem mladim pred koncem
obveznega izobraževanja omogočijo pridobiti praktične podjetniške izkušnje, s čimer se poudarja pomen učenja skozi prakso v
okviru izobraževanja in usposabljanja. Čeprav je izobraževanje v
pristojnosti držav članic, lahko ukrepanje na evropski ravni državam članicam pomaga pri prilagajanju in izboljševanju načinov, na
katere zaposlujejo, izobražujejo in razvijajo učno osebje. To lahko

poteka z ukrepi financiranja, ki imajo sistemski učinek, zlasti s predlaganim programom Erasmus+, ter s podpiranjem vzajemnega
učenja iz politik in praks drug drugega. K spremembi naravnanosti
k bolj podjetniški kulturi pa prispeva tudi novoustanovljeni Evropski
inštitut za inovacije in tehnologijo, skupnosti, osnovane na znanju
in inovacijah tega inštituta, pa zdaj izvajajo lastna predavanja na
podiplomski ravni z močno podjetniško razsežnostjo.
Osrednjo vlogo imajo učitelji, saj močno vplivajo na učne dosežke
učencev. Učitelji, ki vrednotijo svoje delo, ga tudi redno preverjajo ter
prilagajajo glede na želene učne rezultate in individualne potrebe
učencev. Ključne kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ni
treba nujno vključiti v poseben šolski predmet, temveč je zanjo potreben način učenja, pri katerem imata glavno vlogo izkustveno učenje
in projektno delo. Učitelji učencem ne dajejo odgovorov, ampak jim
pomagajo raziskovati ter opredeliti prava vprašanja, da sami najdejo najboljše odgovore. Učitelji potrebujejo širok razpon kompetenc,
povezanih z ustvarjalnostjo, samoiniciativnostjo in podjetnostjo, da
svoje dijake in študente navdušujejo ter jim pomagajo razviti podjetniški odnos; potrebujejo šolsko okolje, v katerem se spodbujata
ustvarjalnost in prevzemanje tveganja, na napake pa se gleda kot
na priložnost za učenje. Države članice bi si morale kot prednostno
nalogo zastaviti razvoj kompetenc ravnateljev in učiteljev – tako učiteljev začetnikov kot tistih, ki že dolgo opravljajo ta poklic.

P O D J E T N I Š K O

Komisija vse bolj krepi podporo učiteljskim poklicem, obenem pa
tudi povečuje izziv za države članice in poklice same, da bi se izvedla reforma, s katero bi se lahko z učinkovitejšim poučevanjem in
izobraževanjem učiteljev doseglo bolj kakovostno učenje; kajti če
se reforma ne bo začela in končala z učitelji in tistimi, ki jih poučujejo, ne bo obrodila sadov.
Ta priročnik je rezultat dveh praktičnih delavnic („Laboratories“) na
evropski ravni, na katerih so se srečali učitelji in strokovnjaki, da
so si izmenjali obstoječe prakse in razpravljali o najboljših načinih
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za izobraževanje in podpiranje učiteljev pri uvajanju podjetniških
projektov in metod v razred. V ta priročnik so bili zajeti primeri in
zamisli z obeh delavnic, da bi se te dobre prakse delile z več ljudmi.
Upamo, da bo branje o tem prijetno in da boste znali prebrano
dobro izkoristiti.
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Uvod
Za podpiranje produktivnosti in rasti v Evropi je nujno vlagati v izobraževanje
in usposabljanje. Evropa potrebuje ustvarjalne in inovativne podjetnike ter
prožno in vztrajno delovno silo, dobro opremljeno s potrebnimi spretnostmi
in ključnimi kompetencami.
Evropska komisija je v podjetniškem izobraževanju prepoznala orodje, ki
lahko prispeva k večji podjetnosti mladih. To izobraževanje pa se ne nanaša
le na učenje tega, kako upravljati podjetje, ampak na to, kako razviti splošen sklop kompetenc, ki jih je mogoče uporabiti na vseh področjih življenja.
Zajema vse oblike učenja, izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k
podjetno naravnanemu duhu, kompetencam in vedenju, najsi imajo komercialni cilj ali ne.
Evropska komisija je novembra 2012 objavila sporočilo z naslovom: „Ponovni
razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate“. V tej pobudi je poudarjeno, da si je treba prizadevati za razvoj
medpredmetnih spretnosti, kot sta samoiniciativnost in podjetnost, da se
razvijejo „spretnosti za 21. stoletje“, pri tem pa izpostavlja „sposobnost kritičnega mišljenja, samoiniciativnost, reševanje problemov in skupinsko delo“.
Te „podjetniške spretnosti“ ne prispevajo le k doseganju konkretne podjetniške dejavnosti, temveč tudi spodbujajo zaposljivost mladih, zato jim je treba
nameniti posebno pozornost.
„Države članice bi morale spodbujati podjetniške spretnosti z novimi, ustvarjalnimi pristopi k poučevanju in učenju od osnovne šole naprej ter s poudarjanjem možnosti ustanovitve podjetja kot poklicne poti od srednješolskega
do visokošolskega izobraževanja. Z reševanjem konkretnih problemov in
povezavami s podjetji bi morale biti v vsa področja izobraževanja vključene
resnične podjetniške izkušnje, ki bi morale biti prilagojene vsem ravnem izobraževanja. Vsi mladi bi morali pred koncem obveznega izobraževanja
imeti možnost, da dobijo vsaj eno praktično podjetniško izkušnjo“ (*).
To v sektorjih izobraževanja in usposabljanja pomeni, da si je treba prizadevati, da bi današnji učenci v Evropi razvili podjetniške spretnosti in dobili priložnost za „praktično podjetniško izkušnjo“. To je pomembno na vseh ravneh
izobraževanja, od vrtca do visokošolskega izobraževanja.

Odveč je poudariti, da imajo pri tem odločilno vlogo učitelji in izobraževalci,
saj omogočajo učenje in množijo zamisli. Oblikujejo učne procese in učencem
pomagajo pridobiti ključno kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti.
Tudi učitelji in izobraževalci potrebujejo priložnost za pridobitev potrebnega
znanja, spretnosti in vedenja, da bodo lahko vključili podjetniško izobraževanje in omogočili podjetno naravnano učenje. Vsak bodoči učitelj in učitelj,
ki že poučuje, bi se moral v svoji karieri udeležiti vsaj enega uspo
sabljanja o ključnih temah in metodah v zvezi s podjetno naravna
nim učenjem ter podjetniškim izobraževanjem.
Evropska komisija je objavila številne strateške dokumente o izvajanju podjetniškega izobraževanja (npr. agendo iz Osla o podjetniškem izobraževanju
v Evropi) ter začela razprave med oblikovalci politik v nizu skupin na visoki
ravni za razmislek („High Level Reflection Panels“). Vidno vlogo v vseh teh
dokumentih in razpravah so imele dejavnosti v zvezi z začetnim izobraževanjem in stalnim strokovnim razvojem učiteljev po vsej Evropi (**).
GD za podjetništvo in industrijo ter GD za izobraževanje in kulturo sta
leta 2012 izvedla dva mednarodna dogodka, namenjena pripravi učiteljev na
podjetniško izobraževanje. Dogodka sta potekala maja 2012 (v Dublinu na
Irskem) in septembra 2012 (na Brdu v Sloveniji). Na dogodkih naj bi se zbrali
udeleženci, vključeni v izobraževanje in usposabljanje učiteljev na področju
podjetništva, da bi predstavili dobre prakse, si izmenjali zamisli in se drug od
drugega česa naučili.
Dogodkov se je udeležilo okrog 170 delegatov iz več kot 30 držav – držav
članic EU ter držav pristopnic in partnerskih držav. Strokovnjaki so predstavili
okvire in smernice, strokovni delavci iz šol, institucij za usposabljanje učiteljev, nevladnih organizacij in ustanov za usposabljanje pa svoje metode,
programe in projekte. Na delavnicah in skupinskih delovnih srečanjih so inovativne zamisli proučili in o njih razpravljali. Skupno so se glede izvajanja
podjetniškega izobraževanja pri izobraževanju učiteljev obravnavala številna
različna področja delovanja.

Ta priročnik skuša širši
javnosti dati vpogled v
primere dobrih praks,
predstavljenih na obeh
dogodkih. Pri primerih so
poudarjeni dejavniki, ki so
jih omogočili, in dejavniki
uspeha, navedeni pa so
tudi kontaktni podatki za
več informacij.
Na podlagi tega ta priročnik zagotavlja izbor praktičnih priporočil, razvitih
kot rezultat dogodkov,
s čimer naj bi strokovne
delavce spodbudil k ukrepanju in nadaljevanju
lastnih dejavnosti, da bi
se učitelji lahko usposobili
za podjetniško izobraževanje.

(*) Evropska komisija, 2012, Ponovni razmislek o izobraževanju:
naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate.
(**) http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm
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Značilnosti podjetno naravnanega učitelja
Podjetno naravnan učitelj
Podjetno naravnani učitelji poučujejo z veseljem.
So vir navdiha, odprti in samozavestni, prožni in
odgovorni, od časa do časa pa tudi kršijo pravila.
Znajo dobro poslušati, izkoristiti in prodati zamisli
ter se pri delu usmeriti v učence in dejanja. Znajo
delati v skupini in imajo dobro razvejano mrežo.
Skušajo zapolniti vrzel med izobraževanjem in
gospodarstvom ter v poučevanje vključujejo zunanje strokovnjake, s čimer se osredotočajo na dejanske izkušnje. Vedno opozorijo na ekonomski vidik
snovi, teme, povezane s poslovnostjo, pa imajo pri
njihovem pouku v vseh strokah pomembno vlogo.
Njihov učni načrt je prožen in prilagodljiv, raje
imajo interdisciplinarno poučevanje, ki temelji na
projektih, ter raje kot učbenike uporabljajo gradivo
za usposabljanje. Poudarjajo skupinske procese in
interakcije, učilnico pa včasih pojmujejo kot „debatnico“, s čimer dopuščajo raznovrstna mnenja,
odgovore in rešitve ter razmislek o učnem procesu.
Podjetno naravnan učitelj je bolj mentor („coach“)
kot predavatelj. Spodbuja individualne učne procese učencev in razvoj osebnih kompetenc.
Sedanje razmišljanje o podjetno naravnanem poučevanju sloni na številnih ponavljajočih se temah:
xx Podjetniško izobraževanje ni le priprava na to,
kako upravljati podjetje, ampak se pri tem raz-

vija ključna kompetenca samoiniciativnosti in
podjetnosti, ki, povedano na kratko, omogoča,
da učenec „zamisli udejanji“.
xx Če učitelji sami niso podjetni, ne morejo poučevati o podjetništvu.
xx Pri ključni kompetenci samoiniciativnosti in podjetnosti so potrebne aktivne metode, s katerimi
je mogoče dijake pritegniti k sodelovanju, da se
sprostita njihova ustvarjalnost in inovativnost.
xx Ključna kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti se lahko pridobi ali oblikuje le s praktičnimi, dejanskimi učnimi izkušnjami.
xx Podjetno naravnano poučevanje se lahko izvaja
v okviru vseh predmetov ali posebnega predmeta.
xx Glede na to, da bo večina učencev podjetniške spretnosti uporabljala v podjetjih ali javnih
institucijah, bi se moralo podjetniško izobraževanje osredotočiti na „notranje podjetnike“ ter
podjetnike.
xx Na vseh ravneh izobraževanja je treba razvijati podjetno naravnane učne rezultate ter s
tem povezane metode ocenjevanja in postopke
zagotavljanja kakovosti, da bi podjetništvo
dobilo pravi zagon. Ti postopki in metode bi
morali biti zasnovani tako, da bi učitelji lažje
napredovali pri pridobivanju ključne kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti.

xx Agendo podjetniškega izobraževanja bi bilo
treba spodbujati tudi zunaj ustanov za izobraževanje učiteljev, in sicer v podjetjih ter širši
družbi.
xx Brez sodelovanja in partnerstva s kolegi, podjetji in drugimi zainteresiranimi stranmi učitelji
in šole svojih ambicij ne bodo mogli uresničiti.
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Podpora učiteljem pri podjetniškem izobraževanju
Za uresničitev vseh navedenih točk mora biti izpolnjenih več nujnih pogojev.

Dobro začetno izobraževanje učiteljev

Kakovosten stalni strokovni razvoj

Bodoči učitelji bi morali imeti priložnost, da v okviru svojega začetnega izobraževanja izkusijo podjetno naravnano učenje. S študijem na ustanovi, ki uresničuje podjetniško izobraževanje v širšem pomenu, razvijajo sklop spretnosti
in metod, ki jim omogočajo, da so sami inovativni in podjetni. Učitelji, ki vstopajo v svoj poklic z zavestjo o podjetniških načelih, lahko zanetijo „podjetniško
iskrico“ in so takoj od začetka poklicne kariere vir navdiha za svoje učence.

Za podporo podjetno naravnanim učiteljem in zagotovitev, da bi lahko tisti, ki
med svojim začetnim izobraževanjem niso imeli možnosti izkusiti podjetniškega izobraževanja, šli v korak z najnovejšim razvojem, so potrebni visoko
kakovostni programi za stalni strokovni razvoj učiteljev, ki že poučujejo.

Ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniško
strategijo in vizijo
Ustanove za izobraževanje učiteljev imajo koristi od poslanstva in jasne vizije
o tem, kako lahko s podjetniškimi strategijami dosežejo svoje institucionalne
cilje. S tem, ko se podjetniško izobraževanje obravnava kot ključna kompetenca, pomembna za kvalifikacije vsakega učitelja, in ne kot ločen predmet, se
lahko kot horizontalni pristop vključi v celoten študijski program.

Programi za podjetniško izobraževanje učiteljev,
ki temeljijo na novih pedagoških pristopih
Za podjetniško delovanje je potrebno aktivno učenje. Uporabiti bi bilo treba
sodobne pedagoške pristope (npr. pristop, ki temelji na projektu, aktivno učenje
ali avtonomno učenje). Ti pristopi se lahko usmerjajo s posebnimi programi,
izobraževalci učiteljev pa si morajo izmenjevati dobre prakse, ki pri tem nastajajo, da bi se sčasoma vključile v vsakodnevni pedagoški pristop. Vsem študentom bi morala biti na voljo netradicionalna učna okolja (dejanske življenjske
okoliščine, zunaj učilnice).

Šola, ki ceni podjetniški duh, in dobra podpora sposobnega
vodstva šole
Podjetno naravnana šola ima vizijo glede svojih prihodnjih potreb in jasno
mnenje o tem, kako se podjetniško izobraževanje prilega v širši učni in razvojni
načrt. Razvijanje podjetništva v začetnem izobraževanju učiteljev bo le s
težavo imelo znaten vpliv, če gredo učitelji nato v šole, kjer koncept podjetniškega izobraževanja ni sprejet. Podjetno naravnani učitelji imajo koristi od
dobre podpore sposobnega vodstva šole.

Partnerji v skupnosti
Pri doseganju napredka imajo bistveno vlogo sistemi podpore. Da bi se podprl podjetniški učni načrt šol in ustanov za izobraževanje učiteljev, bi slednje
morale vzpostaviti povezave in strukture za sodelovanje s podjetji in organizacijami v skupnosti.

Mreže podjetno naravnanega poučevanja
Učitelji, ki se ukvarjajo s podjetno naravnanim poučevanjem in učenjem, bi
morali razviti mrežo, katere člani bi se redno srečevali ter izmenjevali izkušnje,
znanje in gradivo, da bi se zagotovila stalna kakovost.

P O D J E T N I Š K O

Vse te sestavine so medsebojno povezane. Za doseganje trajnosti in dolgoročnosti so potrebni ukrepi na vseh področjih. Na vseh ravneh so bistveni vodstvo,
vizija in spodbude.
Čeprav so to skupna načela, jih mora vsaka institucija prevzeti in prilagoditi svojim razmeram. Podjetno naravnano poučevanje in učenje je v vladah,
ustanovah, šolah in pri zainteresiranih straneh po Evropi na različnih stopnjah
razvoja. Medtem ko so nekatere države že leta nazaj začele izvajati celovito
strategijo podjetniškega izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, je v drugih to šele v povojih, podjetniških načel pri poučevanju in učenju večinoma ni,
na institucionalni ravni pa take ukrepe le redko podpirajo. To pomeni, da je
treba rešitve na vseh navedenih področjih prikrojiti vsakemu posameznemu
okviru.
Razlikuje se lahko tudi obseg rešitev. V eni državi so možne rešitve na nacionalni ravni, v drugih pa bi pomemben premik naprej pomenil že manjši ukrep
v pilotni šoli.
Nabor dobrih zgledov v tem priročniku kaže, da noben projekt ali ukrep ni premajhen. Mnogi vidni primeri ukrepov in projektov, ki so se izkazali za uspešne,
kažejo, kako iz majhnega zraste veliko.

Zato je treba ta priročnik razumeti kot povabilo k temu,
da si drznite tvegati, bodite ustvarjalni in inovativni,
razvijajte zamisli in ukrepajte – povedano drugače:

bodite podjetni!
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Primeri praks v začetnem
izobraževanju učiteljev (ZIU)

13

14

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Začetno izobraževanje učiteljev – ključna sporočila iz prakse
Da bi Evropa dosegla cilj trajnostnega podjetniškega izobraževanja v začetnem izobraževanju učiteljev, je potrebno naslednje.

Ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi z vizijo
in strategijo
xx Ustanova za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi ima jasen koncept izobraževanja,
ki skuša bodoče učitelje opremiti s sposobnostjo za poučevanje v svetu prihodnosti. Ta
koncept je vključen v celotni učni načrt.
xx Podjetništvo je vključeno v kulturo in poslanstvo ustanove.
xx Ustanova za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi ima vizijo svojih prihodnjih potreb
ter jasno mnenje o tem, kako se podjetniško izobraževanje prilega v širši učni in razvojni
načrt.
xx Na podjetno naravnani ustanovi skušajo najti prave ljudi, jih zaposliti in jim dati prostor za
razvijanje lastnih zamisli.
xx Na ustanovi za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi se spodbuja močna praktična
sestavina učenja, podprta s trdno teoretično podlago.
xx Podjetniško izobraževanje je vključeno v celoten učni program kot horizontalni pristop in med
predmetna snov. Obravnava se kot kompetenca in sposobnost, ki sta bistvenega pomena pri
kvalifikacijah vsakega učitelja, ne pa kot ločen predmet.
xx Sodelovanje na predavanjih in pri dejavnostih o podjetniškem izobraževanju ni izbirno, temveč
obvezno po učnem načrtu.
xx Predavanja in teme poučevanja je treba stalno prilagajati glede na potrebe trga dela.
xx Na podjetno naravnanih ustanovah se omogoči izvajanje poskusov. Da bi bile nove metode poučevanja in inovativni projekti uspešni, se jim pusti prostor in zagotovi podpora. Izobraževalci imajo
lahko eksperimentalen odnos, s katerim priznavajo, da stvari včasih ne bodo uspešne.
xx Ustanova za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi ima močno mrežo.
xx Bistveno je, da uprava zagotavlja podporo od zgoraj navzdol.

P O D J E T N I Š K O

Podjetno naravnani izobraževalci učiteljev
xx Tudi izobraževalci učiteljev morajo razviti podjetniški pristop do poučevanja in učenja.
Ustvariti morajo okolje, ki omogoča inovativnost pri izobraževanju učiteljev in
praksi poučevanja.
xx Preden izobraževalci učiteljev postanejo podjetni, morajo včasih preseči negativne prizvoke „podjetništva“. Podpiranje koncepta socialnega podjetništva, ki je dobičkono
sno, ne pa pridobitniško, se lepo navezuje na skupne ideale poučevanja, lahko pa tudi
pomaga preseči predsodke.
xx Izobraževalci učiteljev imajo koristi od konkretnih in stvarno opredeljenih učnih
rezultatov za podjetno naravnano poučevanje.
xx Izobraževalci učiteljev imajo pri pedagoškem pristopu k podjetniškemu izobraževanju
koristi od razvitih metod ocenjevanja, katerih kakovost je zagotovljena.
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xx Podpirajo se dejavno učenje, praktične izkušnje in učenje skozi prakso. Bodoči
učitelji dobijo različne priložnosti za opredelitev lastnih ciljev, načrtovanje učnih metod
in ukrepanje.
xx Bodoči učitelji imajo možnost razpravljati in razmišljati o svojem učnem procesu
ter ga ocenjevati glede metod in znanja: kako se naučimo, kar se naučimo?
xx Pomembnost podjetniškega izobraževanja je podprta s teoretičnim modelom, zaradi
česar ga je lažje razumeti in izvajati.
xx S programi in metodami za podjetniško usposabljanje učiteljev se podpira razumevanje
vloge učitelja kot podpornika in usmerjevalca, ki učencem odgovorov ne ponudi
neposredno, ampak jim pusti, da jih poiščejo sami.
xx Podjetniške metode dopuščajo čas za razmišljanje, npr. s pisanjem dnevnikov razmiš
ljanj, ali za razglabljajoče razprave med učnimi procesi in po njih. Razmišljanje bi se
moralo osredotočiti na učni proces ter na najdene rešitve.

xx Podjetno naravnani izobraževalci učiteljev imajo mreže za izmenjavo dobrih in slabih
praks. Mreže uporabljajo tudi za obveščanje vlade in za lobiranje od spodaj navzgor.
xx Podjetno naravnani izobraževalci učiteljev podpirajo razvoj praktičnega in konkre
tnega gradiva, da bi prispevali k izvajanju podjetniškega izobraževanja.
xx Ker se podjetno naravnani izobraževalci učiteljev zavedajo, da je navdušenje učencev
pomembno gonilo za izvajanje podjetniškega izobraževanja, sistematično zbirajo
povratne informacije učencev.

Programi za podjetniško usposabljanje učiteljev in metode za bodoče
učitelje
xx Programi za podjetniško usposabljanje učiteljev motivirajo bodoče učitelje, da razvijajo
lastno kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti.
xx Na programih za podjetniško usposabljanje učiteljev se bodočim učiteljem pomaga, da
razvijejo lastno poslanstvo pri poučevanju in lastno „mapo dosežkov“ o vprašanjih:
Kaj hočem doseči kot učitelj? Katere metode, izkušnje in sredstva lahko ponudim?

Partnerstva med sektorjem izobraževanja, poslovno skupnostjo in
ustvarjalnim sektorjem
xx Podjetniško izobraževanje pri izobraževanju učiteljev ima koristi od povezav med izo
braževalnimi ustanovami in poslovno skupnostjo. Predstavniki podjetij lahko na
mnogo načinov podpirajo podjetno naravnano poučevanje in učenje: kot strokovnjaki,
podporniki, mentorji ali kritični prijatelji.
xx Izobraževalne ustanove se lahko od ustvarjalnih umetnosti naučijo, kako omogočiti in
oceniti ustvarjalni proces – kako dobiti zamisli in kako jih uresničiti.
xx Partnerstva s šolami so koristna za preskušanje inovativnih zamisli, projektov in gradiva
ter za zagotovitev njihove kakovosti. Poleg tega se s tem pristopom zamisel podjetniškega izobraževanja prenaša in „proda“ organizacijam, ki širijo informacije in znanje.
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Podjetniški pristopi pri izobraževanju učiteljev
Univerza v Jyväskyli je izvedla podjetniško izobraževanje v več obveznih modulih izobraževanja učiteljev.

`` otroški parlament – učinkovit način, da se v šoli izvede medpredmetna tema
in da se pri otroku razvija podjetniška miselnost do življenja. Na učence deluje
kot kanal, prek katerega imajo vpliv in sodelujejo;

Osnove strokovnega znanja o podjetništvu in ekonomiji
`` Predavanje z naslovom „Državljanstvo na osnovi sodelovanja in podjetništvo“, ki je uvod v podjetniško izobraževanje.
Bodoči učitelji obdelajo koncepte in osnove podjetniškega izobraževanja, literaturo o podjetništvu ter načrtujejo in izvedejo projekt v šoli ali lokalni nevladni
organizaciji. Dva primera projektov v šolah, pri katerih so sodelovali bodoči
učitelji, sta:

Vrsta dejavnosti: ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi
programi
Država izvajanja: Finska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Univerza v Jyväskyli
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.jyu.fi
Glavna kontaktna oseba: Sonja Virtanen
Glavni kontaktni e-naslov: sonja.virtanen@jyu.fi
Telefonska številka: +358 408053378
Telefonska številka ustanove: +358 142601211
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: učitelji na osnovnih šolah (od 1. do 6. razreda
na Finskem)

`` proti „mašineriji“ – podpiranje dejavnega državljanstva. Namen projekta je bil,
da bi dijaki lažje izrazili svoja stališča o trenutnih političnih vprašanjih. V tem
primeru so pripravili predstavo. Bodoči učitelji so poskrbeli za organizacijo in
dovoljenja ter zagotavljali podporo med postopkom.
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`` Podjetništvo v tehnološkem izobraževanju in pri športni vzgoji
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Pogoji za uspeh

ÌÌ Podjetništvo v tehnološkem izobraževanju – primer je skupina Bird
house. Osredotočila se je na sposobnost udejanjanja zamisli, skupno
učenje, ustvarjalnost in reševanje problemov.

`` Ustanova mora podjetniško izobraževanje vključiti v svoje poslanstvo
in učni načrt.

ÌÌ Podjetniško izobraževanje pri športni vzgoji – primer zajema meduniverzitetni športni turnir in sodelovanje med lokalnimi podjetji.

Učinek dejavnosti

`` Nadaljevalno študijsko predavanje z naslovom „Organizacije za učenje in
podjetniško izobraževanje“. Študentje se s pedagoške skupnosti preusmerijo na podjetja, kjer jih opazujejo kot organizacije za učenje.
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`` Učinek projekta se ni proučil z nobeno formalno raziskavo, toda povratne informacije študentov so bile zelo pozitivne, omenili so tudi, da se
bolj zavedajo pomena podjetniškega izobraževanja.

