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Spletna stran projekta 

http://www.workbasedtraining.eu/ 

Projektni partnerji 

 

Pri izvajanju projektnih aktivnosti sodelujejo:  

Anziani e non solo / Italija 

www.anzianienonsolo.it 

Esprominho / Portugalska 
www.esprominho.pt 

RZPSP Pleven / Bolgarija 

www.resc-pleven.org 

RCR / Slovenija 

www.rcr-zasavje.si 

CFL / Švedska 

www.cfl.se 

Hermes / Malta 

www.hermesjobs.com 

Liceul Tehnologic Braila / Romunija 

www.moisil.coolpage.biz 

Afyonkarahisar Mesleki ve 

Teknik AnadoluLisesi / Turčija 

www.afyonmerkezeml.meb.k12.tr 
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Namen projekta? 

V evropskih državah so vzpostavili različne programe usposabljanja na delovnem mestu v šolah in 

programih poklicnega usposabljanja, s tem pa izboljšali povezanost med teoretičnim znanjem in 

pridobljenimi praktičnimi izkušnjami. Takšni pristopi so posebej vzpodbudni za učence, katerim večji 

izziv predstavlja nadgrajevanje praktičnih spretnosti in sposobnosti, kot pa pridobivanje 

teoretičnega znanja.   

Vsesplošno znano je, da je v prehod na trg dela po zaključku šolanja v državah z vzpostavljenim 

integriranim usposabljanjem na delovnem mestu v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter 

vzpostavljenim sistemom pripravništva mnogo bolj uspešen. Pristopi se razlikujejo med 

posameznimi državami. Kljub različnim nacionalnim okvirom, pa je vsem skupen izziv učinkovitega 

združevanja teoretičnega pridobivanja znanja in praktičnega usposabljanja ter zagotavljanje učnega 

uspeha pri depriviligiranih mladostnikih.  

Katere cilje želimo doseči? 

Cilj projekta je raziskati in preučiti različne pristope usposabljanja na delovnem mestu v evropskih 

državah ter izpostaviti najboljše pristope in primere dobrih praks.  Glavni namen je poiskati uspešne 

primere ali strategije premagovanja ovir za oblikovanje trajnostnega uspeha pri vzpostavitvi 

učinkovite integracije depriviligiranih mladostnikov na trg dela.  

 

Katere aktivnosti bomo izvajali? 

Partnerji v projektu bomo preučevali različne metode usposabljanja na delovnem mestu, izsledke pa 

bomo izpostavili v skupnem dokumentu. Opravili bomo spletno raziskavo, s katero bomo zajeli 

različne deležnike, ki se ukvarjajo z izvajanjem usposabljanja na delovnem mestu: učitelji, trenerji, 

šolska mladina. Glavni namen raziskave je identifikacija glavnih prednosti uporabljenih metod v 

posameznih državah, hkrati pa izpostaviti možne izboljšave. Rezultati raziskave bodo služili za 

pripravo priročnika dobrih praks, ki bo izpostavljal različne pristope in metode usposabljanja na 

delovnem mestu ter dokumentiral izsledke spletne raziskave. 

 

. 

Več o projektu ter o možnostih za sodelovanje:  www.workbasedtraining.eu 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Delo na projektu odraža le stališča avtorjev, in Evropska komisija ni  

 odgovorna za kakršno koli uporabo ter podatkov ali informacij, ki jih to delo vsebuje.  

Katera so izhodišča projekta? 

Vstop na trg dela po uspešno 

zaključenem šolanju predstavlja velik izziv 

mladostnikom v Evropi, še posebej pa 

tistim depriviligiranim s posebnimi 

potrebami. Obravnavani problem ni 

prepoznam zgolj v manj razvitih državah 

južne in jugovzhodne Evrope, temveč tudi 

v razvitih državah Evropske Unije. Ovire, s 

katerimi se soočajo mladi pri vstopu na 

trg dela sta pomanjkanje ustrezne 

izobrazbe in praktičnega znanja, pogosto 

pa ju spremljajo tudi neurejene družinske 

razmere. V času, ko se Evropa sooča s 

priseljevanjem beguncev, se kot 

potencialni dejavnik slabših zaposlitvenih 

možnosti med mladimi izpostavlja tudi 

pomanjkljivo znanje jezika, ki predstavlja 

enega glavnih pogojev za uspešno 

dokončanje šolanja. 


