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Kaj je poklicno izobraževanje in usposabljanje?
Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) je ključni element vseživljenjskega učenja,
ki ljudem zagotavlja znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za določene poklice na
trgu dela in za uspešno življenje. Poklicno se izobražuje ali usposablja približno polovica
oseb v višjem sekundarnem izobraževanju v EU, poleg tega pa PIU omogoča izpopolnjenje
ali prekvalifikacijo dveh tretjin zaposlenih v EU. Mladim pomaga, da se pripravijo na prvo
zaposlitev, odraslim pa omogoča, da pridobijo nova znanja in spretnosti ter nadgradijo svojo
poklicno pot.
Zdaj imamo priložnost, da uberemo
nov pristop ter zagotovimo,
da bo poklicno izobraževanje
in usposabljanje sodobnejše,
privlačnejše, prožnejše in primernejše
za digitalno dobo in zeleni prehod.
Poklicno izobraževanje in
usposabljanje bo bistveno orodje za
pomoč mladim in odraslim pri iskanju
zaposlitve po koronavirusni krizi.

Kako je na PIU vplivala
pandemija koronavirusa?
Pandemija koronavirusa je povzročila resne
motnje v vseh oblikah izobraževanja in
usposabljanja, vključno s PIU, zlasti pa je
prizadela učenje skozi delo in vajeništva.

Katere ukrepe predlaga Komisija, da bo PIU pripravljeno na prihodnost?
Sistem, ki bo bolj usmerjen v
učeče se ter jim zagotavljal
prožnost pri izbiri načina
in časa učenja, in sicer s
povezovanjem različnih
sistemov učenja

Povečanje odpornosti in
digitalne pripravljenosti
institucij PIU in vodij
usposabljanj

Bolj vključujoč pristop, ki
zajema odpravo vseh ovir,
ki zmanjšujejo dostopnost

Povečanje mobilnosti
učečih se, zaradi katere
bodo programi PIU po
vsej EU privlačnejši

Več možnosti za učenje
na delovnem mestu,
zlasti z vajeništvi

Zagotavljanje, da učni
načrti PIU ustrezajo
potrebam zelenega
in digitalnega
gospodarstva

za vsaj
tretjino

učečih se v PIU sodelovalo
v praktičnem učenju skozi
delo, zlasti vajeništvih

povečali število
učečih se, ki izkoristijo
možnost učenja v tujini

Kateri ukrepi se lahko podprejo s
sredstvi EU?
• Usposabljanje učiteljev in vodij usposabljanj v PIU,
zlasti na digitalnem področju
• Podpiranje mobilnosti učečih se, učiteljev in vodij
usposabljanj v PIU po vsej Evropi
• Vzpostavitev sistemov zagotavljanja kakovosti in
spremljanja diplomantov
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• Vzpostavitev 50 centrov poklicne odličnosti za
spodbujanje usposabljanja na visoki ravni
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diplomantov PIU
po zaključku izobraževanja našlo
zaposlitev

vsaj tri
petine
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V Evropi naj bi v naslednjih petih letih:
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Ruta iz Litve se je poklicno izobraževala in usposabljala. Njena
šola sodeluje z lokalnimi podjetji in jim pomaga prepoznavati
njihove potrebe po znanjih in spretnostih. Ruta je v okviru
izobraževanja opravila vajeništvo v tovarni sončnih panelov. Tako
je pridobila ne le poklicne kvalifikacije, temveč tudi niz prečnih
znanj in spretnosti, kot je timsko delo. Po zaključku izobraževanja
se je zaposlila v podjetju, kjer je opravila vajeništvo.

José iz Španije že več kot 15 let dela v turizmu, in sicer upravlja
odnose s strankami. To delovno področje se hitro digitalizira
in José si želi prilagoditi svoja znanja in spretnosti. Njegov
delodajalec mu omogoča prožen delovni čas in dvakrat na
teden udeležbo v modularno zasnovanih programih PIU.
Po šestih mesecih je José pridobil nova digitalna znanja in
spretnosti, ki koristijo tako njemu kot njegovemu podjetju.
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