ÌÌ Da bi skupina zbrala koristno učno gradivo, preživi vnaprej določen čas
v podjetju, kjer opazuje, opravlja razgovore z zaposlenimi in čim bolj
sodeluje pri dejavnostih podjetja.
ÌÌ Med nalogami študentov so analiza in priporočila za razvoj učnega sistema v zadevnem podjetju.
`` V študijskem letu 2013/2014 se bo začel izvajati mednarodni podiplomski
študijski program o izobraževanju in eno od obveznih predavanj bo „Inovacije v izobraževanju in podjetništvo“.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANA USTANOVA
PROJEKTNO DELO
VKLJUČEN
FINSKA

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev univerze, ki jo je pripravila Sonja Virtanen: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/sonja_virtanen_en.pdf.
Na spletnem mestu univerze so splošne informacije o dejavnostih in nekaj PowerPointovih predstavitev projektov, ustvarjenih v zadnjih dveh letih (za zdaj le v finščini): https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu/yrittajyys.
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„Premikajoči se kipi“ – umetnost
v izobraževanju učiteljev
Nacionalna akademija za umetnost in oblikovanje (NCAD) v Dublinu ponuja
številne programe za izobraževanje učiteljev. Študentje lahko na dodiplomski
stopnji izberejo dvopredmetni študij likovne umetnosti in poučevanja ali oblikovanja in poučevanja. Na podiplomski stopnji pa pedagoška fakulteta ponuja
sklop magisterijev, doktoratov, poklicnih diplom in diplom na drugi stopnji na
področju umetnostne vzgoje.
Umetnost in oblikovanje ponujata odličen model za podjetno naravnano učenje. Bistvena sposobnost, ki jo lahko pridobijo vsi učenci, je način, na katerega
se umetnik in oblikovalec lotita problema ter iščeta rešitve. Kritično mišljenje

Vrsta dejavnosti: ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi
programi
Država izvajanja: Irska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: National College of Arts and Design (NCAD)
(Nacionalna akademija za umetnost in oblikovanje), Dublin
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.ncad.ie/
Glavna kontaktna oseba: Gary Granville
Glavni kontaktni e-naslov: granvilleg@ncad.ie
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: začetno usposabljanje učiteljev in
učenci v dublinskih šolah
Ciljna raven izobraževanja: vse ravni

in angažiranost, ki sta odločilni spretnosti podjetniškega uspeha, umetniške akademije vključujejo v vse svoje dejavnosti. S sodelovanjem z umetnostjo in oblikovanjem je mogoče na mnogo načinov spodbuditi podjetniško izobraževanje in
učenje. Eden od primerov s te akademije je „praksa sodelovanja pri začetnem
izobraževanju učiteljev“.
Vsi bodoči učitelji izkusijo prakso sodelovanja. V enem od programov, ki je vključeval ustvarjanje „premikajočih se kipov“, so se lahko študentje ukvarjali z irsko
zgodovino, naravo in močjo performansa ter vrednostjo govorjene besede. V predstavo, ki se je odvijala v Nacionalnem muzeju Irske, so bile vključene ogromne
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lutke, katerih vir navdiha so bili kipi na dublinski ulici O’Connell Street in njihove
zgodbe. Pri tem je nedvoumno šlo za sodelovanje, in sicer notranje med študenti in učitelji ter zunanje med šolami, kulturnimi ustanovami in skupinami iz
skupnosti.
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Učinek dejavnosti
Praksa sodelovanja pri izobraževanju učiteljev ponuja številne koristi:
`` razvoj skupinskega dela, sodelovanje in pogajalske spretnosti,

Pogoji za uspeh
Okolje, ki omogoča inovativnost pri izobraževanju učiteljev in praksi poučevanja.

`` vzpostavljanje medsebojnega zaupanja, utrjeno s podlago za ocenjevanje, ki podaja eno oceno za celotno skupino, kar pomeni, da so vsi
skupaj ocenjeni pozitivno ali negativno.

Irska je nedavno napovedala pregled izobraževanja učiteljev, s čimer je NCAD
dobila priložnost, da na novo opredeli izobraževanje učiteljev. Sicer pa se
pojem dobičkonosnega (in ne pridobitniškega) tesneje prilega pojmoma socialnega podjetništva in prispevka, ki ju uporablja ta akademija.

Te prakse ustrezajo širšim „ključnim spretnostim“, ki jih je nedavno poudaril
Nacionalni svet za učni načrt in ocenjevanje: obdelava informacij, komuniciranje, osebna učinkovitost, sodelovanje in kritično mišljenje.

Nacionalni svet za učni načrt in ocenjevanje (National Council for Curriculum
and Assessment) je izvedel tudi obsežnejšo reformo učnega načrta, ki je trenutno v bolj zahtevni fazi in v kateri je poudarjeno, da je treba v izobraževanje
mladih vključiti „ključne spretnosti“ ter posebno kratko usposabljanje na temo
podjetništva.

Načrti za razvoj te prakse

Tudi na Nacionalni akademiji za umetnost in oblikovanje trenutno potekajo
bistvene spremembe, pred kratkim pa so vzpostavili strateško zavezništvo z
Univerzo v Dublinu (University College Dublin). Za večjo sodelovanje pri aktivnostih v resničnem svetu se na dodiplomski in podiplomski ravni stopnje dosežene izobrazbe spreminjajo na sistem tri plus dve. Nadejajo se, da bodo raziskave na podiplomski stopnji že študentom na dodiplomski stopnji zagotovile
tehtnejše in neposrednejše povratne informacije.

Pedagoška fakulteta v sklopu NCAD namerava
razviti podjetniški steber svojih dejavnosti,
navezan na skupnost, z uvedbo novega magisterija na področju družbeno angažirane umet
nostne prakse („Socially Engaged Art Practice“),
v katerega bo zajeta kvalifikacija za poučevanje
v sektorju nadaljnjega izobraževanja.

Uporabne povezave ali viri
Niz fotografij „premikajočih se kipov“: http://www.flickr.com/photos/ncadeducation/sets/72157627803126142/.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANA USTANOVA
UMETNOST IN OBLIKOVANJE
SODELOVANJE
IRSKA

20

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Umetnost poučevanja z odnosom
Na Pedagoški fakulteti Group T v Leuvenu študira okrog 1 000 študentov,
zaposlenih pa je 85 predavateljev. Njihova izjava o poslanstvu je „Izobraževanje o bistvu z izkušanjem obstoja“. Njihov cilj je razviti osebo kot celoto.
Osredotočajo se na „3 E-je“.
`` „Educating“ (izobraževanje) – razvijanje sposobnosti študentov okrog štirih stebrov izobraževanja UNESCA, ki so: učiti se, da bi znali biti; učiti se, da
bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; ter učiti se, da bi znali živeti v skupnosti.
`` „Engineering“ (načrtovanje) – omogočiti učiteljem, da ustvarijo močna učna
okolja, pri čemer razkrivajo inovativnost in ustvarjalnost.
`` „Enterprising“ (podjetnost) – narediti stvari z vodenjem, inovativnostjo in
drznostjo.

Na splošno skušajo ustvariti učitelje, ki bi bili v razredu, šoli in družbi podjetni,
ustvarjalni in prožni. Podjetno naravnanost ustvarjajo z uporabo različnih inovativnih pedagoških metod, vključno z učenjem, ki temelji na kompetencah in sposobnostih, strokovno prakso, skupinskim delom pri projektih, smislom za vizijo in
poslanstvo, študenti, ki so odgovorni za lastne učne procese, profesorjem, ki deluje
kot mentor („coach“), celovitim ocenjevanjem, razmišljanjem in mapo dosežkov,
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) in novimi mediji, prožnimi potmi
učenja, z miselno ali geografsko neomejenostjo.
Pedagoška fakulteta GROUP T v Leuvenu ima številne projekte in pobude, s katerimi spodbuja podjetniške, ustvarjalne prakse poučevanja. Dve izmed njih sta opisani v nadaljevanju:
`` Prvi primer je podiplomski program na področju razvojnih študij (IEC), ki je
organiziran okrog stebrov izobraževanja UNESCA in je namenjen vsem štu-

Vrsta dejavnosti: ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi programi
Država izvajanja: Belgija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Group T Leuven Education College (Pedagoška fakulteta Group T iz Leuvna)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: https://my.groupt.be/
Kontaktna oseba: Thu Dang Kim (izredna dekanica za inovativnost)
E-naslov: Thu.dang@groept.be
Telefonska številka kontaktne osebe: +32 16301172
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: Pedagoška fakulteta Group T iz Leuvna je članica projektne
mreže pridruženih šol UNESCA.
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: študentje dodiplomskega pedagoškega študija
Ciljna raven izobraževanja: več ravni izobraževanja, in sicer predšolsko, osnovnošolsko in nižje srednješolsko
izobraževanje, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje ter mentorstvo na podiplomski ravni in razvojne
študije („International Educating Classes“ – mednarodna izobraževalna predavanja)

© Eyecandy Images/Thinkstock

Telefonska številka ustanove: +32 16301030
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dentom z diplomo. Ta program obiskujejo mednarodni študentje, med drugim iz Egipta, Etiopije, Gane, Indonezije, Irske, Kameruna, Kitajske, Nigerije,
Nizozemske, Pakistana, Španije, Turčije, Združenega kraljestva ... Študentje v jesenskem semestru raziskujejo podjetniško izobraževanje. Cilj tega
je vzpostaviti izobraževalne projekte na petih glavnih področjih UNESCA
(izobraževanje, naravoslovje, družboslovje in humanistika, kultura, komunikacija in informacije). V spomladanskem semestru pa se usmerijo na splošnejše raziskovanje izobraževanja.
`` Drugi primer dobre prakse je „razmišljanje in mapa dosežkov“, ki ga je fakulteta GROUP T v študijskem letu 1995/1996 prilagodila iz koncepta mape
dosežkov. Pri tem obveznem triletnem predavanju študentje razvijejo osebno
mapo dosežkov. Prvo leto se študentje naučijo, kako odkriti lastne sposobnosti in o njih razmišljati. Drugo leto naredijo osebno analizo prednosti in
pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti (SWOT), tretje leto pa se osredotočijo na izpostavljanje svojih lastnih kompetenc in sposobnosti. V tem letu
se lotijo „I AM“ („integral assessment moment“ – trenutek za celovito oceno),
v katerem morajo komisiji s prijavo in razgovorom za zaključek programa
dokazati, da so sposobni učitelji.

Pogoji za uspeh
Na fakulteti so poudarili tri glavne elemente, ki so bili posebej odločilni za
uspeh:
`` Opredeliti poslanstvo in vizijo: vzpostavili so jasen koncept izobraževanja,
ki je temeljil na „treh E-jih“ in stebrih izobraževanja UNESCA, ter v svoj
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učni načrt skušali vključiti poslanstvo. Horizontalen pristop uporabljajo
prek celotnega študijskega programa, podjetniško izobraževanje pa se
obravnava kot kompetenca in sposobnost, odločilna za kvalifikacije vsakega učitelja, ne pa kot ločen predmet.
`` Najti prave ljudi: Pedagoška fakulteta GROUP T v Leuvenu si močno
prizadeva zaposliti prave nove predavatelje in jim nato zaupa, da bodo
svoje delo dobro opravili, saj so strokovnjaki, ki imajo dobre zamisli,
kadar imajo dovolj prostora, da jih razvijejo. So ustvarjalni, inovativni in
imajo podjetniške spretnosti.
`` Omogočiti preskušanje: da bi bile nove metode poučevanja in provokativni projekti uspešni, potrebujejo prostor in podporo; učitelji morajo
pridobiti eksperimentalno vedenje, pri čemer se morajo tudi zavedati,
da stvari včasih ne bodo uspele.

Učinek dejavnosti
`` Pedagoška fakulteta GROUP T iz Leuvena
je od šol, ki zaposlujejo njihove diplomante,
prejela zelo pozitivne povratne informacije.
Šole so poudarile, kako inovativni so študentje (na primer pri iskanju služb v državah v
razvoju). Število študentov se je v 15 letih
povečalo za petkrat, bodoči učitelji pa so zdaj
bolje opremljeni, da bodoče študente pripravijo na spremembo.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANA USTANOVA
PRISTOP, USMERJEN NA CELOTNO ŠOLO

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev fakultete, ki jo je pripravila Thu Dang: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/thu_dang_en.pdf.

VKLJUČEN
BELGIJA
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Ovrednotenje kvalitativnih učnih rezultatov
Na Visoki šoli St Mary’s zagotavljajo dodiplomska predavanja na področju izobraževanja učiteljev in svobodnih umetnosti ter sklop podiplomskih programov na področju izobraževanja učiteljev. Podjetniško izobraževalno politiko
te visoke šole jasno oblikujejo njeno poslanstvo ter akademske, strokovne in
civilne vrednote. Vsem študentom je omogočeno, da prek intenzivnih in interaktivnih programov delavnic, seminarjev in predavanj razvijejo in preverijo
podjetniške ideje.
Program se razvija v dveh ciklih: v I. ciklu (2007–2012) je bil poudarek na
razvoju osebja, spodbujanju podjetno naravnanega učenja ter uvedbi tutorjev
za podjetno naravnane učitelje. V II. ciklu (2012–2017) se bodo osredotočili
na inovativnost in razvoj učnega načrta, prestrukturiranje diplomskih stopenj

izobrazbe iz pedagoških programov ter razvijanje programa magisterija iz pedagogike.
Na Visoki šoli St Mary’s spodbujajo podjetniško izobraževanje s pripravo učiteljev
na prilagoditev učnega načrta in poučevanja, da bi zagotovili, da so mladi bolje
pripravljeni na trg dela. Na šoli je mogoče ob diplomi iz pedagoškega programa
pridobiti certifikat podjetno naravnanega učenja („Certificate of Entrepreneurial
Learning“). Certifikat je mogoče pridobiti po prvih treh letih diplomskega študija,
študentom zadnjega letnika pa je na voljo intenzivni program. Študentom ne
ponuja le priložnosti za utrditev znanja in razumevanja, temveč tudi priložnost, da
skladno in kritično ovrednotijo svojo prakso poučevanja v okviru podjetno naravnanega učenja.

Vrsta dejavnosti: ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi
programi
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Severna Irska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: St Mary’s University College Belfast (Visoka
šola St Mary’s v Belfastu)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:

Glavna kontaktna oseba: Frank Hennessey
Glavni kontaktni e-naslov: f.hennessey@smucb.ac.uk
Telefonska številka: +44 2890268282 / ustanova: +44 2890327678
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: več ravni

© Peshkova/iStock/Thinkstock

http://www.smucb.ac.uk

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

Certifikat ima štiri elemente:

Pogoji za uspeh

`` splošno izobraževanje (delovna enota v šoli, z dokazom o razmišljanju),

`` Podjetništvo je vključeno v kulturo in poslanstvo univerze.

`` podjetno naravnano učenje (ekonomska pismenost, profil, ki temelji na
delu, Erasmus ali Study U.S.A.),

`` Pristop k podjetništvu je celosten in povezan.

`` socialno podjetništvo (poročilo in razmišljanje ali udeležba pri prostovoljnih
dejavnostih) ter

Učinek dejavnosti

`` izbirne dejavnosti (pisni eseji ali projekti).
Študentje se vključijo v več projektov in razmišljajo o tem, kakšne so njihove
izkušnje v smislu lastnega znanja in razumevanja podjetno naravnanega učenja in/ali znanja in razumevanja njihovih učencev. Dejavnost je trdno vpeta v
teoretični in akademski okvir, obenem pa ponuja priložnost, da se učenje in
ovrednotenje osredotočita na kvalitativno področje razmišljanja.

U Č I T E L J E
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`` S certifikatom in usposabljanjem se bo povečala zaposljivost njihovih
študentov.
`` Dolgoročne koristi – ta novi učiteljski kader bo študente poučeval o podjetniških spretnostih, ki bodo sčasoma prinesle gospodarske in družbene koristi.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANA USTANOVA
CERTIFICIRANJE
VKLJUČEN
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev visoke šole, ki jo je pripravil Frank Hennessey: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/frank_hennessey_en.pdf.
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Predmet v učnem načrtu: „Osebno in družbeno izobraževanje“
Politehnični inštitut v Guardi je bil ustanovljen leta 1980, Visoka šola za pedagoške programe pa je svoje dejavnosti začela izvajati leta 1986. Na šoli ponujajo osnovni dodiplomski pedagoški študij, v katerega je podjetniško izobraževanje vključeno kot poseben predmet „osebno in družbeno izobraževanje“
(45 teoretičnih/praktičnih ur in 7,5 ure za učne ure z mentorjem, 3 kreditne
točke po evropskem sistemu zbiranja in prenašanja kreditnih točk – ECTS).
Na Inštitutu so s tem predmetom projektno učenje („Project-Based Learning“)
uporabili kot metodologijo za razvoj podjetniškega izobraževanja.
Študentje naj bi projektno učenje uporabili pri obravnavanju družbenih, kulturnih ali gospodarskih vprašanj, pri čemer:
`` se učijo biti avtorji/akterji lastnih življenj,

Vrsta dejavnosti: ustanove za izobraževanje učiteljev s podjetniškimi
programi
Država izvajanja: Portugalska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Visoka šola za pedagoške programe,
komunikacije in šport (GPI), Politehnični inštitut v Guardi
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.ipg.pt
Glavna kontaktna oseba: Carlos Francisco De Sousa Reis
Glavni kontaktni e-naslov: creis@ipg.pt
Telefonska številka: +351 964057023 / +351 271220115
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: osnovno izobraževanje

`` razvijajo zmožnost spreminjanja (samih sebe in okolja), da vidijo priložnosti in
so dejavni državljani.
Študentje so pozvani, naj predstavijo projekt, ki zajema zahtevne probleme, o
katerih morajo razmisliti, jih proučiti, pri tem pa uporabiti svojo sposobnost reševanja problemov in spretnosti za sprejemanje odločitev. Študentje so v središču
procesa, pri katerem se najprej proučijo osebna/družbeno pomembna vprašanja, ki
se učinkovito rešijo s skupnim delom. Učitelji prevzamejo vlogo usmerjevalca projektov, ki so jih zasnovali študentje, v katerih prevzamejo vlogo avtorjev/akterjev
kot državljani in strokovnjaki na področju izobraževanja.
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Pogoji za uspeh

Načrti za razvoj te dejavnosti

`` Za uspešen potek začetnega izobraževanja učiteljev/podjetniškega izobraževanja je treba vzpostaviti povezavo med podjetništvom ter ključno sposobnostjo spreminjanja samega sebe in sveta.

`` Politehnični inštitut v Guardi upa, da bo s prihajajočo reformo učnega
načrta, ki je že predvidena za naslednje študijsko leto, v začetno izobraževanje učiteljev uvedel podjetniško izobraževanje, in sicer kot bolj
osnovan predmet.
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`` Podjetniško izobraževanje je treba vključiti v poslanstvo ustanove. Na Politehničnem inštitutu v Guardi spodbujajo močan praktičen element, ki ga
podpira trdna teoretična podlaga, ter stalno prizadevanje, da se predavanja
in predmeti, ki se poučujejo, prilagajajo potrebam trga dela in novim razmeram današnjega sveta.

Učinek dejavnosti
`` Učinek dejavnosti je omejen na udeležence in na posebne razmere, a vpliva
tudi na to, da študentje razvijejo samostojnost in dinamizem kot državljani
in ljudje iz stroke.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANA USTANOVA
PROJEKTNO DELO
VKLJUČEN
PORTUGALSKA
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Didaktična delavnica medpredmetnega učenja
Visoka šola Xios se nahaja na Flamskem. Ima pet oddelkov, dva kampusa in
okrog 3 000 študentov. Podjetništvo je vključeno v različne predmete v učnem
načrtu. V okviru diplomskega študija za srednješolske učitelje poteka „didaktična delavnica medpredmetnega povezovanja in skupinskega dela“. Pristop k
„medpredmetnemu učenju“:
`` prvič: spodbujati k učenju – teoretičen vložek k podjetniškemu izobraževanju,
`` drugič: didaktična delavnica (skupine šestih študentov z različnimi študijskimi smermi),

Vsebina programa
`` V drugem letniku se izvaja medpredmetna delavnica, na kateri sodelujejo vsi
študentje skupaj (ekonomija, zgodovina, športna vzgoja itd.). Nato so razporejeni v skupine s po šestimi študenti z različnimi študijskimi smermi, s čimer je
poudarjeno interdisciplinarno delovanje. Razvijejo projekt o izobraževanju za
trajnostni razvoj (ITR – cilji tisočletja). Na mentorjev dan se rezultati projekta
predstavijo občinstvu, med katerim so udeleženci iz srednjih šol.
`` V tretjem letniku študentje usposabljanja z medpredmetnim povezovanjem
izvedejo projekt, ki so ga razvijali v srednji šoli, in tako teorijo prenesejo v
prakso.

`` tretjič: medpredmetno usposabljanje.

Vrsta dejavnosti: programi za pripravo bodočih učiteljev na podjetniško
izobraževanje
Država izvajanja: Belgija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Xios University College Belgium (Visoka šola
Xios Belgija)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.xios.be
Glavna kontaktna oseba: Michel Janssens
Glavni kontaktni e-naslov: michel.janssens@xios.be

Telefonska številka ustanove: +32 11370781
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: srednješolsko izobraževanje

© Karen Roach/Fotolia

Telefonska številka: +32 497269666
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`` Z obiskovanjem organizacij, vključenih v trajnostni razvoj, ta dejavnost
nadalje spodbuja pripravo učiteljev na podjetniško izobraževanje. S povabilom ljudi, vključenih v izobraževanje za trajnostni razvoj, ustvarijo trikotnik
znanja šola-delo-univerza.
Dejavnost se lahko šteje za „dobro prakso“, ker je interdisciplinarna, ustvarjalna in obvezna. Pri njej se ustvari izdelek, v katerem se izvaja učni cikel in ki
omogoča sodelovanje z organizacijami, vključenimi v izobraževanje za trajnostni razvoj, in s srednjimi šolami.

Pogoji za uspeh
`` Spretnosti izobraževalcev učiteljev: kompetence izobraževanja za trajnostni razvoj (cilji tisočletja) učiteljev.
`` Jasna vizija in izjava o poslanstvu, s katero morajo vsi učitelji soglašati in
jo uporabljati.
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Učinek dejavnosti
`` Za učitelje:
ÌÌ Učitelji, udeleženi pri projektu, razvijejo strokovno znanje in sistematično mišljenje.
ÌÌ Učitelji, ki niso neposredno udeleženi (a so na oddelku za izobraževanje učiteljev), se začnejo zavedati, da je medpredmetno učenje (o
spretnostih za zaposljivost) pomembno za učni načrt, in so motivirani, da bi postali del te „skupnosti“.
`` Za študente: učijo se eden od drugega, začnejo se zavedati, da se
morajo učiti interdisciplinarno, dobijo dobro pripravo za prihodnjo zaposlitev (kjer bodo morali uporabiti sistematično mišljenje) in se naučijo
delati v skupini.
`` Za strokovne delavce: omogoča jim, da spoznajo dobre prakse na področju medpredmetnega učenja.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PRIPRAVA BODOČIH UČITELJEV
TRAJNOSTNI RAZVOJ
MEDPREDMETEN
BELGIJA
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Program mentorstva znotraj univerze
Bodoči učitelji se med študijskim letom udeležijo (dvo- do tritedenskega) usposabljanja, v okviru katerega gredo v šole in sodelujejo z učitelji, ki že poučujejo.
To je del njihovega učnega načrta.

S to dejavnostjo se spodbuja priprava učiteljev na podjetniško izobraževanje s:

`` V to je zajeto učenje v šoli, poročanje o dejavnostih, podpora učiteljem, ki že
poučujejo, pri uvajanju izboljšav/reševanju težav na zadevni šoli, vzpostavitev stika s podjetji, da bi sodelovali pri šolskem projektu.

`` učenjem o dejanskih težavah v šolah in pridobivanjem praktičnega znanja,

Vrsta dejavnosti: programi za pripravo bodočih učiteljev na podjetniško
izobraževanje
Država izvajanja: Grčija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Univerza v Ioannini, oddelek za predšolsko
vzgojo
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.uoi.gr/oldsite/main.html
Glavna kontaktna oseba: Polyxeni (Jenny) PANGE
Glavni kontaktni e-naslov: pagge@cc.uoi.gr; jennypagge@yahoo.gr
Telefonska številka: +30 6936131810
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: več ravni

`` sodelovanjem s šolskimi učitelji in ravnatelji,

`` ustvarjanjem inovativnih map dosežkov.

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Za napredek na tem področju je treba:

Učinek dejavnosti

`` oceniti rezultate usposabljanja vseh učiteljev glede na učinek, ki ga imajo
na svojo skupnost;

`` S proučevanjem vsakodnevnih šolskih dejavnosti se opredelijo koristi
izobraževanja.

`` v okviru sodelovanja uporabiti učni model „najbližji sosedje“, kjer si študentje izberejo svoje skupine in kjer jim je dovoljeno zamenjati skupino, če se
jim zdi njihova skupina „dolgočasna“;

`` Študentje dobijo praktično znanje.

`` nagraditi najboljšo prakso.
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`` Študentje sodelujejo s šolskimi učitelji in ravnatelji (zainteresirane
strani).

Pogoji za uspeh
`` Dobro teoretično znanje o temi,
`` dobre sposobnosti sodelovanja,
`` dobra uporaba orodij IKT.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PRIPRAVA BODOČIH UČITELJEV
REŠEVANJE PROBLEMOV
SODELOVANJE
GRČIJA

Uporabne povezave ali viri
V grščini: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/th_en_viii/ntoliopoyloy.htm.
V angleščini: http://ecr.sagepub.com/content/3/3/299.short?rss=1&ssource=mfc&patientinform-links=yes&legid=specr;3/3/299.
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Regionalni projekt podjetno naravnanega učenja
s posebnim poudarkom na začetnem usposabljanju
učiteljev in usposabljanju na delovnem mestu
Osem vlad v regiji je leta 2008 sklenilo, da se ustanovi „South East European
Centre for Entrepreneurial Learning“ (Center SEECEL), Republika Hrvaška pa je
država gostiteljica. Namen Centra SEECEL je izmenjava referenčnih meril za
spodbujanje bolj razvitih ekonomij učenja.

Na 32 šolah z oznako 2 po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe in
16 visokošolskih ustanovah v 8 sodelujočih državah so postopek poskusno izvajali
v okviru obveznega in izbirnega predavanja.

Pri tem projektu gre za mednarodni model za usposabljanje učiteljev z opredeljenimi učnimi rezultati za učence in učitelje. Prejel je finančno podporo Evropske komisije in hrvaške vlade.

`` razvoj vizije in strategije za „ENTRschool“ (podjetno naravnano šolo);

Do te stopnje so se dejavnosti osredotočale na:

`` določitev ciljev za vodstvo (ravnatelje) v skladu s strategijo;

Vrsta dejavnosti: programi, s katerimi se bodoče učitelje, izobraževalce učiteljev in vodstvo šol pripravi na
podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: mednarodni program
Ustanova, ki izvaja dejavnost: SEECEL – „South East European Centre for Entrepreneurial Learning“
(Center za podjetno naravnano učenje v jugovzhodni Evropi)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.seecel.hr
Glavna kontaktna oseba: Maja Ljubić
Glavni kontaktni e-naslov: maja.ljubic@seecel.hr
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: države članice Centra SEECEL (Albanija, Bosna in
Hercegovina, Hrvaška, Kosovo (*), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija)
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji, učitelji in vodstvo šol
Ciljna raven izobraževanja: različne ravni izobraževanja
(*) To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi
neodvisnosti Kosova.

© Usetrick/iStock/Thinkstock

Telefonska številka: +385 13040260
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`` določitev ciljev za učitelje v skladu s strategijo;
`` opredelitev učnih rezultatov za učence;
`` organiziranje sredstev v skladu s strategijo;
`` pripravo načrta za usposabljanje učiteljev, drugega osebja in „mrežnih učiteljev“ na področju podjetno naravnanega učenja;
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seznanjena s samoocenjevanjem in zunanjim ocenjevanjem). Med drugimi
pogoji sta še udeležba drugih držav (mednarodna razsežnost) ter prejemanje podpore od nacionalnih vlad in EU.

Učinek dejavnosti
`` Od sodelovanja v projektu so imeli koristi učenci, učitelji in vodstvo šole.

`` podporo lokalne skupnosti, lokalnih podjetij in drugih zainteresiranih strani
za „ENTRschool“;

`` Različne države se z izmenjavo referenčnih meril učijo druga od druge
in tako razvijajo boljše ekonomije učenja.

`` razvoj skupnega pojmovanja „ENTRschool“ in stalna prizadevanja za razvoj
te kulture;

`` Instrument, ki se uporablja za merjenje učinka dejavnosti podjetniškega
izobraževanja na ključno kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti
učiteljev in vodstva šole, se razvija in preskuša s celovitim izvajanjem.

`` pripravo strategije za delitev znanja in svetlega zgleda za druge šole.

Pogoji za uspeh
Če je šola želela v tem projektu sodelovati kot pilotna šola, je morala izpolniti
vrsto meril (šola mora na primer imeti dostopen javni prevoz, najmanj dva
razreda na starostno skupino izobraževanja, opremo IT, večina pedagoškega
osebja in vodstva šole mora pri poklicnem delu uporabljati opremo IT, šola
mora imeti delujoče spletišče ter že obstoječ sistematični pristop do sodelovanja med šolo in starši ter šolo in lokalnimi organi, šolsko osebje mora imeti
pozitiven odnos do podjetno-naravnanega učenja, pedagoško osebje mora
poznati sodobne metode poučevanja, člani vodstva šole se morajo znati sporazumevati v angleščini, vodstvo šole mora imeti izkušnje z izvajanjem projektov
in proračunskimi posledicami, pedagoško osebje in vodstvo šole morata biti

Nadaljnji razvoj
Na podlagi predhodnih izkušenj in dosežkov se bo razvil strateški pristop
do začetnega usposabljanja učiteljev in usposabljanja na delovnem mestu.
Posebna pozornost bo namenjena procesu mentorstva in vključevanju
nacionalnih ustanov, odgovornih za usposabljanje učiteljev.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PRIPRAVA BODOČIH UČITELJEV
IN IZOBRAŽEVALCEV UČITELJEV
UČNI REZULTATI
VKLJUČEN
MEDNARODNO

Uporabne povezave in viri
http://www.seecel.hr
http://www.seecel.hr/default.aspx?id=14
http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/Documents
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Program za strokovno izobraževanje učiteljev
Oddelek za strokovno izobraževanje učiteljev HAMK je največja ustanova za
izobraževanje učiteljev na Finskem. Ustanovljena je bila leta 1959, leta 1996
pa se je pridružila Univerzi za uporabne znanosti HAMK. Zagotavlja uradne
pedagoške kvalifikacije osebam, zaposlenim kot učitelji na visokošolskih ustanovah, visokih šolah za poklicno usposabljanje, ustanovah, usmerjenih v izobraževanje in usposabljanje odraslih, organizacijah javnega sektorja, pri uprav
ljanju človeških virov ter v podjetjih in industriji.

učiteljev je med zaključevanjem izobraževalnega programa za učitelje zaposlenih,
med njimi pa jih 30 % nima predhodnih izkušenj s poučevanjem.

Strokovni delavci, ki se vpišejo na ta zelo selektiven program za izobraževanje
učiteljev, morajo imeti najmanj diplomo ali najvišjo možno stopnjo izobrazbe
v svojem poklicu ter vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj. Večina bodočih

`` zmožnost, da s posodobitvijo svojega strokovnega znanja ter s prepoznavanjem prihodnjih trendov in razvoja v sektorju zaposlovanja razvijejo lastne
kompetence za poučevanje.

Strokovno izobraževanje učiteljev naj bi bodočim učiteljem zagotovilo:
`` znanje in kompetence za usmerjanje in poenostavitev učnega procesa študentom iz različnih okoljih;

Vrsta dejavnosti: programi za pripravo bodočih učiteljev na podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Finska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: HAMK Professional Teacher Education Unit (oddelek za strokovno
izobraževanje učiteljev HAMK)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:

Glavna kontaktna oseba: Heikki Hannula
Glavni kontaktni e-naslov: heikki.hannula@hamk.fi
Telefonska številka: +358 36463377
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji na programih, kot so tehnologija, tehnične študije in
družbene vede
Ciljna raven izobraževanja: srednješolska, visokošolska in podiplomska

© ThorstenSchmitt/iStock/Thinkstock

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English
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V program za strokovno izobraževanje učiteljev so zajeti naslednji moduli:

Učinek dejavnosti

`` osnovna pedagoška teorija in poklicno usposabljanje;

Od leta 2012 je bilo podjetniško izobraževanje vključeno v cilje štirih predavanj:

`` poklicna pedagogika;
`` usposabljanje učiteljev na delovnem mestu v zadevni organizaciji, kar je
večinoma v izobraževalnih ustanovah;
`` zaključna naloga.
Od leta 2006 poteka tudi izbirno predavanje o podjetniškem izobraževanju z
naslovom Osnove podjetništva (3 študijske kreditne točke).
Program za strokovno izobraževanje učiteljev je zelo uspešen, saj se nanj prijavi veliko ljudi, sprejme pa lahko le okrog 33 % prijavljenih.

Pogoji za uspeh
`` Ustanova mora v svoje poslanstvo in učni načrt vključiti podjetniško izobraževanje.

33

`` Družba, poklicno življenje in izobraževanje (4 študijske kreditne točke):
bodoči učitelji so sposobni opredeliti pomen podjetniškega izobraževanja v izobraževanju med poklicnim življenjem;
`` Usmerjanje učenja (7 študijskih kreditnih točk): bodoči učitelji so zmožni
spodbujati podjetništvo v različnih učnih okoljih;
`` Podjetniške mreže (3 študijske kreditne točke): bodoči učitelji lahko razvijejo sodelovanje med različnimi mrežami podjetij in drugimi zainteresiranimi stranmi;
`` Usposabljanje učiteljev (15 študijskih kreditnih točk): bodoči učitelji so
sposobni razviti v cilje usmerjeno in podjetniško poučevanje in strokovno znanje.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PRIPRAVA BODOČIH UČITELJEV

`` V ocenjevalna merila učenja je treba vključiti podjetniške cilje.

CERTIFICIRANJE
VKLJUČEN
FINSKA

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev projekta, ki jo je pripravil Heikki Hannula: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/heikki_hannula_en.pdf.
Splošne informacije o programu so na voljo na spletnih straneh univerze: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English/Education/professional_teacher_education.
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Sodelovanje diplomantov pri usposabljanju učiteljev
Metropolitanska univerza v Swanseaju je sprejela številne inovativne metode
za pripravo bodočih učiteljev na dejansko poučevanje in jih podprla, da so razvili podjetniške sposobnosti. Univerza je na primer nekdanje študente in diplomante vključila v oblikovanje sedanjih predavanj in programov. Diplomanti
lahko tudi prispevajo k dejanskemu podajanju učne snovi v razredu in ocenjevanju novih bodočih učiteljev. To je znano kot „Continuous Conceptual Review
Model“ (model stalnega konceptualnega pregleda), ki nekdanjim študentom
omogoča, da oblikujejo sedanjo izobraževalno prakso.
Te pobude so bile razvite znotraj univerze: na začetku so znanje nekdanjih študentov dosledno uporabljali na oddelku za umetnost in oblikovanje, in sicer na

Vrsta dejavnosti: programi za pripravo bodočih učiteljev
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Anglija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Swansea Metropolitan University
(Metropolitanska univerza v Swanseaju)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.smu.ac.uk/
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: več ravni

študiju vizualnih komunikacij, kjer so nekdanji študenti ocenjevali njihove specialistične tečaje. Ta pristop so nato prevzeli na programih usposabljanja učiteljev na
pedagoški šoli. Tu znanje nekdanjih študentov, ki so odprli lastna podjetja, koristno
uporabijo za spodbujanje in nadzorovanje učnega razvoja učiteljev pripravnikov.
Univerza je za ta projekt leta 2006 prejela nagrado na konferenci z naslovom
„Internationalising Entrepreneurship Education and Training“ v Braziliji.
Program se šteje za dobro prakso, ker učitelji izkusijo svet podjetništva, vključno s
tem, kako pripraviti študente, da z njimi sodelujejo v prihodnosti.

P O D J E T N I Š K O

Pogoji za uspeh
`` Priznava se vrednost izkušenj in učenja od panoge.
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`` Dejavnost deluje kot kontrolni mehanizem kakovosti trenutne prakse (v
primerjavi z drugimi možnimi praksami ali prejšnjo prakso).

`` Izobraževalci učiteljev priznavajo pomembnost prispevka nekdanjih študentov in morebitne priložnosti za sedanjo izobraževalno prakso.

`` Nekdanjim študentom je dejavnost omogočila, da sodelujejo v trenutni
praksi, kar je povečalo motivacijo sedanjih študentov ter jim pokazalo,
kako stvar deluje v resničnem življenju v primerjavi s teorijo, o kateri
se predava.

`` Kljub temu, da lahko izobraževalci danes razmeroma enostavno spremljajo
nekdanje študente, je za to potreben dolgoročen pristop nekoga, ki ga študentje spoštujejo in hočejo podpirati. Poleg tega je za omogočanje in vodenje predavanja potreben samo čas.

`` Vidiki podajanja učne snovi se lahko spremenijo „v trenutku“, saj je v
predavanje možno vključiti najnovejše znanje nekdanjih študentov in
diplomantov.

Učinek dejavnosti
`` Najpomembnejši učinek na celotni univerzi je, da se pri podajanju učne
snovi „stopa v korak s časom“, ter učinek, ki ga ima zadevno učenje v smislu
zadovoljstva in povratnih informacij študentov. V Walesu imajo eno najvišjih stopenj preživetja malih univerzitetnih podjetij „spin-out“ na prebivalca,
Metropolitanska univerza v Swanseaju pa je dosledno uvrščena na vrh
tega seznama. To tudi pripomore k splošni verodostojnosti Univerze, „ker
delamo, kar trdimo, da delamo“.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PRIPRAVA BODOČIH UČITELJEV
PRITEGNITEV DIPLOMANTOV
K SODELOVANJU
UČENJE OD PANOGE
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Uporabne povezave ali viri
A. Penaluna in K. Penaluna: „Business Paradigms in Einstellung: A Creative industries perspective on enhancing entrepreneurship education“ (2006),
konferenca z naslovom „Internationalizing Entrepreneurship Education and Training“, Sao Paulo, Brazilija (nagrada „Best Empirical Paper’“ – izjemna nagrada za višje raziskovalce).
A. Penaluna in K. Penaluna: „Business Paradigms in Einstellung: Harnessing Creative Mindsets for Entrepreneurship Education“ (2008), časopis „Journal of Small Business and Entrepreneurship“ letnik 21, št. 2, str. 231–250.
Na voljo na: http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Small-Business-Entrepreneurship/204931981.html.
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Obvezno predavanje o glasbi s podjetniškega pristopa
(pedagoški pristop)
Pedagoška fakulteta Univerze na Laponskem je bila ustanovljena leta 1979
in je najstarejša fakulteta Univerze. Na fakulteti je okrog 700 študentov dodiplomskega študija, 80 podiplomskih študentov in 60 zaposlenih. V strategiji
fakultete je ključni element podjetništvo in podjetniško izobraževanje.
Pri poučevanju „obveznega predavanja o glasbi s podjetniškega pristopa“
se osredotočajo na podjetniške načine učenja in vključujočo pedagogiko. To
pa zato, ker se lahko vsak študent prek elementov, ki temeljijo na podjetništvu, kot so odkrivanje in ustvarjanje priložnosti, poskušanje, razmišljanje ter

upravljanje znanja, nauči različnih vsebin z uporabo lastnih prednosti, navad in
drugih osebnih načel.
V predavanju je učenje glasbe združeno s podjetniško miselnostjo in obnašanjem,
zlasti s sprejemanjem odločitev med različnimi možnostmi v glasbi. Učitelj je
usmerjevalec, ki poskuse bodočih učiteljev in znanje, ki se pri tem zrcali, povezuje
s cilji in vsebinami učnega načrta. Študentje na tem predavanju pridobijo znanje o
glasbi kot fenomenu in o tem, kako jo poučevati. Poleg tega so poudarjene nekatere podjetniške lastnosti in spretnosti, kot na primer dajanje pobude, samozavest,

Vrsta dejavnosti: strategije poučevanja podjetništva
Država izvajanja: Finska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Univerza na Laponskem
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Education.iw3
Glavna kontaktna oseba: Lenita Hietanen
Glavni kontaktni e-naslov: lenita.hietanen@ulapland.fi

Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: več ravni

© Monkey Business

Telefonska številka: +358 404844164
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vztrajnost, prevzemanje tveganja, sprejemanje odločitev, pogajalske spretnosti, strpnost do negotovosti in učenje skozi napake.
Nekatere od dejavnosti za dosego tega so navedene v nadaljevanju.
`` Učitelj za študente predvidi priložnosti, da se odločijo, o kakšni vsebini, do
kolikšne mere, kdaj in s kom se bodo učili. Učitelj tako spodbuja študente,
naj prevzamejo tveganja, upravljajo negotovost in usmerjajo svoje učenje,
da so tako odgovorni za lastne učne poti.
`` Med predavanjem se poudarja vzajemno učenje, zlasti skupno sprejemanje
odločitev in reševanje problemov v okviru medsebojnih razprav.
`` Vsak študent si dela zapiske in ima dnevnik razmišljanj. Učitelj navaja primere podjetniških lastnosti in spretnosti. Po vsakem predavanju o glasbi
študentje presodijo, katere podjetniške lastnosti in spretnosti so najmočneje občutili med učnim procesom o glasbi, presojo pa zapišejo v dnevnik.

Pogoji za uspeh
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Razmišljanje bi se moralo osredotočiti na podjetniške načine učenja in
glasbene vsebine v učnem načrtu.

Učinek dejavnosti
Čeprav dejavnost še ni bila uradno ocenjena, je mogoče opaziti, da spodbuja pripravo učiteljev na podjetniško izobraževanje, ker:
`` se študente spodbuja, naj lastno podjetniško dejavnost študirajo s
poskusi in razmišljanjem o vseh fazah učnega procesa;
`` morajo študentje pri sprejemanju odločitev med danimi ali ustvarjenimi
priložnostmi v učnih situacijah delovati na različne podjetniške načine;
`` lahko študentje v učnih okoljih opazujejo podjetniško dejavnost in priprave učiteljev;
`` so študente spodbujeni, naj svoje podjetniške izkušnje in kompetence
uporabljajo v drugih disciplinah in na različnih ravneh šole.

Učitelji poudarjajo štiri glavne elemente, ki so posebej odločilni za uspeh.

Načrti za razvoj te prakse

`` Skupno sprejemanje odločitev: predavatelj in študentje med učnim procesom in po njem razpravljajo in razmišljajo o metodah in znanju ter ju ocenjujejo: Kako se naučim, kar se naučim? Pri tem bi morala biti izpostavljena
vsaka faza učnega procesa, tj. načrtovanje, delovanje in izdelek.
`` Učenje skozi prakso: učitelji ustvarijo različne priložnosti za študente, da
lahko na inovativne načine sodelujejo pri opredelitvi ciljev, načrtovanju
učnih metod in delovanju. Študentje lahko z razmišljanjem pridobijo novo
znanje iz lastnih izkušenj ter ocenijo učni proces in izdelek učenja.
`` Učitelj v vlogi podpornika in usmerjevalca: bistvo je, da učitelj študentom
odgovorov ne ponudi naravnost, ampak jih morajo študentje poiskati sami.
Vendar mora učitelj ponuditi pravočasno podporo študentom, ki prihajajo
tudi iz različnih okolij.
`` Čas za razmišljanje: učitelj mora predvideti dovolj časa za pisanje dnevnikov razmišljanja ter razglabljajoče razprave med učnimi procesi in po njih.

`` V ustvarjanju novih priložnosti najti več časa za skupni ustvarjalni proces bodočih učiteljev.

Uporabne povezave ali viri.
V finščini: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76736/Lenita_Hietanen.pdf?sequence=1.
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`` Najti več časa za kritično razmišljanje, saj
sta socialna pravičnost in enakost možnosti bistveni del vključujočega, podjetniškega
pristopa.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANO POUČEVANJE
GLASBA IN USTVARJALNOST
SODELOVANJE
FINSKA
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Svetovalec za inovacije: Visoka šola v Københavnu
Dejavnost za študente na področju osnovnošolskega in nižjega srednješolskega izobraževanja zagotavlja oddelek za izobraževanje učiteljev Visoke šole
v Københavnu. Namenjena je vsem ravnem, v glavnem sicer bodočim učiteljem, pa tudi učiteljem samim. Kot dodatno predavanje se ponuja vsem študentom tretjega letnika, oglašuje pa se na srečanjih, prek spleta in z letaki.
Od spomladi leta 2013 bo predavanje ponujeno kot intenzivni program EU za
24 bodočih učiteljev iz 5 držav.
Z dejavnostjo skušajo pri bodočih učiteljih spodbuditi in razviti podjetno naravnanost ter jih opremiti z modelom postopka, skupaj s tehnikami za uporabo pri
njihovem bodočem poučevanju. Ta model je imenovan model FIRE, vključuje pa
štiri posebne, med seboj povezane stopnje.

F – „Finding facts“ – iskanje dejstev (iz knjig in resničnega življenja)
I – „Innovative ideas“ – inovativne zamisli (iskanje in izbiranje)
R – „Reality check“ – preverjanje resničnosti (z izdelavo prototipa in povratnimi
informacijami)
E – „Evaluation“ – ocenjevanje (izdelka ter postopka in učenja)
Bodoči učitelji svoje kompetence razvijejo tudi prek sodelovanja z lokalno skupnostjo, z navezovanjem stikov z dejanskimi partnerji zunaj izobraževalne ustanove in
posredovanjem rezultatov tem partnerjem.

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja, povezane s podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Danska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Visoka šola v Københavnu, oddelek za izobraževanje učiteljev
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://blaagaard-kdas.ucc.dk/english/
Glavna kontaktna oseba: Lilian Rohde
Glavni kontaktni e-naslov: LR@ucc.dk

Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji te visoke šole, učitelji, ki se usposabljajo v okviru
stalnega strokovnega razvoja
Ciljna raven izobraževanja: študentje se usposabljajo za osnovnošolsko in nižje srednješolsko
izobraževanje

© VLADGRIN/iStock/Thinkstock

Telefonska številka: +45 41897581
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Med dvotedenskim programom bodoči učitelji stopijo v stik z učiteljem, ki že
poučuje, slednji jim predstavi težavo, za katero hoče najti rešitev. Leta 2012
so morali najti težave s področja vključevanja in diferenciacije. Bodoči učitelji
so nato o težavah razpravljali v skupinah, v okviru katerih so izdelali inovativne
rešitve, ki so jih prenesli učitelju.

`` Izpolnjuje se tudi zahteva, da se bodoči učitelji o podjetniškem izobraževanju učijo v praksi ter metodološko in v teoriji.

Pogoji za uspeh
`` Motiviranost bodočih učiteljev za udeležbo.

`` Program je imel viden učinek, na primer z vzpostavitvijo Središča inovativnosti za usposabljanje učiteljev ter s projektom, ki je namenjen delitvi
dobre prakse z drugimi danskimi visokimi šolami.

`` Sodelovanje učiteljev, ki že poučujejo v osnovnih šolah ali nižjem srednješolskem izobraževanju.

Načrti za razvoj te prakse

`` Učinkovita organizacija, kar pomeni, da lahko dejavnost izvaja dokaj omejeno število univerzitetnih profesorjev z velikim številom udeležencev.
`` Program so razvijali sedem let, vključuje pa tudi kratko različico za „pokušnjo“, namenjeno bodočim učiteljem ob začetku študija.

Učinek dejavnosti
`` Uporaba učiteljev kot strank je inovativna metoda.
`` Uporabljeni pristop izpolnjuje potrebne učne rezultate podjetniškega izobraževanja za bodoče učitelje, zlasti kadar bodoči učitelji kot del opravljanja pedagoške prakse načrtujejo vzporedno dejavnost za svoje učence.
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`` Dejavnost je neposredno povezana s poklicnim življenjem študentov in
se lahko po možnosti razvije v k uporabniku usmerjene dejavnosti v
različnih poklicih.

Usposabljanje učiteljev o inovativnosti in podjetniškem izobraževanju se
razvija z izvedbo novega učnega načrta za začetno usposabljanje učiteljev,
ki ga uvaja kot obvezno sestavino na vseh področjih. Modeli, kot je zgoraj
opisani, bodo del kompleta orodij za študente.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANO POUČEVANJE
PRISTOPI V POSTOPKU
UČITELJI KOT STRANKE
DANSKA
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„Rural Enterprises for Action Learning“ –
podjetništvo na podeželju za dejavno učenje
kot strokovno in pedagoško orodje
Visoko šolo v okrožju Sogn og Fjordane obiskuje približno 3 000 študentov,
zaposluje pa 300 ljudi. Podjetniško izobraževanje je kot sestavni del učnega
načrta usposabljanja obvezno za vse bodoče učitelje v osnovnošolskem, sred
nješolskem ter poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Vsi
študentje imajo možnost, da se najmanj dvakrat udeležijo usposabljanja o
podjetništvu in metodi poučevanja REAL, učiteljem, ki že poučujejo, pa se
ponuja kot dvo- ali štiridnevni tečaj v okviru nadaljevalnega izobraževanja.

Metodo poučevanja REAL („Rural Enterprises for Action Learning“ – podjetništvo
na podeželju za dejavno učenje) so sprva razvili v 80. letih 20. stoletja na podeželskih območjih ZDA. Visoka šola v okrožju Sogn og Fjordane ima pravico do uporabe gradiva v Evropi ter ponuja tečaje in usposabljanja z uporabo tega gradiva.
Metoda poučevanja REAL sloni na dognanjih, da je pri praksi podjetniškega izobraževanja, kjer študentje poučujejo in uporabljajo gradivo neposredno za tem, ko se
o njem poučijo, stopnja pomnjenja 90-odstotna v primerjavi s samo 5-odstotno

Vrsta dejavnosti: strategije poučevanja podjetništva
Država izvajanja: Norveška
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Sogn og Fjordane University College
(Visoka šola v okrožju Sogn og Fjordane)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.hisf.no/en/home
Glavna kontaktna oseba: profesor Ivar A. Offerdal
Glavni kontaktni e-naslov: ivar.offerdal@hisf.no
Telefonska številka: Pedagoška fakulteta in fakulteta za šport:
+47 57676000
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: študentje pedagoške fakultete
in fakultete za šport
Ciljna raven izobraževanja: več ravni izobraževanja (osnovnošolska,
srednješolska in poklicno usposabljanje). Metoda poučevanja REAL se ponuja
tudi kot tečaj nadaljevalnega izobraževanja za učitelje, ki že poučujejo.

© Ingram Publishing/Thinkstock

Telefonska številka: +47 57676065 / +47 91300539
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pri predavanjih. Pri metodi poučevanja REAL se uporablja model izkustve
nega učenja, ki je glede učenja zasnovano na zamisli:
„Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje
in bom razumel“.
Upošteva se razmerje med razmišljanjem, širitvijo, uporabo in izkušnjo. Odločilnega pomena je, da učenec doživi „konkretno izkušnjo“, dogodek, pri katerem
dejavno sodeluje. Učenje je nato podkrepljeno z razmišljanjem o izkušnji, razširi se, ko učenec dojame abstraktne zamisli, teorije in načela za dejavnostjo
učenja. Nazadnje učenec novopridobljeni jezik in spretnosti prenese na primere
iz „resničnega sveta“.
Metoda poučevanja REAL se osredotoča na šole na podeželskih in bolj mestnih
območjih, kjer se oblikovanje lokalne identitete obravnava kot posebej bistveno,
kot način za spodbujanje učencev, da se nekega dne vrnejo na to območje
in ustanovijo podjetja. Program je usmerjen na dve široki področji: spretnosti
za življenje ter teme, povezane z odnosom in s podjetništvom, pri čemer se
skuša najprej usmeriti na odnose, iz katerih nato izhajajo ključne kompetence.
Namenjen je razvoju komunikativnosti, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja,
reševanja težav, učinkovitega sodelovanja z drugimi in lokalne identitete. Na
področju podjetništva pa se spodbujajo znanje tržne analize, širše ekonomije
ter trženja in prodaje.
Pri metodi poučevanja REAL je poudarek na partnerstvih z zunanjimi ustanovami/organizacijami in podpori dekanov fakultet/rektorjev visokih šol. Nadalje se razvijajo in preskušajo nove ideje s šolami, ki delujejo kot modeli in
pomagajo razvijati gradivo. Zamisli tega poučevanja se po ustanovi širijo prek
usposabljanja kolegov in promoviranja zamisli podjetniškega izobraževanja.
Poudarja se, da je treba biti potrpežljiv.

Pogoji za uspeh
Pomembno je, da imajo učitelji pri izvedbi pouka podporo šole in da so potrpežljivi, pa tudi, da jasno:
`` opredelijo učne cilje za nalogo;
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`` predvidijo čas in gradivo, potrebna za izvedbo naloge;
`` izdelajo postopek, predvsem na podlagi skupinske dejavnosti, na koncu
katere je predstavitev;
`` oblikujejo razmišljanje o tem, kaj so učenci naredili, česa so se naučili in
kako je to povezano z njihovimi cilji;
`` učence pripravijo do tega, da premislijo, kako bi pridobljeno znanje
lahko uporabili v resničnem življenju ter kako lahko posameznik poveže
učenje pri delu in v vsakdanjiku.

Učinek dejavnosti
`` V večini lokalnih skupnosti in šol v okrožju Sogn og Fjordane poučujejo
podjetništvo in uporabljajo to gradivo.
`` Pregled študentskih mnenj kaže, da so študentje zadovoljni z izkušnjo
metode poučevanja REAL.
`` Kot dobro prakso so jo omenili v nordijski raziskavi leta 2004, nato še
v drugem projektu leta 2012. Omenjena je bila tudi v vladnih načrtih
(2004/2006).
`` Metoda poučevanja REAL je v raziskavi družbe Kunnskapsparken, Bodø
iz leta 2009 prejela visoko oceno, od leta 2007 pa je del usposabljanja
učiteljev v okrožju Sogn og Fjordane.

Načrti za razvoj te prakse
Vsi predavatelji z oddelka za izobraževanje učiteljev na Visoki šoli v okrožju Sogn og Fjordane
bodo sodelovali na dvodnevni delavnici, na kateri
bodo razpravljali o izvajanju podjetniškega izobraževanja v novem učnem načrtu. V prihodnjem
usposabljanju bo to postalo obvezni predmet,
kot predavanje s kreditnimi točkami o pedagoškem podjetništvu in del medpredmetnega
usposabljanja.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANO POUČEVANJE

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev, ki jo je pripravil izredni profesor Ivar A. Offerdal: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/ivar_offerdal_en.pdf.

IZKUSTVENO UČENJE
SODELOVANJE
NORVEŠKA
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Podjetniški program za otroke v starosti 3–12 let
Politehnični inštitut Viana do Castelo (IPVC) je bil ustanovljen leta 1980. Njegovo poslanstvo je izvajati „kvalificirano humanistično, kulturno, znanstveno,
tehnično in strokovno usposabljanje, izvajati potrebne raziskave za izpolnitev
njegovega poslanstva ter sodelovati z regionalno skupnostjo okrožja AltoMinho, zlasti s sektorjema proizvodnje in podjetništva“.

V programu so gradivo in predlogi zasnovani za predšolske otroke (v starosti
3–5 let), otroke nižjih razredov osnovne šole (v starosti 6–9 let) in višjih razredov osnovne šole (v starosti 10–12 let). Otroci na podlagi svojih zamisli razvijejo
lastne projekte, obenem pa raziskujejo spretnosti, potrebne na vsakem od nasled
njih področij znanja:

Rezultat partnerstva med Pedagoško šolo Politehničnega inštituta Viana do
Castelo in izobraževalnim središčem Alice Nabeiro – Delta je podjetniški program z naslovom „Dobiti zamisli, s katerimi se spreminja svet“, namenjen
otrokom v starosti 3–12 let. Pri projektu se uporablja širša opredelitev podjet
niškega izobraževanja, ki se pojmuje kot postopek, ki učencem omogoča, da
zamisli uresničijo, pri otrocih in bodočih učiteljih pa naj bi spodbujal podjetniške spretnosti, znane kot „mehke veščine“.

`` spodbujanje zamisli,

Vrsta dejavnosti: strategije poučevanja podjetništva
Država izvajanja: Portugalska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Politehnični inštitut Viana do Castelo
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/ese
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: predšolska

`` izmenjava zamisli,
`` kaj hočem narediti,
`` naravnanost,
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`` posluh za druge,

Pogoji za uspeh

`` govorjenje o projektu,

`` Šole, zavezane k pristopom dejavnega učenja in projektnemu delu.

`` sodelovanje z drugimi,

`` Šole s prožnimi učnimi načrti.

`` opredelitev potreb,

`` Vključitev razvoja podjetniških spretnosti bodočih učiteljev v učni načrt
za izobraževanje učiteljev.

`` izdelava prototipov za izmenjavo projekta,
`` mreže sodelavcev,
`` ciklusi nalog,
`` vodenje projekta.
Bodoči učitelji so v okviru začetnega izobraževanja učiteljev na Pedagoški šoli
Politehničnega inštituta Viana do Castelo prejeli usposabljanje o podjetniškem
izobraževanju, ki se izvaja v enaki obliki kot program podjetništva za otroke
v starosti 3–12 let. Z usposabljanjem o podjetniškem izobraževanju naj bi se
tudi pri bodočih učiteljih spodbudil razvoj podjetniških spretnosti (znanje, vedenje in vrednote). Hkrati se študentje naučijo, kako spodbujati podjetniške spret
nosti pri mlajših otrocih (v starosti 3–12 let). V okviru pedagoške prakse, ki jo
študentje opravljajo v šolah gostiteljicah, se gradivo o podjetniškem izobraževanju nato preskusi in prilagodi. Bodoči učitelji pri delu sodelujejo in raziskujejo
pedagoške metode, primerne za podjetniško izobraževanje. To je tudi način za
izmenjavo in razširjanje praks podjetniškega izobraževanja v šolah gostiteljicah. Projekt se ocenjuje z uporabo pristopa akcijskega raziskovanja.
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`` Strog nadzor podjetniškega izobraževanja, medtem ko študentje oprav
ljajo prakso na šolah gostiteljicah.
`` Spremljanje procesa in rezultatov podjetniškega izobraževanja (na primer z uporabo akcijskega raziskovanja) ter ocena, prilagajanje in izdelava gradiva glede za različne šolske okvire.
`` Opredelitev dobrih praks, izmenjava in razširjanje projekta.

Učinek dejavnosti
`` Program bodočim učiteljem omogoča, da razvijajo podjetniško izobraževanje v vrtcih in osnovnih šolah.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

PODJETNO NARAVNANO POUČEVANJE
OSNOVNA ŠOLA
PROJEKTNO DELO
PORTUGALSKA

Uporabne povezave ali viri:
Predstavitev projekta in naslovnica priročnika z naslovom „Ter ideias para mudar o mundo“ (Dobiti zamisli, s katerimi se spreminja svet):
http://internacional.ipvc.pt/en/node/17.
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Središče za ustvarjalnost, inovativnost
in podjetništvo Visoke šole Artevelde
Namen Visoke šoli Artevelde v Gentu je usposobiti strokovnjake, ki bodo z
ustvarjalnostjo, inovativnim mišljenjem in podjetniškim duhom lahko premikali meje. Za študente in zaposlene naj bi se ustvaril izziv, da bi v hitro spreminjajočem se izobraževalnem okviru na podlagi novih zamisli poiskali nove
odgovore. Ta postopek vodi središče Središče za ustvarjalnost, inovativnost in
podjetništvo (ACCIO), ki mu predseduje generalni direktor, vzpostavljen pa je
bil septembra 2011. S tem naj bi se dosegel eden od glavnih strateških ciljev
univerze, ki je „sejati in spodbujati ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo
med študenti in zaposlenimi“. Vsak posamezni oddelek visoke šole (16 oddelkov) ima svojega vodjo projektov ACCIO.

Vir navdiha za vse novosti v učnem načrtu so spretnosti, ki naj bi jih imel podjetnik, vključno z ustvarjalnostjo, iskanjem priložnosti, usmerjenostjo v stranke,
vodenjem, vztrajnostjo itd. Razvito je bilo spletno orodje, ki omogoča predhodno
in naknadno preskušanje podjetniških spretnosti študentov in predavateljev. Vodje
projektov ACCIO so usposobljeni, da te spretnosti odkrijejo. Za vsak program je
zasnovan slovar ACCIO, v katerem so opisane spretnosti in ustrezni učni rezultati.
S tem slovarjem se ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo sistematično vključijo v učni načrt. Vodje projektov ACCIO za ustvarjalnost poleg tega spodbujajo
srečanja, na katerih se zbirajo zamisli, ter usposabljanje učiteljev o ustvarjalnem
mišljenju, motivacijska predavanja in druge dejavnosti za spodbujanje ustvarjal-

Vrsta dejavnosti: strategije poučevanja podjetništva
Država izvajanja: Belgija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Artevelde University College (Visoka šola
Artevelde)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:

Glavna kontaktna oseba: Dominique Roodhooft
Glavni kontaktni e-naslov: Dominique.roodhooft@arteveldehs.be
Telefonska številka: +32 92347477
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: predavatelji na univerzah in
študentje
Ciljna raven izobraževanja: univerzitetna raven

© Marek Uliasz/Hemera/Thinkstock
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nih in podjetniških dejavnosti.

Pogoji za uspeh

Rezultati projektov ACCIO med drugim vključujejo:

`` Podpora od zgoraj navzdol: podpora uprave je bistvena.

`` 13 srečanj predavateljev in študentov za zbiranje zamisli v zadnjih 3 mesecih;

`` Skupnost mora prepoznati, da je podjetniško izobraževanje ustrezno
izobraževanje.

`` shod 130 študentov z ustvarjalno zamislijo ob začetku študijskega leta;

`` Motivirati učitelje, naj se učijo in naj upoštevajo pomembnost podjetniškega izobraževanja.

`` v prvem četrtletju leta 2012 je bilo v okviru središča ACCIO 36 študentov
podprtih, da so ustanovili lastno podjetje;
`` v študijskem letu 2011/2012 je 400 študentov opravljalo spletne teste.

`` Model s 13 kompetencami je bil dobro opredeljen in zasnovan, zaradi
česar ga je bilo lažje razumeti in izvajati.

Pridobljene izkušnje:

Učinek dejavnosti

`` Predavateljev ni lahko prepričati. Podjetniško izobraževanje povezujejo le s
podjetji, kar je preozka opredelitev.

`` Uspešna vključitev podjetništva v učni načrt in učne rezultate ter spodbujanje podjetništva in inovativnosti med študenti, da se poveča njihova
zaposljivost.

`` Podjetniškega izobraževanja ni lahko vključiti na različna področja, vendar
srečanja predavateljev in študentov pomagajo pri tem, da se dobra praksa
prenaša z enega oddelka na drugega.
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ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
PODJETNO NARAVNANO POUČEVANJE
PRIZNAVANJE SPRETNOSTI
Uporabne povezave in viri
http://www.youtube.com/watch?v=to06gDoDzu0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_7_15DdqQ4A&feature=player_embedded
http://www.arteveldehogeschool.be/accio/nl/
http://www.scoop.it/t/tools-voor-lesgevers
http://www.scoop.it/t/arteveldehogeschool-en-ondernemen
http://www.scoop.it/t/food-en-drinks-for-creative-brains
https://twitter.com/AccioArtevelde
http://nl-nl.facebook.com/accio.artevelde

VKLJUČEVANJE V UČNE PROGRAME
BELGIJA
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Inovativnost in podjetništvo
V Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji so leta 2008 za dijake četrtega
letnika srednjih šol uvedli obvezni predmet „Ekonomija in podjetništvo”, in sicer
dve uri tedensko. Nacionalno središče za razvoj inovacij in podjetniško izobraževanje vsako leto organizira dvodnevna usposabljanja za vse učitelje, da bi se
povečala sposobnost novih učiteljev za poučevanje novega predmeta. Nacionalno središče je tudi zagotovilo dodatno učno gradivo in bilo skupaj z Uradom
za razvoj izobraževanja odgovorno za organizacijo nacionalnega srednješolskega tekmovanja za poslovni načrt. Tekmovanje poteka pod pokroviteljstvom
predsednika vlade.
Vlada Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije je zadnjih nekaj let močno
podpirala razvoj podjetniškega duha med mladimi. Vlada je novembra 2011
napovedala, da bo s septembrom 2012 v prve, druge in tretje letnike srednjih
šol (za dijake v starosti 14, 15 in 16 let) uvedla nov predmet, imenovan „ino-

vativnost in podjetništvo“, s septembrom 2014 pa tudi v osmi in deveti razred
osnovnih šol (za učence v starosti 12 in 13 let). Vlada bo podpirala usposabljanje
učiteljev za novi predmet.
Vlada je novembra 2011 tudi vzpostavila Nacionalno mrežo učiteljev pod
jetništva.
`` Učni načrt za novi predmet so razvijali med januarjem in marcem 2012, minister za izobraževanje in znanost pa ga je uradno odobril v sredini marca 2012.
`` Nacionalno središče za razvoj inovacij in podjetniško izobraževanje ter CEC
(še en ponudnik usposabljanja) sta maja in junija 2012 izvedla dvodnevno
usposabljanje 1 300 učiteljev v zvezi z novim učnim načrtom. Usposabljanje
je financirala vlada.

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja, povezane s podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Ministrstvo za izobraževanje in znanost v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.mon.gov.mk/
Glavna kontaktna oseba: Vesna Horvatovik in Radmil Polenakovik
Glavni kontaktni e-naslov: vesnahorvatovik@bro.gov.mk (odgovorna oseba za ustanovo), radmil.

Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: Urad za razvoj v izobraževanju, Nacionalno središče za razvoj
inovacij in podjetniško izobraževanje
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učenci, dijaki in učitelji
Ciljna raven izobraževanja: osnovnošolska in srednješolska

© James Thew/Fotolia

polenakovik@ncdiel.mk (podpora pri ustvarjanju programov, usposabljanjih in njihovem izvajanju)
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`` Nacionalno središče za razvoj inovacij in podjetniško izobraževanje je med
majem in avgustom 2012 pripravilo učno gradivo in učbenike za novi predmet. Da bi učitelje seznanilo z novim učnim gradivom, je Nacionalno središče 30. avgusta 2012 organiziralo enodnevno usposabljanje 300 učiteljev.

Pogoji za uspeh

`` Z novim šolskim letom 2012 je bil uveden nov predmet. Predmetu bo v treh
letnikih (prvem, drugem in tretjem) namenjena ena ura tedensko.

`` politična podpora vlade Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,
da se podpre uvedba novega predmeta;
`` finančna sredstva vlade za usposabljanje učiteljev;
`` dobro sodelovanje med Uradom za razvoj v izobraževanju ter Nacionalnim središčem za razvoj inovacij in podjetniško izobraževanje;
`` bogate izkušnje zaposlenih pri Nacionalnem središču za razvoj inovacij
in podjetniškega izobraževanja s podjetno naravnanim učenjem, metodami poučevanja in neposrednim stikom z učitelji.

`` Ko bo predmet „inovativnost in podjetništvo“ s septembrom 2014 uveden
v osnovne šole, se bo ponovil enak postopek (razvoj učnega načrta, uspo
sabljanje učiteljev in priprava gradiva).
Glavne teme usposabljanja so bile:
`` kaj je podjetniško izobraževanje;
`` karierna orientacija;
`` podjetništvo: resnice in miti o podjetništvu, temeljna načela podjetništva,
podjetniški proces (podjetniška ura) in njegove sestavine, ključne podjetniške spretnosti, strategije poučevanja podjetništva;
`` kako oblikovati inovativno družbo;
`` kako biti inovativen – iskanje novih zamisli, metode za razvijanje zamisli,
sistemizacija zamisli in njihovo vrednotenje.
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Najpomembnejše sestavine za uspeh te dejavnosti so bile:

Učinek dejavnosti
`` Glavno sporočilo tega primera je, da s proaktivno vlado (pristop od zgoraj navzdol) in uvedbo obveznega predmeta v zvezi s podjetništvom vsi
učenci in dijaki v državi dobijo možnost, da se spoznajo s podjetništvom
ter dejavnostmi, ki so z njim povezane.

Gre za primer dobre prakse pristopa od zgoraj navzdol s politično podporo
podjetniškemu izobraževanju. Vlada se je odločila, da bodo učenci in dijaki v
starosti 12 do 18 let vsako leto neposredno vključeni v podjetniško izobraževanje. To pomeni, da bo vsako leto 36 neposrednih kontaktnih ur namenjenih
različnim snovem s področja inovativnosti in podjetništva (v zadnjem letniku
srednje šole pa 72 ur).

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV (ZIU)
INOVATIVNO POUČEVANJE
PODPORA VLADE
TEMELJNA NAČELA
NEKDANJA JUGOSLOVANSKA
REPUBLIKA MAKEDONIJA

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev dvodnevnega usposabljanja učiteljev: www.ncdiel.mk (v makedonščini).
Nov učni načrt je mogoče najti na spletnih straneh Urada za razvoj v izobraževanju (v makedonščini).
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„Welsh Enterprise Educators Network“
(valižanska mreža učiteljev podjetništva)
Mreža Welsh Enterprise Educators Network (WEEN), ki jo podpira valižanska
vlada, je vir informacij in svetovanja za podjetnost in podjetno naravnane učitelje
v Walesu.
Pri projektu sodeluje mreža sedmih visokih šol in univerz. V okviru projekta se je
razvil modul usposabljanja učiteljev o podjetniškem izobraževanju, akreditiran
na ravni magisterija. Usposabljanje je bilo namenjeno razvoju učiteljev poklicnega in strokovnega izobraževanja, predavateljev v visokošolskih ustanovah ter
učiteljev, ki imajo izkušnje s skupnostnim izobraževanjem.

Z dejavnostjo se spodbuja priprava učiteljev na podjetniško izobraževanje, pri čemer
se uporablja strukturiran pristop do razumevanja, kako pomembno je podjetništvo
za družbo, gospodarstvo in izobraževanje, ter praktično znanje o metodologijah podjetniškega izobraževanja in pedagoških pristopih k njemu. Na tečaju je uporabljen
pristop „sprožilca“. Gre za „učenje iz radovednosti“, pri katerem učitelji sami umestijo
svoje učenje, tako da ga uporabijo v svojem lastnem okolju.
To delo podpira mreža Enterprise Educators UK, ki je bila vključena v povezovanje v mreže, podporo ter razvoj podjetništva z več kot 500 učitelji podjetništva in
strokovnimi delavci iz več kot 90 ustanov za visokošolsko izobraževanje v Združe-

Vrsta dejavnosti: povezovanje v mrežo in izmenjava dobrih praks
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Wales
Ustanova, ki izvaja dejavnost: WEEN – Welsh Enterprise Educators Network c/o Swansea Metropolitan,
Trinity St David, Wales
Glavna kontaktna oseba: Andy Penaluna
Glavni kontaktni e-naslov: Andy.penaluna@smu.ac.uk
Telefonska številka: +44 1792481199
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: valižanska vlada, mreža Enterprise Educators UK

strokovno izobraževanje in usposabljanje
Ciljna raven izobraževanja: interdisciplinaren pristop/različne ravni izobraževanja

© Infinite XX/Fotolia

Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: univerze/visoke šole za izobraževanje učiteljev/poklicno in

P O D J E T N I Š K O

nem kraljestvu. Vključenost mreže Enterprise Educators UK je prispevala k temu,
da se je v razvoj projektov vnesla izkušnja na ravni Združenega kraljestva, da se
je razvilo sodelovanje s to mrežo in da so se rezultati projektov splošneje razširili.

Pogoji za uspeh
Dejavnost se lahko šteje za dobro prakso zaradi povratnih informacij študentov in globine razumevanja podjetne naravnanosti.
Obstajajo nekateri ključni elementi za podpiranje prihodnje dobre prakse na
tem področju:
`` nacionalne mreže za odprto izmenjavo dobre in slabe prakse;
`` nacionalne mreže za obveščanje vlade in lobiranje od spodaj navzgor;
`` vladni „odkup“ in začetno financiranje raziskav (npr. študija izvedljivosti valižanske vlade).
Da bi mreža Enterprise Educators UK na tem področju stopila korak naprej, so
potrebni naslednji elementi:
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Učinek dejavnosti
`` Dejavnost je prispevala k razvoju mrež za izmenjavo praks podjetniškega izobraževanja.
`` Bodoče učitelje je pripravila na podjetniško izobraževanje.
`` Vpliva na nove pobude po Združenem kraljestvu in EU (prek projekta ADEPTT in tematskih delovnih skupin EU).

Načrti za razvoj te prakse
Izkušnje, pridobljene z ustanovitvijo prvega modula za usposabljanje učiteljev Enterprise Educators (ki prinaša kreditne točke), se zdaj prek mreže
Enterprise Educators UK razširjajo po celotnem Združenem kraljestvu, prispevale pa so tudi k razpravi o politiki EU. Leta 2013 se je ta projekt razvil
v pobudo z imenom „YES CPD Hub“, ki je zajemala celoten Wales in jo je
prav tako financirala valižanska vlada v okviru strategije za spodbujanje
podjetnosti mladih.

ZAČETNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

`` boljše razumevanje motivacije za ustvarjalnost in globlje razmišljanje o
naravnanosti podjetnih oseb (ne o zagonu);
`` priznanje soglasja, ki izhaja iz mrež izkušenih učiteljev;
`` medoddelčna univerza – nekaj, kar spaja in povezuje različne pedagoške
pristope, prevzema in prilagaja filozofije.
Uporabne povezave ali viri
„Za podjetniško izobraževanje so potrebni podjetni učitelji: vir navdiha za nove učitelje z zagotavljanjem formalnega usposabljanja učiteljev“:
http://sbaer.uca.edu/research/icsb/2012/Penaluna%20486.pdf.
Na njihovih spletnih straneh je mogoče najti različne študije primerov: http://www.enterprise.ac.uk/index.php/case-studies.
Predstavitev, ki jo je pripravil Andy Penaluna: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/andy_penaluna_en.pdf.
„Ocena na podlagi ustvarjalnosti in nevrološko razumevanje: razprava in analiza študije primera“: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1891415.
Projekt Adeptt: www.adeptt.eu.
YES CPD Hub: http://ms.fs4b.wales.gov.uk/sub_sites/big_ideas_wales/content/projects/colleges_and_universities/entrepreneurship_hubs.aspx.

POVEZOVANJE V MREŽE
SODELOVANJE
CERTIFICIRANJE
ZDRUŽENO KRALJESTVO
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Stalni strokovni razvoj – ključna sporočila iz prakse
Da bi Evropa dosegla cilj trajnostnega podjetniškega izobraževanja v nadaljevalnem usposabljanju učiteljev, je potrebno naslednje.

Podjetno naravnane šole, ki podpirajo podjetniški duh pri poučevanju
in učenju
xx Podjetno naravnana šola ima predano in zavzeto šolsko upravo, ki podpira podjetniško izobraževanje vseh učencev.
xx Podjetno naravnana šola ima koncept izobraževanja, ki temelji na poučevanju za svet pri
hodnosti.
xx Učitelji in splošno osebje so pripravljeni z veseljem sprejemati spremembe.
xx Podjetno naravnana šola ima vizijo glede svojih prihodnjih potreb in jasno mnenje o tem, kako se
podjetniško izobraževanje prilega v širši učni in razvojni načrt.
xx Podjetniško izobraževanje je integrirano v učni načrt in vključeno v vse predmete, ne
obravnava se kot ločen predmet.
xx Šola si prizadeva gojiti prečne, ustvarjalne in podjetniške spretnosti, ki jih otroci in mladi
potrebujejo, da se izkažejo ne le v šoli, ampak tudi v širši družbi.
xx Redni del poučevanja in učenja so učenje, ki temelji na dejavnostih, in metode, usmerjene v
učence.
xx Konkretni učni rezultati se opredelijo in ocenijo kot del preverjanj znanja.
xx Izvaja se redno ocenjevanje dejavnosti, zlasti njihov učinek na razvoj zmogljivosti posamez
nih učencev.
xx Pozitivni odzivi učencev so pomembno gonilo pri izvajanju podjetniškega izobraževanja in pospešujejo sprejemanje podjetniškega izobraževanja, zato se sistematično zbirajo povratne informa
cije učencev.
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Podjetno naravnani učitelji, ki lahko zanetijo podjetniško iskrico

xx Pri usposabljanju se povzamejo obstoječe podjetniške dejavnosti učiteljev in
pokaže, kako se metode, ki jih že uporabljajo, ujemajo s konceptom.

xx Podjetno naravnani učitelji nagrajujejo samoiniciativnost, prevzemanje odgovor
nosti in prevzemanje tveganja.

xx Opredelijo in ocenijo se konkretni učni rezultati.

xx Podjetno naravnani učitelji so pripravljeni sprejeti neuspeh kot sestavni del učnega
procesa.
xx Podjetno naravnani učitelji so se tudi naučili, kako upravljati tveganja. Neuspeh je
sestavni del podjetniškega procesa, a je lahko tudi draga izguba časa, spretnosti in
zavzetosti. Podjetno naravnani učitelji vedo, kako zmanjšati tveganja.
xx Podjetno naravnani učitelji imajo odlične spretnosti za delo v skupini.
xx Podjetno naravnani učitelji sodelujejo v mrežah. S svojimi kolegi si izmenjujejo infor
macije in se redno sestajajo.
xx Uporabljajo različne ustvarjalne metode kot inovativna pedagoška orodja.
xx Otrokom pustijo, da prevzamejo odgovornost za lastni učni proces, tako da jim
na primer pustijo ustvariti lastne učne ure.
xx Podjetno naravnani učitelji pri svojih metodah ocenjevanja ne priznavajo samo reši
tve, temveč tudi postopek iskanja rešitve.
xx V razredu uporabljajo tehnologijo in družbene medije za podporo učenju. Raziskujejo
nove rešitve, proizvodne postopke in računalniška orodja, s katerimi se podpira
učni proces.
xx Tudi pri lastnem vzajemnem učenju in izmenjavi informacij uporabljajo druž
bene medije.

Programi za podjetniško usposabljanje učiteljev, ki spodbujajo
podjetniške metode
xx Program za podjetniško usposabljanje učiteljev obravnava podjetniško plat učiteljev.
xx Podjetništvo se pri usposabljanju ne obravnava kot ločena spretnost, temveč kot
koncept, pri katerem so potrebne ključne kompetence, kot so ustvarjalnost, tehnološka zavest in vodenje projektov.
xx Pri usposabljanju se pokaže, da vsak učni načrt vsebuje nastavke za podjetno
naravnano poučevanje ter vidike, ki sami dobro prispevajo k tovrstnemu učenju.

xx Tečaji usposabljanja se osredotočajo na praktične pristope in zajemajo dejavne,
participativne metode, primerne za ustvarjanje odgovornosti.
xx Izvajalci usposabljanj na delovnem mestu z ukrepi spodbujajo udeležbo in vsepovsod
in na vse načine predstavljajo tečaje (npr. s tem, da se na šole obračajo neposredno
ter prek spleta, na letnih sestankih učiteljev itd.).
xx S tečaji podjetniškega usposabljanja se spodbuja trajnost, na primer s spodbujanjem
učiteljev in učencev, da skrbno načrtujejo in si redno izmenjujejo informacije ter da razmišljajo o poučevanju in učenju.

Partnerstva med sektorjem izobraževanja, poslovno skupnostjo
in ustvarjalnim sektorjem
xx Podjetno naravnane šole in projekti imajo koristi od tega, da so vanje vključeni poslovni
partnerji. Projektom podjetniškega izobraževanja lahko družbe in poslovne organizacije
zagotovijo strokovno znanje, lahko pa tudi sodelujejo pri usposabljanju učiteljev na šolah.
xx Da bi šole v podjetniško izobraževanje pritegnile strokovno znanje, ki ga same ne
premorejo, lahko sklenejo partnerstva z zunanjimi organizacijami.
xx Ustvarjalci, kot so umetniki, oblikovalci, arhitekti in znanstveniki, lahko šolam in uči
teljem pomagajo, da se pri otrocih in mladih sprosti ustvarjalnost ter povečajo
prizadevanja in dosežki. Iz primerov je razvidno, da imajo dolgotrajni odnosi med
ustvarjalci in šolami pozitiven učinek.
xx Podjetno naravnane ustanove in učitelji sodelujejo pri vzajemnem učenju in izme
njavi informacij na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
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Srednja šola Matija Antun Reljković v Slavonskem Brodu
Na Srednji šoli Matija Antun Reljković si prizadevajo razvijati podjetniške spret
nosti dijakov, vključno z njihovo prožnostjo, ustvarjalnostjo in prevzemanjem
tveganja. Zato si prizadevajo ustvariti šolo, ki bi dijakom omogočila kakovostno,
stabilno srednješolsko izobrazbo, ter zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje in nadaljevalno izobraževanje. Poleg tega si prizadevajo oblikovati šolo, ki si
jo dijaki želijo obiskovati ter je prilagojena dijakom in lokalnemu gospodarstvu.
Pri razvoju šole je bila bistvena njena posodobitev in povečanje raznovrstnosti
njenih objektov, tako da se šola ponaša s:
`` sadovnjakom, vinogradom in vinarsko prakso,
`` laboratorijem za zelenjavo,

Vrsta dejavnosti: podjetno naravnane šole
Država izvajanja: Hrvaška
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Srednja šola Matija Antun Reljković
v Slavonskem Brodu
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/
Glavna kontaktna oseba: Vlado Prskalo
Glavni kontaktni e-naslov: dvvi@yahoo.com
Ciljna raven izobraževanja: srednješolska raven s tremi ločenimi
izobraževalnimi enotami: kmetijsko-tehnična šola, veterinarska šola
in kemijska šola

`` laboratorijem za raziskovanje gozdov,
`` veterinarskim laboratorijem in
`` kemijskim laboratorijem.
Laboratoriji in vrtovi so zdaj postali učilnice, kjer imajo dijaki možnosti praktičnega
dela v mikrorazmnoževanju (kloniranju rastlin), gojenju sadja in gozdarstvu. Poleg
tega so na šoli pred kratkim ustanovili „Središče za biotehnološki razvoj“, s katerim
se ne bo ustvarilo le čudovito učno okolje za dijake, temveč se bo tudi pospeševalo
širše gospodarstvo Slavonskega Broda.
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Učinek dejavnosti

`` Vsi, ki so vključeni v učni proces, morajo biti dovzetni za spremembe. Odprto
morajo sprejemati nove metode poučevanja. Šola se je odmaknila od tradicionalnih metod poučevanja v učilnicah ter privzela projektno, skupinsko in
raziskovalno delo, pa tudi praktično usposabljanje in delavnice.

Rezultati so bili odlični, merijo pa se na inovativne načine.

`` Potrebna je bila podpora mednarodnih partnerjev. Srednja šola Matija
Antun Reljković je prejela precejšnjo finančno podporo EU. S temi sredstvi
so si lahko zgradili veliko tehničnih središč, vključno s sadovnjakom, vinogradom in vinarsko prakso, laboratorijem za raziskovanje gozdov, veterinarskim laboratorijem, laboratorijem za mikrorazmnoževanje in obdelovalnimi površinami za prakso.
`` Šola ima povezave z zavodom za zaposlovanje Brodsko-posavske županije,
obrtnimi zbornicami, fakulteto za kmetijstvo ter inštituti za raziskave in
razvoj, saj je pomembno tudi lokalno povezovanje.
`` Šola se je morala tudi odzvati na ponudbo in povpraševanje lokalnega trga.
Na šoli so si posebej prizadevali, da bi se zakoreninila kultura, v kateri so
dijaki ponosni na delo na poljih, dovzetni za sonaravno bivanje in povezani
z glavno dejavnostjo tega območja, tj. kmetijstvom.
`` Na voljo je treba imeti najsodobnejšo opremo in če je le mogoče, uporab
ljati nove tehnologije.

U Č I T E L J E
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`` Ne gre le za število dijakov, ki končajo šolanje, ampak za kakovost proizvodnje. Dijaki gojijo posevke, kot sta paradižnik in sivka, in jih prodajajo lokalni skupnosti. To je pozitivno zlasti zato, ker je lokalno območje
Slavonskega Broda znano po kmetijstvu.
`` Dijaki pridobijo spretnosti pri številnih delovnih metodah (npr. lahko
jemljejo vzorce krvi in jih analizirajo).
`` Nekateri dijaki se odločijo za univerzitetno izobraževanje, a bolj odločilnega pomena je dejstvo, da v šoli poskrbijo, da se pri vseh dijakih
razvijajo podjetniške spretnosti in podjetna naravnanost.
`` Šola je preko projekta „Regionalno središče za biotehnološke raziskave
in razvoj“ spodbujala lokalne in regionalne podjetnike na področju kmetijstva tako, da je uvedla najnovejše tehnologije in izboljšala stroškovno
učinkovitost.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PODJETNO NARAVNANE ŠOLE
VKLJUČEN
SODELOVANJE
HRVAŠKA

Uporabne povezave ali viri
Informacije o drugih projektih so na voljo na: http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/.

56

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Šola Manchester Academy
Šolo Manchester Academy je za mlade v starosti 11–18 let ustanovila organizacija United Learning, da bi „izvabila najboljše iz vsakega posameznika“.
Ustanovljena je bila v središču območja Moss Side, ki je znano po orožju, tolpah in drogah, obiskuje pa jo zelo raznovrstna populacija, tudi mnogi mladi, ki
so begunci ali prosilci za azil. Na šoli, ki je posebej usmerjena v ekonomijo in
podjetništvo, si prizadevajo pri dijakih prek različnih formalnih in priložnostnih
učnih okvirjev razviti podjetnost. Temelji na trditvi, da za to, da bi bili dijaki
uspešni v življenju in postali ustvarjalni državljani, ne zadostujejo le akademske sposobnosti, ampak potrebujejo spretnosti in realistična prizadevanja.
Ekipe za učne načrte vključujejo sodelovanje delodajalcev in podjetnosti v učni
načrt in različne predmete učnega načrta. Kot ključna metoda za izboljševanje
učnih dosežkov se uporablja udejstvovanje delodajalcev, vsi predmeti in učitelji

pa so vključeni v podjetniško izobraževanje v zvezi z učnim načrtom. Poleg tega
vsa leta poteka posamezniku prilagojen in celosten karierni program, v okviru
katerega si dijaki izdelajo mapo dosežkov na področju delovnih izkušenj od leta 7
(pri 12. letih) do leta 11 (pri 16. letih). Napredek se spremlja in ocenjuje.
Na šoli prav tako organizirajo sklop podjetniških dejavnosti za dijake, med drugim:
`` Učitelji za dijake vsako leto organizirajo šest srečanj v zvezi s kariero, na primer na temo „Zakaj mi bo predmet pomagal pri zaposlitvi“.
`` V okviru t. i. „sector-drop weeks“ (informativnih tednov) dijaki spoznajo različne
sektorje industrije in poklice. Dijaki se z različnimi sektorji seznanijo tudi prek
kvizov in tekmovanj, ki jih pripravljajo na šoli.
`` Izdelajo se t. i. „skills escalator“ (tekoče stopnice spretnosti), kjer se dijakom

Vrsta dejavnosti: podjetno naravnane šole
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Anglija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: šola Manchester Academy
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.manchester-academy.org/
Glavna kontaktna oseba: Jane Delfino

Telefonska številka: +44 1612324159
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: organizacija United Learning
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: mladi v starosti 11–18 let
Ciljna raven izobraževanja: srednješolsko izobraževanje

© Andresr/iStock/Thinkstock

Glavni kontaktni e-naslov: jane.delfino@manchester-academy.org

P O D J E T N I Š K O

prikažejo kompetence, potrebne za določene poklice, ter povprečne plače.
`` Šola sodeluje z nizom lokalnih poslovnih partnerjev. Sodelovala je na primer z umetnostno galerijo Whitworth pri projektu z naslovom „Fresh Made
Trade“, pri katerem so dijaki v sodelovanju z umetniki in podjetniki zasnovali in izdelali torbe za prenosne računalnike in torbice za mobilne telefone,
ki se zdaj prodajajo v umetnostnih galerijah po Manchestru. Odstotek od
prodaje se daruje socialnemu podjetju AfrUKa.
`` Za vključitev enot, ki pokrivajo delovno prakso, prostovoljstvo in ustanovitev mikropodjetij, je v prihodnosti med drugim predviden razvoj programa
nagrajevanja dijakov. Nekaj od teh enot bo prevzelo šolsko osebje ter zagotovilo nadaljnje možnosti za usposabljanje na delovnem mestu. Upajo, da
bodo nacionalne agencije to v prihodnosti podpirale in priznale.

Pogoji za uspeh
Šola poudarja več sestavin, bistvenih za uspeh podjetno naravnane šole.
`` V zasnovo „podjetno naravnane šole“ verjamejo vsi – od ravnatelja do dijakov, učiteljev in celo osebja, ki skrbi za hrano. Ta zasnova je vključena na
več načinov, na primer z vprašanjem, zastavljenim vsem morebitnim bodočim uslužbencem, s čim bodo po njihovem mnenju prispevali k „podjetno
naravnani šoli“, in tedenskimi sestanki za vse novousposobljene učitelje.
`` Podjetniško izobraževanje je integrirano v učni načrt in vključeno v vse
predmete ter se ne obravnava kot ločen predmet. Na primer v oddelek
za umetnost in tekstil je zdaj vključeno partnerstvo z umetnostno galerijo
Whitworth, kar osebju zagotavlja močan stalni strokovni razvoj.
`` Šola je del širše organizacije United Learning, ki v vseh šolah v svoji mreži
spodbuja podjetniško izobraževanje in ima v vsaki podjetniškega koordinatorja. Poleg tega organizira usposabljanje učiteljev, izmenjavo dobre prakse
in skupen razvoj novih programov.
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`` Posebne dejavnosti je mogoče prilagoditi potrebam dijakov in tematskim področjem, zaradi česar lahko dijaki razvijejo več spretnosti.
`` Bistvena so učinkovita in raznovrstna partnerstva z lokalnimi podjetji.
Šola Manchester Academy sodeluje z različnimi partnerji, kot so Mercedes Benz, Univerza v Manchestru in nogometni klub Manchester City.
Univerza v Manchestru na primer svetuje dijakom, kako do uspeha na
akademskem področju, in ponuja zaposlitvene možnosti prek shem, kot
so program mentorstva na področju človeških virov.

Učinek dejavnosti
`` Boljši učni dosežki. Odkar je organizacija United Learning prevzela šolo
Manchester Academy in v učni načrt vključila podjetniške spretnosti,
so se učni dosežki izrazito izboljšali. Inšpektorat za šole Združenega
kraljestva „Office for Standards in Education, Children’s Services and
Skills“ (Urad za standarde v izobraževanju, varstvo otrok in spretnosti) je nekdaj „neuspešno“ šolo zdaj ocenil kot „dobro“, pri čemer se
napredek dijakov včasih oceni kot „izjemen“. Na šoli z zelo raznolikim
naborom dijakov (ki govorijo več kot 70 jezikov), pri čemer številni prihajajo iz gospodinjstev z nizkimi prihodki (64 % dijakov je upravičenih
do brezplačnih obrokov v šoli), ima zdaj 94 % dijakov pet ocen A*–C
po splošnem certifikatu srednješolskega
izobraževanja (General Certificate of Se
STALNI STROKOVNI RAZVOJ
condary Education), pred preoblikovanjem
šole v „Academy“ pa je imelo take ocene le
PODJETNO NARAVNANE ŠOLE
12 % dijakov.

VKLJUČEN
UČNI DOSEŽKI
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev projekta, ki jo je pripravila Jane Delfino: http://prezi.com/-zsfnd6_babr/the-entrepreneurial-school/;
spletno mesto organizacije United Learning: http://unitedlearning.org.uk/.
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„Kompetence – da, stereotipi – ne“
Celovit izobraževalni program z naslovom „Kompetence – da, stereotipi – ne“
je namenjen razširitvi in izboljšanju kakovosti izobraževalnih storitev, ki jih
ponujajo institucije za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje v
okrožju Mikołów na Poljskem.
Program ima štiri module:
`` dodatne učne ure v zvezi s ključnimi poklicnimi kompetencami, kot so:
ÌÌ jezikovno usposabljanje v angleščini, nemščini,
ÌÌ matematika, fizika, tehnični predmeti,
ÌÌ podjetniško izobraževanje;

`` psihološki in pedagoški podporni program za pedagoško osebje;
`` poklicni svetovalni program (za trg dela), vključno z:
ÌÌ globalnimi, regionalnimi in lokalnimi gibanji na trgu dela,
ÌÌ individualnimi srečanji s poklicnim svetovalcem;
`` program tečajev in vajeništev:
ÌÌ obstaja velika izbira, med drugim računalniško podprto oblikovanje (CAD),
upravljanje blagajn in opravljanje vozniških izpitov.

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že poučujejo, pripravljajo na
podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Poljska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.zst.edu.pl/pl
Glavna kontaktna oseba: Monika Gutowska
Glavni kontaktni e-naslov: monikagutowska@gmail.com
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: še dve drugi šoli v okrožju Mikołów
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji in dijaki
Ciljna raven izobraževanja: srednje šole za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje
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Pogoji za uspeh

Učinek dejavnosti

Dobro razvite ključne kompetence dijakov so osnova za šolski in poklicni uspeh.
Ta program je usmerjen v razvijanje teh ključnih kompetenc, ki so bistvene pri
tem, da dijaki dosežejo svoje cilje:

`` Boljši učni dosežki. Pobuda naj bi dosegla vsaj 60 % dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi si z boljšimi
„ključnimi kompetencami“ povečali možnosti izobraževanja in poklicne
možnosti.

`` da se učinkovito sporazumevajo v maternem in tujih jezikih,
`` da imajo matematične in znanstvene kompetence ter kompetence na
področju informacijske tehnologije,
`` da se znajo učiti,
`` da imajo socialne kompetence in so dobri državljani,
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`` Enake možnosti. Pri programu skušajo izravnati razlike v izobrazbi med
dijaki, in sicer z vlivanjem samozavesti ter ponujanjem pedagoške in
psihološke podpore tistim dijakom, ki imajo težave v šoli in druge težave.
`` Usmerjenost preko šole na trg dela. S programom se povečuje sposobnost dijakov, da zavestno načrtujejo svojo karierno pot, pri čemer upoštevajo lokalni trg ter zagotavlja ustrezne poklicne kvalifikacije, tečaje
in vajeništva.

`` da lahko izkažejo samoiniciativnost in podjetniški duh ter
`` da se zavedajo drugih kultur in so sposobni izraziti lastno kulturo.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO
OZAVEŠČANJE
UČNI DOSEŽKI
POLJSKA

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev programa „Kompetence – da, stereotipi – ne“ (v poljščini): http://zst.edu.pl/pdf/ktsn/KTSNII.pdf.
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Virtualno učno okolje YVI za podjetniško izobraževanje
Podjetniško izobraževanje je del strategij in učnega načrta izobraževanja vseh
učiteljev na Finskem. YVI je multidisciplinarni razvojni in raziskovalni projekt, ki
se izvaja po vsej državi. Gre za virtualno učno okolje, ki ponuja:

`` informacije o raziskavah podjetniškega izobraževanja,

`` mnogovrstne primere učnega gradiva in metod za podjetniško izobraževanje,

Njegovi cilji so, da bi se:

`` priložnosti za povezovanje v mreže prek družbenih medijev,
`` slovar podjetniškega izobraževanja,

`` tekmovanja.

`` podjetniško izobraževanje vključilo v vse strategije in učne načrte,
`` pri izobraževanju učiteljev razvila in ocenjevala pedagogika podjetniškega
izobraževanja,

Vrsta dejavnosti: programi za pripravo učiteljev in izobraževalcev učiteljev na podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Finska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Univerza v Turkuju – Tehnološka univerza Lappeenranta
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.yvi.fi
Glavni kontaktni osebi: Jaana Seikkula-Leino (projektna direktorica, profesorica), Heikki Hannula
(koordinator poklicnega izobraževanja učiteljev in cilja pedagoškega razvoja in ocenjevanja na Finskem)
Glavni kontaktni e-naslov: jaana.seikkula-leino@utu.fi
Telefonska številka: +358 505305902, telefonska številka Heikkija Hannule: +358 408307427

izobraževanje učiteljev, dve univerzi, šest univerz za uporabne znanosti, štiri enote za izobraževanje učiteljev,
deset partnerjev, tj. organizacije ter ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: bodoči učitelji
Ciljna raven izobraževanja: različne ravni izobraževanja

© Milan Jurkovic/Fotolia

Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: sedem šol za usposabljanje učiteljev, trije oddelki za
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`` med razvijalci podjetniškega izobraževanja okrepila sodelovanje v mrežah
in regionalni razvoj,

Učinek dejavnosti

`` ustvaril dinamičen model podjetniškega izobraževanja, pri katerem bi se
razvijali načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje.

`` Podjetniško izobraževanje je vključeno v vse strategije in učne načrte.
Je del izobraževanja vseh učiteljev, vsi novi učitelji pa imajo spretnosti
za podjetno naravnano poučevanje.

Pogoji za uspeh
`` Za razvoj pobude je treba dobiti institucionalno podporo.
`` Razviti je treba zelo praktično in konkretno gradivo, ki prispeva k izvedbi
podjetniškega izobraževanja.
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`` Razvite so bile spretnosti učiteljev za poučevanje.
`` Ustvarjeno je bilo edinstveno učno okolje za učitelje.
`` Celotno učno gradivo je na voljo na enem mestu.
`` Razvito je bilo povezovanje v mreže.
`` Okrepljeno je bilo multidisciplinarno, mednarodno raziskovanje.
`` Od te virtualne platforme imajo lahko koristi izobraževalci učiteljev po
vsej državi.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PRIPRAVA IZOBRAŽEVALCEV UČITELJEV
VIRTUALNO UČENJE
UČNO GRADIVO
FINSKA
Uporabne povezave ali viri
Spletno mesto projekta: http://www.yvi.fi/.
Predstavitev, ki jo je pripravila Jaana Seikkula-Leino: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/jaana_seikkula-leino_en.pdf.
Raziskave in dogodki na področju podjetniškega izobraževanja na Tehnološki univerzi Lappeenranta: http://developmentcentre.lut.fi/hankesivusto.asp?hid=7&alasivu=33.
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Spodbujanje podjetniškega duha pri učiteljih in dijakih
IFEX je enota Ministrstva za finance in ekonomijo zvezne dežele Baden-Württemberg. Da bi spodbudili smisel za podjetnost v šolah, izvajajo številne dejavnosti, kot so:
`` povečanje dojemljivosti dijakov za podjetniško mišljenje in delovanje,
`` spodbujanje zamisli o samozaposlovanju/podjetništvu kot poklicni možnosti,
`` okrepitev dijakovega razumevanja gospodarskih procesov ter
`` izboljšanje dijakovih družbenih kompetenc in „mehkih veščin“.

Enota IFEX v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje ponuja različne projekte
za šole, učitelje in dijake. Eden izmed primerov so posebni programi za usposab
ljanje učiteljev, ki jih v sodelovanju s centrom za kompetence iz Würtha organizira Ministrstvo za izobraževanje. Vsebina usposabljanja se izvaja preko projektov,
povezanih z lekcijami, ali izobraževalnimi šolskimi projekti (npr. ustanovitev minipodjetij/šolskih podjetij ali tekmovanja) ter učiteljem pomaga pri navezavi stikov
s podjetji.
Program se začne z uvodnim srečanjem in obdobjem, namenjenim za samostojno
učenje (po navadi 6–7 tednov) prek spleta z Evropskim spričevalom poslovnih
kompetenc. Nato poteka enodnevna delavnica s podjetniško simulacijsko igro
„lahek posel“, čemur sledi najpomembnejši del programa, tj. teden v podjetju.

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že poučujejo, pripravljajo na
podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Nemčija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Pobuda za zagone in prenose podjetij (IFEX), enota Ministrstva za finance
in ekonomijo zvezne dežele Baden-Württemberg
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.gruendung-bw.de
Glavna kontaktna oseba: Petra Weininger

Telefonska številka: +49 7111232765
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: Ministrstvo za izobraževanje, mladino in šport zvezne dežele
Baden-Württemberg, industrijske in obrtne zbornice, trgovinske zbornice
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji
Ciljna raven izobraževanja: srednješolski učitelji, ki zagotavljajo splošno izobrazbo

© Andresr/iStock/Thinkstock

Glavni kontaktni e-naslov: petra.weininger@mfw.bwl.de
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Učitelj na zadnji dan tega programa naredi načrt za gospodarski projekt, ki
ga bo v naslednjem semestru izvedel s svojimi dijaki. Naslednje leto si učitelji
na enodnevni delavnici izmenjajo svoje izkušnje o projektu, na spletu pa nato
objavijo pisno poročilo, da je na voljo vsem.

`` Pomembno je tudi spremljanje projekta. Enodnevna delavnica ter splet
ne objave poročil in najboljših praks omogočajo izmenjavo dolgoročnih
izkušenj o podjetniškem izobraževanju.

Drug izmed programov, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za finance in ekonomijo ter zbornicami vodi Ministrstvo za izobraževanje, se imenuje „Sodelovanje
med šolami in podjetji na področju izobraževanja“. Sodelovanje med šolo in
podjetjem se vzpostavi s pogodbo, njegov cilj pa je ustvariti pogoje, ugodne
za obe partnerici. Šole in podjetja usklajuje regionalna usmerjevalna skupina,
vzpostavljena posebej za ta namen.

Učinek dejavnosti

Pogoji za uspeh
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`` Programa usposabljanja učiteljev, katerega namen je spodbujanje
povezav med šolami in podjetji in omogoča lažje sodelovanje, se letno
udeleži okrog 50 učiteljev.
`` 1 700 srednjih šol v zvezni deželi Baden-Württemberg od leta 2008
sodeluje s 3 500 podjetji, kar pomeni, da s podjetji sodeluje okrog
95 % vseh srednjih šol, ki zagotavljajo splošno izobrazbo.

`` V deželi Baden-Württemberg je v nacionalni učni načrt vseh šol že vključeno ekonomsko izobraževanje, zato so projekti za spodbujanje ekonomskega znanja sprejeti odprtih rok.
`` V programe je vključena mreža udeležencev in izvajalcev. Enota IFEX je
del Ministrstva za finance in ekonomijo ter tesno sodeluje z Ministrstvom
za izobraževanje, mladino in šport, pa tudi z učitelji, poslovnimi organizacijami, podjetniki, lastniki podjetij, zasebnimi pobudami, organizacijami, ki
izvajajo projekte, ter nacionalnimi projekti, kot sta JUNIOR in business@
school.
`` Odločilen je čas, preživet v podjetju. Teden, ki ga učitelji med svojim usposabljanjem preživijo v podjetju, je ključen za vzpostavitev komercialnih
povezav, ki jih uporabijo ob vrnitvi v šolo.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO
SIMULACIJA PODJETJA
SODELOVANJE
NEMČIJA
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Priznavanje in razvijanje podjetniške prakse
pri usposabljanju učiteljev
Priznavanje in razvijanje podjetniške prakse pri usposabljanju učiteljev (projekt
ADEPTT) se financira iz programa Leonardo Da Vinci, nastal pa je iz partnerstva
13 institucij iz osmih držav EU. Tečaj usposabljanja zagotavlja bolj usmerjene
in praktične možnosti usposabljanja, z namenom podpore in izboljšanja prakse podjetno naravnanega poučevanja. Usposabljanje poteka dva dni in se
na zahtevo lahko podaljša. Usmerjeno je k podjetniškemu izobraževanju pod
prizmo „izvršitve“ („effectuation“), tj. k praktičnim sredstvom za dosego nečesa.
„Izvršitev“ je logični model in proces, ki ga lahko učitelji uporabijo pri razvoju
podjetniških načrtov. Učitelji tako proučijo, ali je njihova dejavnost izvedljiva,
vredna izvedbe in mogoča.

Pri tem se upošteva pet bistvenih načel:
`` „Bird in the hand“ („vrabec v roki“) – zavedati se, da ni treba imeti zelo uspešne zamisli ali iskati „fantastičnih“ priložnosti, treba je samo najti rešitev za
preprosto težavo;
`` „Affordable loss“ („sprejemljiva izguba“) – premisliti, koliko časa dejansko vložiti v podjetniško naložbo, ob upoštevanju, da morda ne bo uspešna;
`` „Crazy quilt“ („prešita odeja“) – čim bolj oblikovati partnerstva z drugimi ljudmi
in organizacijami;

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že poučujejo, pripravljajo na
podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Španija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Valnalón
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.valnalon.com/
Glavna kontaktna oseba: Ivan Diego Rodriguez

Telefonska številka: +34 9856982227
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: GrijpdeBuitenKans – neodvisna nizozemska organizacija, ki
podpira izobraževalne ustanove pri zagotavljanju podjetniškega izobraževanja
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: zbir vodstva šole in pedagoškega osebja iz iste ustanove
Ciljna raven izobraževanja: stalni strokovni razvoj učiteljev na vseh ravneh izobraževanja

© Wavebreak Media/Thinkstock

Glavni kontaktni e-naslov: ivan@valnalon.com
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`` „Lemonade“ („limonada“) – sprejemati presenečenja, ki izhajajo iz negotovih situacij, obenem pa ostajati prožen in ne privezan na obstoječe cilje;
`` „Pilot in the Plane“ („pilot v letalu“) – osredotočiti se na dejavnosti, ki so pod
našim nadzorom; prihodnost se ne najde in ne napove, ampak se ustvari.

Pogoji za uspeh
`` Izjemno pomembno je zavzeto vodstvo šole.
`` Izhodiščna točka usposabljanja je, da se ob sodelovanju učiteljev izboljšajo
obstoječe podjetniške dejavnosti in pregleda, kaj že delajo.
`` Da bi bili podjetniški projekti trajnostni, morajo imeti dovolj znanja.
`` Naučiti se je treba upravljati tveganja. Neuspeh je sestavni del podjetniškega procesa, a je lahko tudi draga izguba časa, spretnosti in zavzetosti.
Zato se pri tečaju usposabljanja precej uporablja „model izvršitve“, kar učiteljem pomaga pri razumevanju in zmanjševanju tveganja.
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Učinek dejavnosti
Na tečaju usposabljanja skušajo trajen premik v odnosu in praksi doseči
preko šestih določenih ciljev:
`` učitelji izdelajo nov (izobraževalni) izdelek ali storitev, ki se lahko uporabi „naslednji teden“;
`` učitelji se naučijo, kako ovrednotiti projekt ali novo učno okolje;
`` učitelji prepričajo različne partnerje, da dijakom omogočijo učni proces;
`` učitelji lahko opredelijo medsebojne koristi podjetniške dejavnosti (primer, ugoden za obe strani) za podjetnika in kot obliko izobraževanja;
`` učitelji se naučijo, kako uporabiti in prevajati podjetniški besednjak;
`` učitelji prepoznajo in cenijo podjetniško obnašanje ter vedo, kako izkoristiti sredstva.

`` Tečaj usposabljanja ni teoretičen primer. Učitelji morajo oblikovati konkreten in veljaven izobraževalni načrt.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO
PODJETNIŠKI NAČRTI
PRAKTIČNE METODE
ŠPANIJA

Uporabne povezave ali viri
Predstavitev na Preziju, ki jo je pripravil Ivan Diego: http://prezi.com/_-gd384z1zbg/adeptt-ivan-diego/.
Spletno mesto organizacije Grijpdebuitenkans http://www.grijpdebuitenkans.nl/.

66

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Organizacija Creativity, Culture and Education –
ustvarjalna partnerstva
Program ustvarjalna partnerstva (Creative Partnerships) je bil v Združenem
kraljestvu vodilni program ustvarjalnega učenja, ki je potekal v Angliji od
leta 2002 do leta 2011. Šole so obiskali ustvarjalci, kot so umetniki, arhitekti
in znanstveniki, ki so v sodelovanju z učitelji sprostili ustvarjalnost ter povečali
prizadevanja in dosežke otrok in mladih. Pri več kot 8 000 projektih so sodelovali z več kot milijonom otrok in 90 000 učitelji. Ustvarjalna partnerstva je do
leta 2011 financiral Arts Council England, vendar so bila zaradi krčenja porabe
na področju umetnosti finančna sredstva ukinjena. Od takrat je organizacija
Creativity, Culture and Education svoje delo spremenila, deluje na bolj mednarodni osnovi, med drugim v Nemčiji, na Norveškem, v Litvi, Pakistanu, Katarju,

Južni Koreji, Zahodni Avstraliji in z organizacijo OECD. Z novimi zamislimi, projekti
in partnerstvi se obseg in vpliv organizacije Creativity, Culture and Education še
naprej širita po vsej zemeljski obli.
Z ustvarjalnimi partnerstvi se vzpostavijo dolgotrajni odnosi med ustvarjalnimi
partnerji in šolami. Ko šole ugotovijo določeno potrebo ali težavo, ki jo želijo rešiti,
na primer branje med fanti, udeležba staršev ali obnašanje na igrišču, se prijavijo za sodelovanje. Šoli je dodeljen posebej usposobljen ustvarjalni posrednik,
ki sodeluje z učitelji, učenci in drugimi ustvarjalci, da razvije in izvede projekt, ki
zagotavlja ustvarjalno rešitev za posamezen izziv v šoli.

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že poučujejo, pripravljajo na
podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Anglija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Creativity, Culture and Education – nevladna in dobrodelna organizacija
s sedežem v Združenem kraljestvu, spletno mesto: http://www.creativitycultureeducation.org/
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.creative-partnerships.com/
Glavna kontaktna oseba: Paul Roberts, predsednik
Glavni kontaktni e-naslov: dee.keane@cceengland.org
Telefonska številka: +44 8448112145
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: otroci in mladi v šolah in njihovi učitelji
Ciljna raven izobraževanja: osnovnošolska in srednješolska

P O D J E T N I Š K O

Eden od primerov ustvarjalne rešitve je iz osnovne šole na ogroženem območju Stoke-on-Trent, kjer so potrebovali nov prostor za učenje. Hoteli so nekaj
drugačnega, z otroki so se pogovarjali o tem, kakšne so značilnosti dobrega
prostora za učenje. Vzniknile so številne zamisli, vključno s hišico na drevesu,
plažo, na koncu pa so se odločili za preoblikovanje starega letala v učilnico, saj
se jim je zdelo, da bi se v letalu lahko naučili prav vse. V letalu bi lahko učenci
navidezno potovali v času, obiskali Karibe, pragozdove in puščave. Otroci so bili
skozi celoten postopek vključeni v sprejemanje bistvenih odločitev, in sicer od
nakupa letala in urejanja lokacijskega dovoljenja do iskanja poklicnega oblikovalca, ki bi letalo preoblikoval v učilnico.
Z ustvarjalnimi partnerstvi se poleg dejavnosti, ki so usmerjene v učence, podpirajo tudi učitelji, in sicer z izvajanjem tekočega poklicnega razvoja v razredu
in izmenjavo znanja. Šolsko osebje in poklicni ustvarjalci na sestankih za načrtovanje, usposabljanje in razvoj sodelujejo pri načrtovanju, razmišljanju, snovanju in preskušanju novih ustvarjalnih pristopov k poučevanju in učenju.

Pogoji za uspeh
`` Projekt mora podpirati predana in zavzeta ekipa vodstva šole, širše pedagoško osebje pa mora biti pripravljeno sprejemati spremembe.
`` Šola si mora prizadevati gojiti prečne, ustvarjalne in podjetniške spretnosti,
ki jih otroci in mladi potrebujejo, da se izkažejo ne le v šoli, temveč tudi v
širši družbi.
`` Dobro razvit okvir za načrtovanje in ocenjevanje spodbuja učitelje, učence
in poklicne ustvarjalce, da skrbno načrtujejo in stalno razmišljajo o svojem
učenju. Prav tako ustvarja prostor za stalno učenje, izboljšave in vključevanje prakse.

Učinek dejavnosti
Program ustvarjalna partnerstva je bil natančno ocenjen, pri čemer se je zajel
učinek programa na učence, učitelje in starše ter na širše gospodarstvo Združenega kraljestva.
`` Boljši učni dosežki: Nacionalna fundacija za raziskave v izobraževanju (National Foundation for Educational Research, NFER) je spremljala
13 000 mladih, ki so sodelovali pri teh programih. Njihovi učni dosežki

``

``

``

``

``
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so bili boljši od državnega povprečja na „Key Stages“ 3 in 4 (stopnje
državnega izobraževalnega sistema), čeprav so bili iz gospodarsko in
socialno ogroženih območij.
Porast samozavesti: raziskava britanskega urada za tržne raziskave
(„British Market Research Bureau“) med ravnatelji je pokazala, da se
je po mnenju slednjih pri dijakih s programi ustvarjalnih partnerstev
v 92 % primerov povečala samozavest, v 91 % primerov spretnosti
komuniciranja in motivacija v 87 % primerov.
Ustvarjalnejši učitelji: ravnatelji so v isti raziskavi tudi poudarili, da so
učitelji izboljšali svoje spretnosti, pri čemer je 94 % učiteljev spretnosti
izboljšalo, 92 % jih je učinkoviteje sodelovalo s poklicnimi ustvarjalci pri
pouku, 92 % pa jih je bilo bolj pripravljenih prevzeti ustvarjalni pristop.
Večja pričakovanja učiteljev: povečala so se tudi pričakovanja učiteljev
in njihovo zaupanje v učence; več učiteljev je navedlo, da jim je bilo v
izziv in jih je navdušilo, ko so bili učenci, ki se po navadi s težavo prebijajo skozi šolo, pri ustvarjalnem pouku odlični. To je zlasti pomembno
zaradi povezave med pričakovanji učiteljev in uspešnostjo učencev.
Večja udeležba staršev pri učenju otrok: po raziskavi Univerze v Notting
hamu je ustvarjalnost koristna za spodbujanje zanimanja staršev za
dejavnosti njihovih otrok v šoli. To velja zlasti za starše, ki so se morda
sami s težavo prebijali skozi šolo.
Koristi za širše gospodarstvo: s programom ustvarjalna partnerstva naj
bi se glede na poročilo svetovalcev podjetja
PwC ustvarilo skoraj 4 milijarde GBP neto
STALNI
pozitivnega dobička za gospodarstvo Združenega kraljestva.

67

STROKOVNI RAZVOJ

PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO
USTVARJALNI PARTNERJI
VKLJUČEN
ZDRUŽENO KRALJESTVO

68

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

„Programa Escolhas“ (program izbir)
Program portugalske vlade „Programa Escolhas“ je bil ustvarjen za večje socialno
vključevanje otrok in mladih iz najranljivejših skupnosti, zlasti med priseljenci in
etničnimi manjšinami. S programom naj bi spodbujali enake možnosti in okrepili
socialno kohezijo. Najpomembnejša prednostna področja za pomoč so: vključevanje v šole in neformalno izobraževanje, poklicno usposabljanje in zaposljivost,
državljanska udeležba in udeležba v skupnosti, e-vključenost ter podjetništvo in
krepitev moči. Novo je področje podjetništva in krepitve moči. Ustvarjeno je bilo
zaradi vedno večjega vlaganja, da bi pritegnili lokalne skupnosti.

Področje podjetništva in krepitve moči vključuje dejavnosti na naslednjih štirih
področjih:
`` dejavnosti za razvoj spretnosti,
`` finančna podpora in podpora, ki temelji na znanju, za projekte, ki jih načrtujejo,
izvajajo in ocenjujejo mladi,
`` pospeševanje skupinskega ustvarjanja mladih za spodbujanje lokalnih pobud ter
`` obiski drugih organizacij civilne družbe, delovna praksa pri njih in partnerstva
z njimi.

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že
poučujejo, pripravljajo na podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Portugalska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Ministrstvo predsedstva sveta ministrov
(portugalska vlada)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.programaescolhas.pt/
Glavna kontaktna oseba: Dana Redford
Glavni kontaktni e-naslov: dana.redford@redfordresearch.com
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: mladi (in njihovi učitelji) iz ogroženih
skupnosti
Ciljna raven izobraževanja: srednješolska, visokošolska, poklicno in
strokovno izobraževanje in usposabljanje
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Eden od delov programa usposabljanja, imenovan „Uma Escolha de Futuro“
(izbira za prihodnost), je namenjen razvoju osebnih, družbenih in poklicnih
spretnosti mladih v starosti med 14 in 24 let, na način, da se jim pomaga pri
izvedbi kratko-, srednje- in dolgotrajnih projektov. Program je razdeljen na dva
priročnika, ki se dopolnjujeta: enega za učitelje in drugega za mlade. Zajema
pet točk – pomoč pri spoznavanju lokalne skupnosti, prepoznavanje podjetnikov, raziskovanje podjetniških zamisli in ravnanje po njih, razvijanje digitalne
pismenosti ter izvedbo poslovne ideje.
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Učinek dejavnosti
Ravnokar so začeli izvajati projekt pete generacije, ki bo trajal od januarja 2013 do decembra 2015. V četrti generaciji je bilo začetih 130 novih
projektov.

Pogoji za uspeh
Ustvarjena sta dva različna priročnika. Učiteljem in osebam, ki usposabljajo, je
namenjen priročnik, ki je bolj didaktičen, strukturiran in poln informacij, mladim
pa lažji, bolj teoretičen in z več praktičnimi primeri. Tako je istočasno ustvarjeno pedagoško orodje, ki ga lahko uporabljajo in izkoriščajo strokovnjaki, ter
praktično sredstvo, ki omogoča razvoj podjetniških spretnosti pri mladih.
Projekt v okviru visoke komisije za priseljevanje in medkulturni dialog prek
Ministrstva predsedstva sveta ministrov financira ter deloma upravlja portugalska vlada. Sofinancira se iz Evropskega socialnega sklada.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO
RANLJIVE SKUPNOSTI
PROGRAM USPOSABLJANJA
PORTUGALSKA
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Projekt UPI
V projekt UPI je zajet sklop delavnic o ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, v osnovnih šolah pa ga je izvajala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Projekt je imel dve ločeni stopnji. Pri prvi, ki je bila tehnični del, so se projekti/
programi pripravili. Nato pa so se v šolah izvedle delavnice. Obrtno-podjetniška zbornica je za tehnični del izdelala programe usposabljanja ter brošure za
mentorje in udeležene otroke, s čimer je v bistvu pomagala ustvariti modul
usposabljanja.

podjetja, svojih strankah (večinoma družinski člani), trženju, prodajnih mestih in
morebitnih nevarnostih (npr. lahko bi pozabili zaliti rože). Različne skupine so uporabile raznovrsten nabor ustvarjalnega načrtovanja in metod oglaševanja. Ena
skupina je na primer o svojem poslovnem načrtu ustvarila kratek video za YouTube, druga pa je izdelala brošuro, ki je zdaj na voljo prek spleta in v knjižnici.
Uvodnim delavnicam je sledilo 8 regionalnih dogodkov, na katerih so lahko otroci
predstavili svoje poslovne načrte.

Vsako delavnico sta vodila dva mentorja, eden s šole in drugi iz širšega poslovnega sektorja. Na vsaki delavnici so učenci izdelali poslovni načrt, eden od
primerov je bil prodaja rastlin in rož. Učenci so razmislili o organizaciji svojega

Obrtno-podjetniška zbornica je poleg delavnic tudi raziskala, kateri dejavniki so
preprečili ali spodbudili razmah večje ustvarjalnosti pri mladih. Ta raziskava je

Vrsta dejavnosti: programi stalnega strokovnega razvoja, ki učitelje, ki že
poučujejo, pripravljajo na podjetniško izobraževanje
Država izvajanja: Slovenija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Obrtno-podjetniška zbornica Republike
Slovenije
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.ozs.si
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: mentorji in otroci v osnovnih šolah
Ciljna raven izobraževanja: osnovnošolska

P O D J E T N I Š K O

poudarila številne možne izboljšave ter izpostavila nekatere uspešne plati projekta. Učenci so na splošno občutili, da:
`` učitelji v razredu niso zadosti uporabljali IKT;
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Učinek dejavnosti
Skupno je pri 87 delavnicah sodelovalo 31 osnovnih šol, otroci pa so izdelali 84 poslovnih načrtov. S temi številkami so se dosegli vsi cilji projekta v
smislu števila sodelujočih mladih in števila delavnic. Poleg tega so:

`` bi bilo s širšo uporabo IKT učenje zanimivejše;
`` so okolje, družina in posameznikova osebnost glavni dejavniki, ki vplivajo
na ustvarjalnost in inovativnost otroka.
Ugotovilo se je, da je večina šol na delavnicah sodelovala zato, ker so hotele
najti nove in zanimive metode, s katerimi bi pritegnili otroke k sodelovanju.
Tako so ugotovili, da so tisti učitelji, ki so sodelovali na delavnicah, pri svojih
metodah poučevanja začeli bolj uporabljati IKT.

`` s projektom uspešno razvili tehnične učne pripomočke za mentorje, program mentorstva pa se je vključil v nacionalni program usposabljanja;
`` bili osnovnošolcem predstavljeni različni poklici, nadalje pa je razvil tudi
njihovo podjetno naravnanost in podjetniške zamisli;
`` učitelji pri metodah poučevanja samozavestneje uporabljali IKT, zaradi
česar so postale učne ure za učence zanimivejše.

Pogoji za uspeh
Za uspeh tega projekta sta bila odločilna dva dejavnika.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ

`` Visoka raven in široka vključenost zainteresiranih strani; projekt je finančno
podprlo Ministrstvo za gospodarstvo, sodelovalo pa je 62 različnih regionalnih obrtniških zbornic.

PRIPRAVA UČITELJEV, KI ŽE POUČUJEJO

`` Odločilno je bilo sodelovanje ravnateljev pri projektu, saj so imeli glavno
besedo pri tem, ali bo njihova šola pri projektu sodelovala.

UČNI PRIPOMOČKI

OZAVEŠČANJE

SLOVENIJA
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Projekt Life 2 – „Train the Trainer“ (usposobiti osebo,
ki usposablja)
Projekt „Key competencies in life skills project“ (Projekt ključnih kompetenc pri
življenjskih spretnostih) ali na kratko projekt LIFE 2 mladim pomaga, da med
poklicnim usposabljanjem razvijejo spretnosti in samozavest, ki jih potrebujejo
na delovnem mestu, zlasti podjetniške spretnosti, kot sta ustvarjalnost in inovativnost. Paket „Train the Trainer“ („Usposobiti osebo, ki usposablja“) je izdelala skupina strokovnjakov iz petih partnerskih držav. S pomočjo paketa naj bi
učitelji na svoja specialistična poklicna področja vključili življenjske spretnosti
in se tesneje povezali z delodajalci.

Paket vključuje tri dele:
`` priročnik za uporabnike, ki omogoča, da se paket prilagodi glede na organizacijske potrebe in potrebe učencev;
`` viri za usposabljanje osebe, ki usposablja:
ÌÌ 1. del: zagotavlja podporo znanju in razumevanju koncepta „ključnih kompetenc pri življenjskih spretnostih“, vključno z nalogami za povečanje razumevanja učiteljev;

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja in koncepti, povezani s podjetniškim izobraževanjem
Države izvajanja: Danska, Španija, Portugalska, Romunija, Združeno kraljestvo
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Danska – Niels Brock Business College; Španija – CEBANC; Evropski forum
za tehniško ter poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (EfVET); Portugalska – Anespo; Romunija –
Središče za razvoj in inovativnost v izobraževanju (TEHNE); Združeno kraljestvo – Norton Radstock College in Bath
Spa University
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.life-2.eu/
Glavni kontaktni osebi: Rosaleen Courtney in Irene Ferreira
Glavni kontaktni e-naslov: rosaleen.courtney@nortcoll.ac.uk in irene.ferreira@anespo.pt
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji v šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, izobraževalci
prikrajšane skupine ljudi, in oblikovalci politik/osebe, ki vplivajo na politiko
Ciljna raven izobraževanja: stalni strokovni razvoj za učitelje, ki poučujejo v ustanovah/organizacijah za
poklicno izobraževanje, ter kot del začetnega usposabljanja učiteljev za učitelje v šolah za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje

© Sergio Dona/Fotolia

učiteljev, učenci v šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, mreže delodajalcev, organizacije, ki spodbujajo
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ÌÌ 2. del: zagotavlja različne praktične modele za popolno vključitev
življenjskih spretnosti v poklicno izobraževanje;

Pogoji za uspeh

ÌÌ 3. del: zajema sklop dejavnosti za usposabljanje osebe, ki usposablja,
ki naj bi se uporabljale kot del strukturiranega programa usposabljanja
učiteljev v šolah za poklicno izobraževanje ali ki naj bi jih učitelji upo
rabljali pri svojih učencih;

`` Dognanja: projekt LIFE 2 temelji na trdnih dejstvih. Sloni na ugotovitvah prvega projekta LIFE (glej: www.life-keyskills.info), raziskavi, ki jo je
Evropska civilno-družbena platforma za vseživljenjsko učenje opravila
o pogojih za uspeh vseživljenjskega učenja, ter konferenci iz leta 2004
z naslovom „Skills for Life as the Key to Lifelong Learning“, na kateri so
bila predstavljena priporočila in primeri najboljše prakse.

`` dober praktičen del, ki vsebuje vire navdiha iz cele Evrope, pri katerih so se
ključne kompetence pri življenjskih spretnostih uspešno vključile v poklicno
izobraževanje.
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`` Povratne informacije: projekt sloni na obsežnih povratnih informacijah
delodajalcev, učiteljev in učencev iz vseh petih partnerskih držav.
`` Financiranje: projekt podpira program Evropske komisije Leonardo da
Vinci. S to shemo financiranja, ki je del programa Evropske komisije
vseživljenjsko učenje, se podpirajo mnoge raznovrstne dejavnosti različnega obsega.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
INOVATIVNO POUČEVANJE
UČNO GRADIVO
Uporabne povezave ali viri
Program Leonardo da Vinci: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm.
Anespo - Associação Nacional de Escolas Profissionais: http://www.anespo.pt/.
CEBANC, ES: http://www.cebanc.hezkuntza.net/web/guest/proyectos###.
Bath Spa University, Združeno kraljestvo: http://www.bathspa.ac.uk.
Niels Brock Business College, Danska: http://www.cbs.dk.
TEHNE, Romunija: http://www.tehne.ro/.
EfVET: http://www.efvet.org/.
Video, v katerem so pojasnjene ključne kompetence vseživljenjskega učenja: http://www.youtube.com/watch?v=RD-elxXm1lw.

PROJEKTNO DELO
PO VSEJ EVROPI
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Inovativnost pri strategiji poučevanja podjetništva
Na predavanju, ki so mu lahko študentje prisostvovali na Poslovni šoli v Rouenu in Univerzi Aalto, so kot inovativna pedagoška orodja uporabljali različne
ustvarjalne metode. Predavanje je zajemalo raznovrstne elemente. Vsak študent je na primer napisal „podjetniško zgodbo“, za katero je dobil navdih pri
abstraktni sliki, in esej o povezavi med umetnostjo in podjetništvom ter pripravil predavanje o podjetniku kot igralcu. Slike za vir navdiha je prispeval
Romain Artus (Francija). Na predavanju naj bi se naučili, kako so na odnos do
podjetništva vplivala različna pedagoška orodja (npr. umetnost, glasba, pisanje
zgodb in gledališče).

Pri predavanju so si predvsem prizadevali, da bi odkrili sposobnost vsakega posameznika za razmišljanje zunaj okvirov, ki se šteje za bistveno podjetniško kompetenco. Skušalo se je spodbuditi podjetno naravnanost vsakega študenta ter z uporabo nenavadnih učnih pripomočkov (kot sta glasba in umetnost) izmeriti njihovo
sposobnost prilagajanja novim razmeram. Predavanja so se izvajala v sodelovanju
z različnimi lokalnimi in mednarodnimi umetniki. O svojem življenju umetnika sta
na primer govorila umetnica Joelle Lagier in japonski fotograf iz Tokia.
V prihodnosti naj bi ta program potekal v različnih mednarodnih okoljih ter se
poskusno izvajal med bolj ogroženimi deli družbe, kot so brezposelni.

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja in koncepti, povezani s podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Francija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Rouen Business School (Poslovna šola v Rouenu)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.rouenbs.fr/en
Glavna kontaktna oseba: Rita Klapper
Glavni kontaktni e-naslov: rgklapper@gmail.com
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: umetniki, med njimi Romain Artus in Joelle Lagier (iz Francije)
ter Beata Joutsen (s Finske)
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: študentje dodiplomskega in podiplomskega študija na Poslovni šoli
v Rouenu, Helsinki School of Economics, Aalto University (Ekonomska fakulteta v Helsinkih, Univerza Aalto)
Ciljna raven izobraževanja: visokošolska (dodiplomska in podiplomska)

P O D J E T N I Š K O

Pogoji za uspeh
Da bi se lahko inovativna strategija poučevanja podjetništva razširila, je treba
spremeniti več stvari:
`` po vsem svetu je treba vložiti več časa in finančnih sredstev za vključitev
netradicionalnih inovativnih in ustvarjalnih podjetniških predavanj v nadaljnje in visokošolsko izobraževanje;
`` v institucijah za nadaljnje in visokošolsko izobraževanje, pa tudi med učitelji samimi, je potrebna večja odprtost za inovativno strategijo poučevanja,
ki ne temelji nujno na tehnologiji;

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

75

`` Odziv študentov je bil zelo dober; eden je na primer dejal, da „je lepo,
da se podjetništvo odkrije na novih krajih in da ga lahko povežeš z
umetnostjo“.
Pisanje podjetniških zgodb po navdihu sodobne umetnosti je bilo po njihovem mnenju „povsem inovativna izkušnja, ki je s svojimi svežimi rezultati
presenetila in [mi] dokazala, da sem ustvarjalen“. Prav tako se je zdelo, da
se dobro spaja s sodobnim svetom, „v katerem so ustvarjalni in spretni
podjetniki močno cenjeni ter dobrodošli“.
`` V prihodnosti naj bi se začel raziskovalni program, s katerim bi se ocenjevale spremembe naravnanosti, ki jih je v različnih mednarodnih okvirih mogoče doseči z inovativnim pedagoškim pristopom.

`` pozornost je treba s tradicionalne teorije in študij primerov preusmeriti k
pristopu, usmerjenemu v ustvarjalnost in inovativnost;
`` ponovno je treba poudariti podjetniške vrednote, podjetniško razmišljanje in podjetniški duh, da se namesto „informativnega“ pristopa spodbudi
„vključujoč“ pristop.

Učinek dejavnosti
Učinek tega predavanja je bil izmerjen količinsko in kakovostno.
`` Posamezniki se naučijo prepoznati lastni potencial in spremeniti naravnanost, tako da „je postati podjetnik izvedljivo“.
`` Pri količinskih rezultatih so se proučile spremembe pri dojemanju „značilnosti podjetnika“. Posebej impresiven je podatek, da je okoli 50 % več študentov menilo, da „je vsakdo lahko podjetnik“.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
INOVATIVNO POUČEVANJE
UČNO GRADIVO
USTVARJALNO MIŠLJENJE
FRANCIJA
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„Méthode d’Initiation au Metier d’Entrepreneur“ (metoda
uvajanja v poklic podjetnika)
S simulacijsko metodo Méthode d'initiation au metier d'entrepreneur (MIME) se
izboljšajo podjetniške sposobnosti.
Ta metoda je bila za bodoče podjetnike ustvarjena pred desetimi leti, zdaj pa je
bila uspešno prilagojena za zaposlene, dijake, študente in učitelje ter se v Franciji posreduje več kot 1 000 udeležencem na leto. Ta simulacija je zasnovana
tako, da udeleženci ob ustvarjanju razmer, v katerih se zahtevajo in spodbujajo
podjetniške spretnosti in reševanje problemov, spoznajo temeljne mehanizme,
ki urejajo delovanje podjetij.
Z metodo MIME se daje prednost globalnemu, celovitemu in dinamičnemu pristopu pri delovanju podjetja, pri čemer želja po razumevanju tega delovanja

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja in koncepti, povezani s
podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Francija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: I2ER Institut Européen de L’Entrepreneuriat Rural
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.i2er.org/
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: izobraževalci učiteljev s področja
podjetniškega izobraževanja, učitelji v poklicnem in strokovnem izobraževanju in
usposabljanju, dijaki, študentje, odrasli učenci
Ciljna raven izobraževanja: srednješolska in visokošolska

ni nikoli ločena od zadovoljstva pri udejstvovanju v njem. Namesto računalnikov,
ki so pri tej metodi prepovedani, so poudarjeni bistveni prispevki ljudi k poslovnim dejavnostim. Štiri skupine ustanovijo vsaka svoje podjetje, ki ustvarja in trži
enak izdelek. Nato skupine dve leti tekmujejo med seboj, pri tem pa morajo med
vodenjem podjetja upravljati sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganja. Delo
temelji na štirih operativnih načelih:
`` šele ko je problem jasno opredeljen, se proučijo različni načini za njegovo reševanje,
`` nova orodja se uporabijo šele, ko je jasno izražena potreba po njih,
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`` ugotovitve izhajajo iz izmenjav stališč med učenci,

Realističen pogled na:

`` vsako domnevo, ki se pojavi, je treba neposredno preskusiti.

`` mesto direktorja podjetja,
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`` spretnosti, ki jih morajo uporabljati,

Pogoji za uspeh
Metoda MIME je del projekta MANAGE, ki se financira s programom EU vseživljenjsko učenje v okviru akcije „Leonardo da Vinci: prenos inovacij“. Zato je
bila metoda MIME lahko prevedena v angleščino, italijanščino, španščino in
romunščino.

Učinek dejavnosti

`` vlogo, ki jo imajo pri sprejemanju odločitev.
Praktična analiza:
`` splošno rabljenih orodij za upravljanje,
`` računovodskih in finančnih izkazov,
`` strategij in postopkov.

Metoda MIME naj bi vplivala na to, kako dijaki in študentje razumejo podjetništvo in podjetniško vlogo.
Razumevanje:
`` temeljnih mehanizmov ekonomije, ki urejajo delovanje podjetij,
`` odnosov, ki jih podjetje razvije s svojim okoljem,
`` bistvenih prispevkov moških in žensk, zaposlenih v podjetjih.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
INOVATIVNO POUČEVANJE
REŠEVANJE PROBLEMOV
PROJEKTNO DELO
FRANCIJA

Uporabne povezave ali viri
Spletno mesto metode MIME: http://www.methode-mime.fr/
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Povezovanje v mreže s poslovno skupnostjo
Licej Zöld Kakas („zeleni petelin“) je srednja šola za mlade, ki niso končali
izobraževanja, zlasti ne srednješolskega. Na liceju je 200 dijakov v starosti
15–26 let, omogoča pa jim drugo priložnost, da končajo štiriletni kombinirani
izobraževalni in preduniverzitetni program. Pri njegovem poslanstvu ima osrednjo vlogo iskanje novih in inovativnih načinov sodelovanja z dijaki in učitelji,
da se zagotovi akademska in osebna rast, na primer prek programa poklicnega
izobraževanja.
Na liceju delajo z osipniki in maturanti ter jih pomagajo usposobiti za snemanje filmov in fotografijo. Dva učitelja vodita skupino mladih, ki nato v skupnosti
skušajo najti zaposlitev. Udeleženci usposabljanja, ki sodelujejo v dvoletnem

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja in koncepti, povezani
s podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Madžarska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Zöld Kakas Líceum (Licej Zöld Kakas)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.zoldkakas.hu/kuszli/
Glavna kontaktna oseba: Mate Schnellbach
Glavni kontaktni e-naslov: schnellbach.mate@gmail.com
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: mladi z nedokončano srednjo šolo,
stari od 15 do 26 let
Ciljna raven izobraževanja: višja srednješolska

programu, se v spodbudnem delovnem okolju v šoli učijo prek dela. Sestavni del
projektov so učitelji, ki mladim pomagajo pri organizaciji projektov, razvijanju
naročene vsebine in komuniciranju s poslovnimi partnerji. Plače učiteljev in šolnine
dijakov so deloma odvisne od uspešnosti projektov.
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Pogoji za uspeh

Učinek dejavnosti

`` Najpomembnejši pogoj za uspeh je zagotovilo, da imajo udeleženci proste
roke; pri tovrstnem poučevanju se zahteva prožnost, zato morajo biti vodje
pripravljeni sprejemati tveganja.

Dijaki se ponašajo z nekaterimi impresivnimi dosežki:

`` Inovativnosti je treba na šoli pustiti prosto pot, širši izobraževalni organi pa
se v šolo do neke mere ne smejo vmešavati.
`` Učitelji morajo biti močno podjetno naravnani, saj dejansko delujejo kot
podjetniki, kar je precejšen odmik od običajne učiteljske vloge.
`` Organizacijska kultura in struktura morata zagotavljati podporo.
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`` na področju zaposlitve: lani je 7 od 12 udeležencev med usposabljanjem dobilo zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom, letos pa
6 od 14;
`` na področju povpraševanja podjetij: šola dobiva veliko ponudb za sodelovanje z malimi podjetji (iz sektorjev, kot so trženje, umetnost in praktične storitve);
`` na področju nacionalnih priznanj: dijaki so bili uspešni pri številnih na
cionalnih nagradah na Madžarskem – na primer v zadnjih dveh letih sta
dva dokumentarca dijakov zmagala na tekmovanju dijakov novinarjev.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
INOVATIVNO POUČEVANJE
POKLICNO UČENJE
SODELOVANJE
MADŽARSKA

Uporabne povezave ali viri
Dokumentarec, ki je zmagal na tekmovanju dijakov novinarjev: http://www.youtube.com/watch?v=oX41RKybM9E.
Nekaj fotografij dijakov: https://picasaweb.google.com/100088693387758940555/KiallitasKepei?authkey=Gv1sRgCNnzy6eawrKBOQ.
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Tknika – Središče inovativnosti za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje in vseživljenjsko učenje
Baskija si prizadeva umestiti baskovsko poklicno usposabljanje v ospredje Evrope.
Del teh prizadevanj je središče Tknika, ki razvija inovativne projekte na različnih področjih, kot so tehnologija, usposabljanje učiteljev in upravljanje inovacij. Odprto in zadružno središče Tkinka kuje donosna zavezništva z zasebnimi
podjetji, oddelki za raziskovanje, univerzami in tehnološkimi središči. Inovativne
projekte izvajajo na štirih glavnih področjih:
`` tehnologija,
`` IKT,
`` upravljanje,
`` metodologija in pedagogika.

Središče Tknika spodbuja učitelje in vodstva v visokih šolah tehnične smeri za
poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, naj predstavijo in izdelajo
projekte, ki vsebujejo inovacijo. Ta inovacija je lahko različna, na primer inovativen
način upravljanja šole ali komuniciranja z družbo, sodelovanja s podjetji, zagotav
ljanja usposabljanja, prilagajanja novih tehnologij ali pridobivanja novega znanja.
Projekte v središču Tknika upravljajo motivatorji in jih razvijajo skupaj z učitelji z
visokih šol. Večina učiteljev še naprej poučuje v svojih šolah, vendar po skrajšanih
urnikih, da lahko s središčem Tknika sodelujejo pri projektih.

Vrsta dejavnosti: inovativne metode poučevanja in koncepti, povezani s podjetniškim izobraževanjem
Država izvajanja: Španija – Baskija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Tknika, podružnica pododdelka za poklicno in strokovno izobraževanje in
usposabljanje in vseživljenjsko učenje, oddelek za izobraževanje, jezikovno politiko in kulturo baskovske vlade
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.tknika.net
Glavna kontaktna oseba: Iñaki Mujika, direktor središča Tknika, imujika@tknika.net
Druge kontaktne osebe: Samuel Triguero, koordinator za področje upravljanja, striguero@tknika.net;
jlfernandez@tknika.net
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: združenja javnih in zasebnih višjih šol za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje Baskije: IKASLAN, HETEL, AICE
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji in študentje v visokih šolah tehnične smeri za poklicno in
strokovno izobraževanje in usposabljanje v Baskiji
Ciljna raven izobraževanja: srednja in višja stopnja ter nadaljnje izobraževanje na visokih šolah tehnične
smeri (javnih in subvencioniranih) za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

© Sergey Nivens/iStock/Thinkstock

Victor Arias, nadzornik za internacionalizacijo, barias@tknika.net; JLF Maure, nadzornik za internacionalizacijo,
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Pristop središča Tknika temelji na šestih korakih:

Učinek dejavnosti

`` v središču Tknika razvijajo inovativne projekte, rezultate pa prenesejo učiteljem na šolah za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje;
`` učitelji te rezultate uporabijo pri usposabljanju svojih študentov;
`` študentje to znanje prenesejo na svoja delovna mesta;
`` središče Tknika se povezuje v mreže z učitelji v šolah za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (s čimer zagotavlja prenos znanja v
celoten sistem);
`` središče Tknika sodeluje z organizacijami in posamezniki, ki lahko zagotovijo dodano vrednost celotnemu procesu;
`` središče Tknika s svojim modelom upravljanja tudi jamči za odličnost pri
svojem delovanju.

Središče Tknika:

Pogoji za uspeh
`` Vse dejavnosti v središču se osredotočajo na podjetniško usposabljanje.
Podjetništvo se ne obravnava kot ločena sposobnost, ampak kot koncept,
pri katerem so potrebne spretnosti, kot so ustvarjalnost, tehnološka zavest
in vodenje projektov.
`` Delo središča Tknika temelji na modelu upravljanja inovacij, imenovanem
Tknikalnnova. Ta model z nagrajevanjem samoiniciativnosti, prevzemanja
odgovornosti, prevzemanja tveganja in sprejemanja neuspeha podpira podjetništvo. Posamezniki projekte razvijajo z delom v skupinah, kar omogoča
večjo prožnost in boljše usklajevanje nalog; vsaka skupina je odgovorna za
svoj projekt, kar vodi v večjo zavzetost in vztrajnost pri doseganju ciljev.
`` Znatno se uporablja tehnologija. Tako se lahko znanje hitreje in učinkoviteje
prenaša. V središču Tknika spremljajo tehnološki razvoj, raziskujejo nove
rešitve, proizvodne postopke in računalniška orodja, s katerimi se bo pospešil učni proces na visokih šolah tehnične smeri za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje ter povečala storilnost v podjetjih.
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`` je dobro uveljavljeno in ocenjeno. Člani skupine iz OECD, ki so ga nedavno
obiskali, so projekt opisali kot pomemben steber baskovske politike na
področju visokega izobraževanja in priporočili njegovo širjenje;
`` se loteva ovir, ki zavirajo napredek. V središču Tknika skušajo preseči
omejitve, značilne za baskovski sistem, zlasti običaje in navade, kot so
počasno sprejemanje odločitev, hierarhične institucije in strah pred neuspehom, ter jih nadomestiti z vzdušjem dinamizma, osebno pobudo in
podjetništvom;
`` spodbuja dejavnost. Visoke šole tehnične smeri za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje močno povprašujejo po storitvah središča
Tknika. Te šole imajo širok doseg in obseg. Trenutno se izvaja 24 inovativnih projektov z 200 sodelavci;
`` dobiva pozitivne donose. Iz ocen je razvidno, da so dobički iz programa
večji od začetne naložbe;
`` letne raziskave o zadovoljstvu med zainteSTALNI
resiranimi stranmi tudi kažejo, da je središče
Tknika močno cenjeno.
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STROKOVNI RAZVOJ

INOVATIVNO POUČEVANJE
PRENOS ZNANJA
SODELOVANJE
ŠPANIJA
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Mojstrsko podjetništvo in podjetniške spretnosti
Korenine mreže NFTE segajo v leto 1987 v New York, leta 1998 pa je
začela izvajati dejavnosti v Belgiji. Od tedaj je usposabljanje končalo več kot
350 000 mladih. Mreža NFTE Belgium ponuja inovativen učni načrt v Flandriji,
Valoniji in Bruslju, tečaji, ki jih vodijo trenerji z bogatimi poslovnimi izkušnjami,
pa mladim z manj možnostmi zagotavljajo dodatne priložnosti za uspeh v
poklicnem in osebnem življenju. Kot taki zagotavljajo trdno povezavo med izobraževalnim okoljem in podjetji.
V okviru usposabljanja z naslovom „Vaardig Ondernemerschap En Ondernemende Vaardigheden“ (Mojstrsko podjetništvo in podjetniške spretnosti)

Vrsta dejavnosti: strategije izobraževanja in svetovanja izvajalcev stalnega
strokovnega razvoja
Država izvajanja: Belgija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Network for Training Entrepreneurship
(mreža NFTE), Belgija
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.nfte.be/index.php?id=home&L=2
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: dijaki v srednjih šolah za poklicno in
strokovno izobraževanje in usposabljanje

dva poslovna trenerja s certifikatom mreže NFTE obiščeta šole ali organizacije
in izvedeta paket usposabljanja s področja podjetniškega izobraževanja. Namen
tega usposabljanja je, da vsaka mlada oseba razvije poslovni načrt za zamisel
ali projekt po svojem okusu. Poleg tega spodbujajo razvoj podjetniškega vedenja,
poslovnih kompetenc in poznavanja. V usposabljanje je zajeto tudi praktično računalniško znanje, saj je bistveno za uspeh v sodobnem svetu.
Učitelji se lahko tečajev mreže NFTE udeležijo kot pomočniki, če pa uspešno opravijo proces usposabljanja osebe, ki usposablja, („Train the Trainer“) mreže NFTE,
lahko tudi sami pridobijo certifikat trenerja.
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Pogoji za uspeh

Učinek dejavnosti

Eden od ciljev usposabljanja je pripraviti dijake, da razmišljajo o ustvarjalnih projektih zunaj okvirov. Da bi to dosegli, morajo biti metode poučevanja
enako inovativne in interaktivne. Mreža NFTE Belgium zato uporablja različne
metode, vključno s tem, da morajo dijaki izvesti tržno raziskavo v njihovem
neposrednem okolju in spletne raziskave o uspešnosti zamisli.

Teh tečajev se udeleži okrog 400 dijakov letno, do leta 2017 pa naj bi se v
skladu z načrtom za razvoj to število povečalo na 800 dijakov.

Za uspeh in udejstvovanje so bistvene tudi resnične podjetniške izkušnje in
povratne informacije. V tečaj je vključen obisk podjetja in pričevanja vodstvenih kadrov podjetja. Dijaki ob koncu tečaja predstavijo svoj poslovni načrt
občinstvu in poslovni žiriji v podjetju.
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Glede na kvalitativno raziskavo so uspehi številni:
`` 45 % vseh udeležencev tečajev mreže NFTE najde zaposlitev ali ustanovi svoje podjetje,
`` 21 % udeležencev se udeleži dodatnega usposabljanja,
`` 77 % dijakom se zdi, da so pripravljeni iskati zaposlitev ali ustanoviti
lastno podjetje,
`` splošno poslovno znanje se z 20 % poveča na 80 %,
`` okrepijo se samozavest, skupinsko delo, organiziranost, spoštovanje,
točnost in motiviranost.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
STRATEGIJE IZOBRAŽEVANJA
IN SVETOVANJA
PAKET USPOSABLJANJA
POSLOVNO NAČRTOVANJE
BELGIJA
Uporabne povezave ali viri
NFTE ZDA: http://www.nfte.com/
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Usposabljanje učiteljev, da v okviru svoje šole razvijejo
„učna podjetja“
Bolgarsko središče učnih podjetij, ki je del Ministrstva za izobraževanje, mladino in znanost, ponuja tridnevni tečaj usposabljanja, namenjen 10–20 uči
teljem v vsaki šoli. Tečaj je sestavljen iz približno 30 % teoretičnega dela in
70 % praktičnega, vključuje pa dejavnosti, kot so zbiranje idej, skupinsko in
timsko delo ter podjetniške simulacije in razprave. Namen tega je, da se v vsaki
šoli ustanovi in upravlja „učno podjetje“.

podjetja, trgovino in poslovanjem. Dijakom so omogočene izkušnje s trgovino,
vodenjem prodajnega oddelka/pisarne, organiziranjem nalog zaposlenih, vodenjem računov ter nadzorom zalog in upravnih sistemov. Dijaki v dinamičnem, realnem okolju „učnih podjetij“ pridobijo mnogo pozitivnih rezultatov, kot so uporaba
teorije v praksi, skupinsko delo in spretnosti komuniciranja, spretnosti načrtovanja
in podjetna naravnanost.

„Učna podjetja“ so simulacije pravih podjetij z vso dokumentacijo, sistemi in
postopki, ki se uporabljajo v pravih podjetjih. Dijaki, ki ne morejo dobiti izkušenj
v pravem podjetju, pridobijo neposredne izkušnje z ustanavljanjem malega

Na splošno se s tečajem usposabljanja na delovnem mestu izoblikuje skupina
učiteljev v šoli, ki lahko posredujejo in podpirajo podjetniško izobraževanje. Vsak
učitelj se spozna na drugo področje ter bo poznal pravne postopke in postopek

Vrsta dejavnosti: strategije izobraževanja in svetovanja izvajalcev stalnega
strokovnega razvoja
Država izvajanja: Bolgarija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Bolgarsko središče učnih podjetij
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:

Glavna kontaktna oseba: Dariya Mavrudieva
Glavni kontaktni e-naslov: info@buct.org
Telefonska številka: +359 29632272
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji
Ciljna raven izobraževanja: stalni strokovni razvoj, učitelji na področju
srednješolskega, visokošolskega in poklicnega izobraževanja

© Patrick Ryan/Photodisc/Thinkstock

http://www.buct.org/index.php?p=22
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za ustanovitev in vodenje podjetij. Učitelji se naučijo tehnik, s katerimi dijake
motivirajo za sodelovanje pri tečaju „učna podjetja“, pridobijo pa tudi certifikat
trenerja „učnih podjetij“. Učitelji lahko novo znanje in spretnosti uporabljajo pri
predmetih, ki jih poučujejo.

Pogoji za uspeh
`` Spodbujati udeležbo: tečaj se široko promovira v šolah (splošnih in poklicnih), prek spleta in na letnih sestankih učiteljev. Šole nato Bolgarskemu
središču učnih podjetij pošljejo prijavo za udeležbo.
`` Čim bolj izkoristiti partnerstva: za uspeh je bistveno sodelovanje med
šolami, vladnimi institucijami in podjetji. To se deloma poenostavlja z Bolgarsko mrežo učnih podjetij, ki je bila ustanovljena leta 2004. Med njenimi
člani so učna podjetja, Bolgarsko središče učnih podjetij, poslovne organizacije, podjetja, nevladne organizacije in vladne institucije.
`` Pritegnitev poslovnih partnerjev: podjetja Bolgarskemu središču učnih podjetij zagotavljajo strokovno znanje, svetovanje, spremljanje in ocenjevanje
ter neposredno udeležbo pri usposabljanju učiteljev v šolah.

Učinek dejavnosti
Ta program ima mnogo uspešnih elementov:
`` precejšen doseg: v vsaki šoli, s katero se naveže stik, vpliva na od 10 do
20 učiteljev ter od 500 do 1 500 učencev;
`` trajnost: tečaji potekajo od leta 1999;
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`` prispeval je k izoblikovanju naravnanosti k podjetniškemu izobraževanju v mnogih šolah ter oblikovanju interdisciplinarnih skupin učiteljev, ki
zagotavljajo trajnost podjetniškega izobraževanja in učno okolje.

Načrti za razvoj
`` Učitelji, usposobljeni po tem programu, bi se lahko dodatno usposobili na novih področjih, kot so na primer tuji jeziki, spretnosti s področja informacijske tehnologije ter snovanje in vodenje skupin. S tem bi
se njihove kompetence še povečale. Tečaji se načrtujejo in izvajajo v
partnerstvih s poslovnimi organizacijami.
`` Okrepiti sodelovanje med učitelji in pravimi podjetji, usposabljanje učiteljev na področju svetovanja, reševanja problemov, nadzora in ocenjevanja.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
STRATEGIJE IZOBRAŽEVANJA
IN SVETOVANJA
CERTIFICIRANJE
SODELOVANJE
BOLGARIJA

86

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

Dejavnosti nevladne organizacije JA-YE za usposabljanje
učiteljev v šolah
V nevladno organizacijo Junior achievement young enterprise (JA-YE) Europe je
vključenih 37 nacionalnih članov, ki učence od osnovne šole do univerze izobražujejo o podjetništvu, spretnostih za zaposljivost in finančni pismenosti. V različnih programih mreže je v obdobju 2011–2012 sodelovalo več kot 3 milijone
učencev. Evropski sedež organizacije je v Bruslju. V navedenem šolskem letu se
je pri JA-YE usposabljajo približno 135 000 učiteljev iz 70 000 šol. Eden izmed
najbolj priljubljenih programov je „Company Programme“, pri katerem dijaki pod
vodstvom učitelja in poslovnega svetovalca prostovoljca ustanovijo minipodjetje.
V to je poleg tega, da se dijakom zagotovijo formalne in priložnostne možnosti usposabljanja, vključen tudi sklop učenja na delovnem mestu za učitelje, ki
zajema štiri glavna področja:

`` samozavest – razvoj osebnih vrlin in vedenja, kot so:
ÌÌ sposobnost in pripravljenost prevzemanja pobude,
ÌÌ inovativnost in ustvarjalnost,
ÌÌ pripravljenost za prevzemanje tveganj;
`` usposobljenost – učenje, znanje in spretnosti v zvezi s poslovnim razvojem in
inovativnimi postopki;
`` učenje skozi prakso – učenje predmetov in osnovnih spretnosti z uporabo podjetniških delovnih metod;
`` dejavnik „svežine“ in motivacija – vključevanje lokalne skupnosti, staršev, prijateljev, medijev, sejmov in tekmovanj ter mednarodnih dejavnosti.

Vrsta dejavnosti: strategije izobraževanja in svetovanja izvajalcev stalnega
strokovnega razvoja
Država izvajanja: mednarodni program
Ustanova, ki izvaja dejavnost: nevladna organizacija Junior Achievement
Young Enterprise Europe (JA-YE Europe)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.ja-ye.org
Glavna kontaktna oseba: Jarle Tømmerbakke
Glavni kontaktni e-naslov: Jarle@ja-ye.org

se udeležujejo programa „Company Programme“ nevladne organizacije JA-YE
Ciljna raven izobraževanja: učitelji na institucijah za poklicno in strokovno
izobraževanje in usposabljanje ter na višjih srednjih šolah

© Yuri Arcurs/Fotolia

Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji in dijaki v starosti 16–19 let, ki
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Programski cikel se začne ob začetku šolskega leta. Nevladna organizacija JA-YE
najprej naveže stik z lastnikom šole (npr. lokalno občino) in ga vpraša, ali želi,
da se šola udeleži programa, nato pa se z istim vprašanjem napoti k ravnatelju
šole. Nato organizacija JA-YE začne osnovno usposabljanje učiteljev, popelje jih
prek bistvenih konceptov programa in vzpostavi mrežno povezane skupine, da
udeleženci niso prepuščeni samim sebi. To je pomembno, saj pri novih metodah
pogosto prihaja do mnogo negotovosti/odpora, mučijo jih vprašanja, kot je: „ali
se bodo otroci tudi po novi metodi toliko naučili?“. Dijaki potem prisostvujejo enoletnemu ciklu o „minipodjetju“, v katerem razvijejo poslovno zamisel, strategijo
za trženje in proračun, nato pa sodelujejo na različnih lokalnih tekmovanjih.

Pogoji za uspeh
`` Ključ do uspeha programov nevladne organizacije JA-YE je kombinacija formalnega in priložnostnega učenja.
`` Glede formalnega učenja se na dvo- do tridnevnih tečajih usposabljanja in
stalnega strokovnega razvoja učiteljev ponujajo priložnosti za sodelovanje
v pravi, nesimulirani dejavnosti, poleg tega se ponujajo še spletna vsebina
in predavanja ter ocenjevanje in potrjevanje sposobnosti prek praktičnih
izkušenj.
`` Glede priložnostnega učenja imajo učitelji in učenci koristi od mreže sodelujočih šol, mentorja („coach“) iz poslovne skupnosti za vsak razred, eno- do
tridnevnih interesnih dejavnosti (tekmovanja ali tabori o inovativnosti) ter
diplomantov.
`` Številne dejavnosti nevladne organizacije JA-YE imajo močno mednarodno
razsežnost s sodelovanjem po celi Evropi – na primer tekmovanje „European Company of the Year Competition“ (letno tekmovanje za evropsko
družbo leta), pobuda „JA-YE Enterprise Without Borders“ (podjetje brez
meja), program „JA-YE Social Enterprise“ (program za socialno podjetje)
ter „European Creativity and Innovation Challenges“ (evropsko tekmovanje
ustvarjalnosti in inovativnosti).
`` S tekmovanjem se pritegne skupnost in motivirajo učitelji. Po mnenju
nevladne organizacije JA-YE so tekmovanja bistvena za pritegnitev lokalne
Uporabne povezave ali viri
„JA-YE Enterprise without Borders®“
„JA-YE Social Enterprise Programme“
„European Creativity and Innovation Challenge“
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skupnosti in medijev. Sodniki na teh tekmovanjih so običajno iz poslovne
skupnosti, politiki in lokalni/nacionalni izobraževalni organi, ki pomagajo
podpirati projekt. Več nagrad je podeljenih minipodjetjem, nagrajeni pa
so tudi učitelji in šole. S tovrstnim priznanjem se pogosto ustvari pozitivna prepoznavnost tako dejavnosti kot tudi šol in učiteljev.

Učinek dejavnosti
Nevladna organizacija JA-YE je med nekdanjimi udeleženci opravila raziskavo o učinku svojih dejavnosti, ki je pokazala na številne pozitivne rezultate. Ta način poučevanja bi svojim kolegom priporočilo 90 % učiteljev. Dijaki
pa pogosto navajajo, da „je šola zaradi programa zanimivejša in bolj spodbujajoča“. Poleg tega je očitno, da se s takim poučevanjem ustvarjajo podjetniki.
`` Zagonska podjetja: iz neodvisne študije med nekdanjimi udeleženci je
bilo razvidno, da zagonsko podjetje ustanovi 50 % več nekdanjih dijakov kot oseb iz kontrolne skupine. Od udeležencev srednješolskega
programa „Company Programme“ nevladne organizacije JA-YE jih je
12 % pri 25 letih ustanovilo lastno podjetje, v primerjavi z 8 % oseb, ki
v programu niso sodelovale.
`` Ustvarjanje podjetniškega zaupanja: 55 %
STALNI STROKOVNI RAZVOJ
nekdanjih dijakov, ki so sodelovali v programu „Company Programme“, trdi, da bi ob
STRATEGIJE IZOBRAŽEVANJA
primerni priložnosti imeli potrebne spretnosti
IN SVETOVANJA
in znanje za ustanovitev lastnega podjetja, v
primerjavi z 41 % oseb iz kontrolne skupine.
STRATEGIJE OZAVEŠČANJA
`` Ustvarjanje bodočih vodij: danes je na vodstvenih položajih 33 % nekdanjih dijakov,
METODE POUČEVANJA
udeležencev programa „Company Programme“ nevladne organizacije JA-YE, v priPRAKTIČNE METODE
merjavi s 25 % oseb iz kontrolne skupine.
`` Te ugotovitve podpira več drugih neodvisnih
PO VSEJ EVROPI
študij in raziskav.
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Dvodnevni seminar z naslovom „The Entrepreneurial
Educator“ (Podjetno naravnan učitelj)
Na dvodnevnem seminarju z naslovom „The Entrepreneurial Educator“ se
obravnavajo vprašanja strokovnosti učiteljev in vloge, ki jo imajo kot dejavniki
sprememb v družbi. Seminar je interaktiven ter vključuje primere inovativnih
praks, razprave in možnost praktične uporabe v delovnih okoljih udeležencev.
Seminar sloni na trditvi, da učitelj učence bistveno lažje vodi v okvirih, v katerih
ima sam ustrezno strokovno znanje, priznava pa se tudi, da so mnogi učitelji
imeli ali mislijo, da imajo, omejene podjetniške izkušnje. S seminarjem se tako
podpira učitelje, da prepoznajo in razumejo, kako lahko na področje podjetništva prenesejo vsa dejanska strokovna znanja in izkušnje. Pomembno je, da
povezuje učitelje z drugimi, ki delajo na istem področju, s čimer se odstirajo
priložnosti za učinkovito sodelovanje.

Na seminarju se s primerjavo uspešnih podjetnikov in učinkovitih učiteljev proučuje
pojem podjetno naravnanega učitelja. Z dialogom in razmišljanjem se poudarjajo
in proučujejo najpomembnejši vidiki strokovnosti učiteljev, poklicne identitete in
načinov za pritegnitev učencev k sodelovanju. Med te vidike so zajeti odnos do
sprememb, negotovost, prevzemanje tveganja in odnosi.
Na dvodnevnem seminarju proučujejo naslednjih pet tem:
`` podjetno naravnan učitelj,
`` učenje in poučevanje za 21. stoletje,
`` kaj vemo o učinkovitem učenju,

Vrsta dejavnosti: tekoče pobude za podporo izvajalcem stalnega strokovnega razvoja
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Škotska
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Univerza v Aberdeenu
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: http://www.abdn.ac.uk/spe/
Glavna kontaktna oseba: dr. David McMurtry
Glavni kontaktni e-naslov: d.c.mcmurtry@abdn.ac.uk
Telefonska številka: +44 1224274623
Dodatni vključeni udeleženci ali partnerji: „Scottish Programme for Entrepreneurship“ (Škotski program
za podjetništvo), Hrvaška nacionalna agencija za usposabljanje učiteljev, Univerza Erciyes v Kayseriju, Turčija

organa za izobraževanje, psihologi in pedagogi
Ciljna raven izobraževanja: učitelji na vseh ravneh izobraževanja – predšolskem, osnovnošolskem,
srednješolskem, nadaljnjem in visokošolskem

© Yuri Arcurs/iStock

Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji, ravnatelji, bodoči učitelji, izobraževalci učiteljev, uslužbenci
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`` pritegnitev učencev k lastnemu učenju,
`` strategije za krepitev podjetniške kompetence.
Udeleženci proučijo podjetno naravnano učenje in v sodobnih okvirih ter razmislijo o primerih dobre prakse. Z uporabo naučenih in proučenih pojmov v
okviru navedenih tem se lotijo „akcijskega načrtovanja“, da ustvarijo razvojni
program, v katerem izpostavijo enega od vidikov svoje dejavnosti.
Za spodbujanje podjetniškega vedenja in ustvarjalnosti so privzeti številni
pedagoški pristopi, vključno s:
`` predstavitvami, ki jih vodijo mentorji, pri čemer uporabljajo podatke iz raziskav in literature ter primere dobre prakse z uporabo videa,
`` resnim razmislekom, razpravo, dialogom in interakcijo,
`` posameznim in skupinskim akcijskim načrtovanjem,
`` skupinskimi predstavitvami.
Seminar z naslovom „The Entrepreneurial Educator“ glede na razpoložljivost
trenutno ponujajo štirje zgoraj navedeni partnerji, vključeni v izvajanje projekta.
Kdor koli (iz katere koli evropske države), ki si želi gostiti seminar, mora najprej
navezati stik z dr. Davidom McMurtryijem z Univerze v Aberdeenu. Institucija,
ki prosi za izvedbo seminarja, se mora zavedati, da bo morala kriti stroške
potovanja in nastanitve predavateljev. Poleg dvodnevnega seminarja obstaja
tudi spletna učna skupnost, ki udeležencem omogoča, da lahko dostopajo do
gradiva in si ga izmenjujejo ter se povezujejo pred seminarjem in po njem.
Seminar ni le razvojna strokovna učna izkušnja, ampak tudi raziskovalna
dejavnost. Z vprašalnikom se zbirajo podatki o pogledu udeležencev na pojem
podjetno naravnanega učitelja in na njihovo poklicno identiteto, zlasti v kolik
šnem obsegu so po njihovem mnenju podjetno naravnani.
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Učinek dejavnosti
Ta novi program se je že zelo uspešno izvedel v Zagrebu na Hrvaškem
(junija 2012), v Aberdeenu na Škotskem (septembra 2012) in v Kayseriju
v Turčiji (marca 2013). Ocene seminarja so pokazale, da je imela udeležba
precejšen učinek na samoučinkovitost udeležencev, oblikuje pa lahko tudi
prakso in politiko. Po dogodku v Kayseriju so bili objavljeni spisi in poročila
z razpravami o konceptualnem razvoju in empiričnih podatkih, pri tem pa
so bile poudarjene mednarodne primerjave.
Ukvarjanje s podjetništvom in podjetniškimi dejavnostmi je tudi pozitivno
učinkovalo na učence in njihovo učenje na vseh področjih. Učitelji z razmišljanjem o lastni vlogi poglabljajo razumevanje lastnega vpliva na družbo.
To je podlaga za pomemben strokovni razvoj.
Skupina bo z veseljem proučila možnosti izvedbe seminarja v partnerstvu z
učitelji iz drugih držav in okvirov.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
TEKOČA PODPORA
OZAVEŠČANJE
IZKUSTVENO UČENJE
ZDRUŽENO KRALJESTVO
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Nacionalni standard za podjetniško izobraževanje
Središče „Centre for Education and Industry“ pri Univerzi v Warwicku je razvilo
nacionalni standard za podjetniško izobraževanje, ki zagotavlja postopek pregleda kakovosti, s katerim se prepoznava in priznava veljava dobri praksi pri
zasnovi in podajanju učnega načrta s podjetniškim izobraževanjem. Gre predvsem za usposabljanje učiteljev in ne toliko za dejavnosti, usmerjene v učence.
Okvir sestavlja pet delov, vsak od njih pa opisuje in opredeljuje postopke kakovosti, ki vključujejo:
`` opredelitev vizije podjetniškega izobraževanja,
`` izvajanje revizije podjetniškega izobraževanja,
`` načrtovanje in upravljanje podjetniškega izobraževanja,

`` izvajanje učnega načrta s podjetniškim izobraževanjem ter
`` ocenjevanje in vrednotenje podjetniškega izobraževanja.
Pri vsakem delu je seznam zahtev, ki jim mora šola zadostiti, skupaj s kratkim
pojasnilom o vrsti dokumentacije in dokazov, ki so potrebni za oceno po nacionalnem standardu.
Šola mora za dosego nacionalnega standarda za podjetniško izobraževanje dokazati, da:
`` je zavzeta za podjetniško izobraževanje vseh učencev;
`` ima zaradi prihodnjih potreb in razvoja podjetniškega učnega načrta namen
vključiti učenje, ki temelji na dejavnostih, in metode, usmerjene v učence;

Vrsta dejavnosti: tekoče pobude za podporo učiteljem, ki že poučujejo
Država izvajanja: Združeno kraljestvo – Anglija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Centre for Education and Industry
(Središče za izobraževanje in industrijo)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:

Glavna kontaktna oseba: Malcolm Hoare
Glavni kontaktni e-naslov: m.g.hoare@warwick.ac.uk
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji
Ciljna raven izobraževanja: osnovnošolski in srednješolski učitelji ter učitelji
v posebnih šolah

© Ingram Publishing/Thinkstock

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cei/enterpriseeducation/casestudy/
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`` ima jasno stališče, kako se podjetniško izobraževanje vključuje v širši učni
in razvojni načrt, ter da so vodstvo šole in splošno osebje zavzeti za podjet
niško izobraževanje in ga razumejo;
`` redno vrednoti in ocenjuje zagotavljanje podjetniškega izobraževanja, zlasti njegov učinek na razvoj sposobnosti posameznih učencev;
`` zagotavlja specialističen notranji ali zunanji stalni poklicni razvoj, ki se ga
udeležijo koordinatorji iz podjetja in šolsko osebje.

Pogoji za uspeh
`` Brezplačne in dostopne informacije. Bistveni vidik standardov je, da so
objavljeni na spletnih straneh „Enterprise Village“, kar učiteljem in institucijam omogoča enostaven in brezplačen dostop do gradiva.
`` S spletnim gradivom je mogoče samoocenjevanje in akcijsko načrtovanje.
Opredelijo in obravnavajo se lahko očitne prednosti in pomanjkljivosti celot
nega podajanja podjetniškega izobraževanja v šoli.
`` Na voljo je zunanja akreditacija.
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Učinek dejavnosti
`` Zaradi zahteve, da je treba ponuditi specializirano usposabljanje na
delovnem mestu, sta se povečala ponudba podjetniškega usposabljanja
za učitelje in povpraševanje po njem ter vzpostavitev uporabnih šolskih
podjetniških mrež.
`` Osebje, ki uporablja gradivo, odobrava strukturiran pristop in možnosti,
da se ugotovljenim najboljšim praksam prizna veljava.
`` Osebje lahko pogosto prepozna „skrito“ podjetniško izobraževanje, ki
poteka v šolah in prej ni bilo priznano.
`` Učitelji in njihovi mentorji cenijo jasne smernice za podporo izvajanju
visokokakovostnega podjetniškega izobraževanja. Prav tako se dobro
odzivajo na prožnost, vgrajeno v zahteve, ki omogoča, da se ob izpolnjevanju osnovnega merila upoštevajo lokalne prednostne naloge.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
TEKOČA PODPORA
VKLJUČEN
STANDARDIZACIJA
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Uporabne povezave ali viri
Spletno mesto središča Centre for Education and Industry: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cei/.
Spletno mesto Enterprise Village: http://www.enterprisevillage.org.uk/.
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Razlaga koncepta podjetnosti v učnih načrtih
Centre for Educational Research and Development je agencija libanonske
vlade, ki ima ključno vlogo pri razvoju učnih načrtov. Razvija pristope za vključitev podjetništva v izobraževalni sistem države. V učne načrte splošnega izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja se s
pilotnim projektom uvajajo podjetniške vsebine. To se je doseglo z več koraki:
`` sprva je središče projekt predstavilo ministrom, da so bili pripravljeni vložiti
finančna sredstva;

Vrsta dejavnosti: tekoče pobude za podporo učiteljem, ki že poučujejo
Država izvajanja: Libanon
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Centre for Educational Research and
Development (Središče za izobraževalne raziskave in razvoj)
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo:
http://www.crdp.org/CRDP/
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji v splošnem izobraževanju ter
poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju
Ciljna raven izobraževanja: osnovnošolska

`` nato so bile izbrane pilotne šole (skupaj okrog 50), ravnatelji teh šol pa so bili
povabljeni na razpravo o projektu;
`` nazadnje je središče usposobilo učitelje v šolah, da bi lahko izvajali pobudo.
Za izvajanje pobude je bil zagotovljen in razvit sklop virov, ki so vključevali: svetovanje pri učnem načrtu, gradivo za učence in priročnik za učitelje. Vse gradivo
temelji na pristopu dejavnega učenja in začenja pri učenju osnovnih spretnosti za
zaposljivost.
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Pogoji za uspeh
`` Zaradi širšega vpliva je vključitev v učni načrt bistvena. Ta projekt se je
obravnaval kot prva stopnička pri razvoju „podjetniške družbe“ v Libanonu;
za njegov uspeh je bilo tako ključno, da se podjetništvo vključi v glavni učni
načrt, ne pa da ostaja samo interesna dejavnost, saj naj bi širše vplival na
libanonsko družbo.
`` Pritegnitev vseh bistvenih akterjev. Izvedeni so bili pilotni projekti, da so se
ugotovile prednosti in pomanjkljivosti. Rezultati so pokazali, da je bila za
uspeh pilotnih projektov nujno potrebna udeležba na treh ravneh (najprej
ministrski, nato na ravni ravnateljev in nazadnje na ravni učiteljev).
`` Zmanjšanje podvajanja, da se donosnost naložbe čim bolj izkoristi. Vsak
subjekt, ki je program financiral, je delal na drugem vidiku programa, tako
se njihova sredstva niso prekrivala.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
POBUDE ZA PODPORO
OZAVEŠČANJE
UČNO GRADIVO
LIBANON

94

P O D J E T N I Š K O

I Z O B R A Ž E V A N J E :

P R I R O Č N I K

Z A

U Č I T E L J E

„Projecte Emprenedors“ (Projekt podjetnik)
Na Ministrstvu za izobraževanje Katalonije se vsak semester sestane okrog
10 učiteljev, ki izvajajo podjetniški program, da razpravljajo o gradivu, izkušnjah in zamislih ter si vse to izmenjajo. V to gradivo je vključena pomoč učiteljem za usmerjanje dijakov pri projektih, osredotočenih na ustanovitev (izmiš
ljenega) podjetja, kot je na primer „ustanovitev podjetja – izdelava poslovnega
načrta“. Zagotovljeni so načrti za učne ure, opombe za poučevanje in delovni
listi za dijake ter informacije o bistvenih elementih vladne zakonodaje, uporabne povezave, videi o tej temi in primeri projektov iz prejšnjih let. Poleg tega
si vsi učitelji izmenjajo izkušnje in rezultate o spodbujanju podjetništva v šolah,

Vrsta dejavnosti: tekoče pobude za podporo učiteljem, ki že poučujejo
Država izvajanja: Španija – Katalonija
Ustanova, ki izvaja dejavnost: Ministrstvo za izobraževanje Katalonije
Spletno mesto ali povezava na projekt ali ustanovo: spletne strani
Ministrstva za izobraževanje Katalonije:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
Glavne kontaktne osebe: Xavier Yáñez, Maria Ojuel in Monica Artigas
Glavni kontaktni naslovi e-pošte: xyanez@xtec.cat, mojuel@xtec.cat,
monica.artigas@terra.es
Telefonska številka: +34 935516900-3835
Uporaba/ciljno občinstvo dejavnosti: učitelji, ki v svojih šolah uporabljajo
podjetniški program
Ciljna raven izobraževanja: stalni strokovni razvoj, srednješolski učitelji

večina jih je pozvanih, naj pripravijo ocenjevalni list za vročitev, nekateri pa svoje
delo predstavijo na ustvarjalnejši način. Na primer z videom, ki prikazuje rezultate
predstavitev dijakov v okviru njihovega končnega projekta.
Ministrstvo za izobraževanje je zagotovilo tudi kontaktne podatke lokalnih podjetij
in nakazalo, kako se lahko v okviru posameznih časovnih obdobij projekta naveže
stik z njimi. Poudarilo je tudi, da je ob začetku projektov v šoli koristno, če jih obiščejo uspešni podjetniki in podajo motivacijski govor.
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Pogoji za uspeh
Podpora Ministrstva za izobraževanje je odločilna, saj so podjetno naravnane
šole v Kataloniji precejšnja novost.
Dejavnost spodbuja Ministrstvo za izobraževanje v okviru stalnega razvoja učiteljev in se v nekaterih šolah v Kataloniji ponuja brezplačno kot pilotni projekt.
Ministrstvo za izobraževanje ima ključno vlogo pri tem, da si učitelji lahko
izmenjujejo izkušnje in gradivo, zlasti tisti, ki se s tem srečajo prvič. Poleg tega
je bil letos v tretji letnik obveznega srednješolskega izobraževanja vključen
nov izbirni predmet „emprenedoria“ (podjetništvo). Zato je še posebej odločilno,
da ima do tega usposabljanja dostop več učiteljev, zlasti učitelji ekonomije, ki
bodo običajno odgovorni za ta novi predmet. Pomoč in informacije Ministrstva
za izobraževanje imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju visokokakovostnih
informacij, saj v šolah obstaja le malo gradiva.
V okviru „projekta podjetnik“ se je zdaj razvil 25-urni tečaj, v katerem se bo
izrecno obravnaval novi predmet „podjetništvo“, učiteljem pa bo zagotovil
orodja in sredstva, potrebna za njegovo izvedbo.

STALNI STROKOVNI RAZVOJ
POBUDE ZA PODPORO
SODELOVANJE
UČNO GRADIVO
ŠPANIJA

Uporabne povezave ali viri
Povezava na nekaj vročenega gradiva: http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=74.
Povezava na spletne strani Ministrstva za izobraževanje z viri o podjetništvu: http://www.xtec.cat/web/recursos/emprenedoria.
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Kazalo
Razdelek

Ustanova, ki izvaja dejavnost

Naslov študije primera

Stran

ZIU
ZIU
ZIU
ZIU
ZIU

Podjetniški pristopi pri izobraževanju učiteljev
„Premikajoči se kipi“ – umetnost v izobraževanju učiteljev
Umetnost poučevanja z odnosom
Ovrednotenje kvalitativnih učnih rezultatov
Predmet v učnem načrtu: „Osebno in družbeno izobraževanje“

16
18
20
22
24

ZIU
ZIU
ZIU

Univerza v Jyväskyli (Finska)
National College of Arts and Design, Dublin (Irska)
Group T Leuven Education College (Belgija)
St Mary’s University College Belfast (Irska)
Visoka šola za pedagoške programe, komunikacije in šport (GPI), Politehnični
inštitut v Guardi (Portugalska)
Xios University College Belgium (Belgija)
Univerza v Ioannini, oddelek za predšolsko vzgojo (Grčija)
SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning (mednarodno)

26
28
30

ZIU
ZIU
ZIU
ZIU
ZIU

HAMK Professional Teacher Education Unit (Finska)
Swansea Metropolitan University (Združeno kraljestvo – Anglija)
Univerza na Laponskem (Finska)
Visoka šola v Københavnu, oddelek za izobraževanje učiteljev (Danska)
Sogn og Fjordane University College (Norveška)

ZIU
ZIU
ZIU

Politehnični inštitut Viana do Castelo (Portugalska)
Artevelde University College (Belgija)
Ministrstvo za izobraževanje in znanost v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
WEEN – Welsh Enterprise Educators Network c/o Swansea Metropolitan, Trinity
St David (Združeno kraljestvo – Wales)
Srednja šola Matija Antun Reljković v Slavonskem Brodu (Hrvaška)
Šola Manchester Academy (Združeno kraljestvo)
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Obvezno predavanje o glasbi s podjetniškega pristopa (pedagoški pristop)
Svetovalec za inovacije: Visoka šola v Københavnu
„Rural Enterprises for Action Learning“ – podjetništvo na podeželju za dejavno
učenje kot strokovno in pedagoško orodje
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Središče za ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo Visoke šole Artevelde
Inovativnost in podjetništvo
„Welsh Enterprise Educators Network“ (valižanska mreža učiteljev podjetništva)
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Ministrstvo predsedstva sveta ministrov (portugalska vlada) (Portugalska)
Obrtno-podjetniška zbornica Republike Slovenije (Slovenija)
Danska – Niels Brock Business College; Španija – CEBANC; Evropski forum za
tehniško ter poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (EfVET); Portugalska – Anespo; Romunija – Središče za razvoj in inovativnost v izobraževanju
(TEHNE); Združeno kraljestvo – Norton Radstock College in Bath Spa University
(Danska, Španija, Portugalska, Romunija, Združeno kraljestvo)
Rouen Business School (Francija)
I2ER Institut Européen de L’Entrepreneuriat Rural (Francija)

„Programa Escolhas“ (program izbir)
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Projekt Life 2 – „Train the Trainer“ (usposobiti osebo, ki usposablja)

68
70
72

Inovativnost pri strategiji poučevanja podjetništva
„Méthode d’Initiation au Metier d’Entrepreneur“ (metoda uvajanja v poklic
podjetnika)
Povezovanje v mreže s poslovno skupnostjo
Tknika – Središče inovativnosti za poklicno in strokovno izobraževanje in
usposabljanje in vseživljenjsko učenje

74
76

Mojstrsko podjetništvo in podjetniške spretnosti
Usposabljanje učiteljev, da v okviru svoje šole razvijejo „učna podjetja“
Dejavnosti nevladne organizacije JA-YE za usposabljanje učiteljev v šolah

82
84
86

Dvodnevni seminar z naslovom „The Entrepreneurial Educator“ (Podjetno
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Network for Training Entrepreneurship (mreža NFTE) (Belgija)
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The printed edition of the magazine is published three times a year. You can subscribe online (http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/print-edition/subscription/index_en.htm) to receive it in French, German, Spanish or Italian – free of charge by post.
Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo.
Brezplačna telefonska številka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic zaračunajo).

NB-02-13-214-SL-C

