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Današnja tema:
Dualno izobraževanje: most čez razburkano vodo?

Delovne izkušnje v podjetjih zelo cenijo, zato je njihovo pomanjkanje za iskalce prve zaposlitve večja ovira. Mnogi mladi se
ujamejo v začarani krog: ne morejo najti prve službe, ker nimajo delovnih izkušenj. Vajeništvo ima dokazano velik vpliv na
spodbujanje zaposlitev mladih in je tudi eden od pomembnih razlogov za nizko stopnjo brezposelnosti mladih v nekaterih
evropskih državah1.

Evropska komisija je tako v sporočilu o ponovnem razmisleku 2kot v sporočilu o brezposelnosti mladih iz leta 20133države
članice pozvala, naj povečajo prizadevanja za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi bilo prepoznavno na
svetovni ravni, s čimer bi povečali kakovost poklicnih spretnosti in znanja, ter za spodbujanje učenja, ki temelji na delu,
vključno s kakovostnim vajeništvom, pripravništvom in dualnimi sistemi4. Evropski parlament je na zahtevo Odbora za
kulturo in izobraževanje objavil študijo, ki obravnava prednosti in pomanjkljivosti dualnega izobraževanja ter razvoj politik v
EU-28 v povezavi z uvedbo in/ali izboljšanjem te vrste učenja.

Ozadje
Izobraževanje in usposabljanje nista le orodje za vsestransko oblikovanje človeka in njegove udeležbe v družbenem življenju
(UNESCO), temveč sta ključni determinanti uspešne poklicne poti mladih: opremita jih s pravimi znanji in spretnostmi ter
vedenjskimi vzorci, da bodo pripravljeni za vstop v svet dela ter da bodo laže prestali prehod iz šole v zaposlitev.

Kako lahko država svoje mlade uspešno pripravi na prehod iz šole v zaposlitev? Katere težave se pri tem pojavijo? Kateri ukrepi
delujejo? Kako jih stopnjevati?

Študija, ki jo je Parlament naročil, obravnava ta in druga povezana vprašanja: „Dualno izobraževanje: most čez razburkano
vodo?5 S študijo, ki so izvedli na evropski ravni, namerava Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta
pridobiti tehtne podatke o stanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah članicah, ki bi jih
uporabili kot izhodišče za sedanje in prihodnje razprave o novi generaciji programov izobraževanja in usposabljanja.

Študija natančneje obravnava naslednje vidike:

 glavne ovire, ki preprečujejo izvajanje dualnega izobraževanja v nekaterih državah članicah;

 zakaj se v nekaterih državah članicah odločijo, da bodo/ne bodo uvedli sistema dualnega izobraževanja;

 vzpostavljanje vezi med odličnostjo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, dualnim izobraževanjem in
gospodarsko rastjo;

 ugotovljeni trendi in spremembe v dualnem izobraževanju; ter

 inovativni pristopi za spodbujanje in povečanje privlačnosti tovrstnega izobraževanja.

Študija obravnava prednosti in pomanjkljivosti dualnega izobraževanja/vajeništva in razvoj politik v okviru izobraževalnih,
družbenih in ekonomskih značilnosti posameznih držav. Predstavlja tudi primere dobre prakse, ki so lahko zanimivi za
države, ki si prizadevajo za razvoj ponudbe v okviru svojega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.6

Ta predstavitev vsebuje povzetek glavnih vsebin študije in se posebej osredotoča na zaključke in priporočila.

1 Globalni trendi zaposlovanja mladih v letu 2013. Generacija v nevarnosti. MOD, 2013.
2 Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (COM(2012)0669).
3 Skupna prizadevanja za mlade v Evropi:poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih (COM(2013)0447).
4 Združevanje vajeništva v podjetju in poklicnega izobraževanja v izobraževalnem zavodu. Več informacij najdete na spletni

strani 2011 CEDEFOP report on the benefits of VET.
5 Študijo so izdelali pri ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth
6 Analiza sekunarnih podatkov zajema vseh 28 držav članic: Zbirka primarnih podatkov je osredotočena na 10 držav članic:

CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Anglija).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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Kaj je dualno izobraževanje? Razlaga uporabljenih opredelitev in razlike med njimi
Izraz "dualno izobraževanje " se široko uporablja kot krovni izraz in se nanaša na "dualnost", ki je značilna za poučevanje in
učenje v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja in se odraža na dva načina:

 dualnost učnih prostorov (šole/zavodi, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetja, ki izvajajo
usposabljanje), ki si delijo odgovornost glede zagotavljanja teoretičnega in praktičnega usposabljanja; in

 dualnost nosilcev izobraževanja (javni in zasebni nosilci), ki si delijo odgovornost za politiko in prakso na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Dualnost učnih prostorov je osnova za opredelitve, ki se uporabljajo v evropski in mednarodni literaturi. Kot pravijo pri
UNESCU7, se dualni sistem izobraževanja tako imenuje, ker združuje vajeništvo v podjetju in poklicno izobraževanje v
poklicni šoli v en sam program. Vajenec se v podjetju praktično usposablja, v poklicni šoli pa se to dopolnjuje s teoretičnim
poukom. Kot pravijo v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)8dualno izobraževanje pomeni
"izobraževanje ali usposabljanje, ki združuje obdobja v izobraževalnem zavodu ali centru za usposabljanje z obdobji na
delovnem mestu". Pri Cedefopu dualno izobraževanje imenujejo tudi alternacijsko usposabljanje in poudarjajo, da je ta izraz
zamenljiv z izrazi "alternacijsko usposabljanje", "vajeništvo" ali "učenje, ki temelji na delu".   Med temi izrazi pa je majhna,
vendar pomenljiva razlika, ki je povezana z zgoraj omenjenima načinoma.

Vajeništva in njim podobne sheme so trenutno v središču pozornosti oblikovalcev politike in raziskovalcev,9saj imajo
pedagoški in gospodarski potencial. Težak položaj mladih na trgu dela zahteva rešitve, ki podpirajo prehod iz šole v svet
dela. Veliko upanja se vlaga v razvoj vajeništva in bolj na splošno učenju, ki temelji na delu.

Vse države članice imajo učenje, ki temelji na delu, vključeno v šolske programe, vendar se njegov obseg, priljubljenost in
uspeh zelo razlikujejo. Enotnega modela za vajeništvo ni, v večini držav članic pa vajeništvo tudi ni osnovna značilnost
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Stanje na področju dualnega izobraževanja v EU
V veliki večini držav članic je vsaj ena učna pot, ki sistematično združuje učenje, ki temelji na delu, in učenja v šoli  Položaj teh
učnih poti v odnosu do preostalega izobraževanja in usposabljanja pa se zelo razlikuje. Države članice sicer izvajajo reforme
svojih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vključujejo učenje, ki temelji na delu, vendar je zaradi
raznovrstnih izhodišč, pa tudi socialnega in gospodarskega konteksta nemogoče, da bi si vse države prizadevale za
uresničitev istega modela v kratkem roku.  Za obsežno uvajanje vajeništva sta ključna soglasje delodajalcev in pozitivno
družbeno dojemanje. Zaradi raznovrstnosti sistemov je za spremembe potreben čas, zato jih je treba uvajati postopoma.

Študija Evropskega parlamenta opredeljuje štiri glavne vrste učnih poti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter
obravnava njihove prednosti in izzive. Za vsako vrsto predlaga drugačen niz priporočil.

1) Tradicionalno vajeništvo

Osnovne značilnosti tovrstnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

 vajeništvo je del formalnega izobraževanja in omogoči pridobitev nacionalno priznanega spričevala;  pridobljena
spričevala in kvalifikacije so pogosto povezane tudi z dostopom do statusa kvalificiranega zaposlenega delavca;

 vsebino usposabljanja, ki se izvaja v podjetju, skupaj določijo vlada, predstavniki organizacij delodajalcev in
sindikati;

 vajenci imajo jasen status, prejemajo plačilo, pravice in obveznosti vseh vpletenih strani (vajenca, podjetja,
izobraževalnega zavoda in drugih) so jasno določene;

 stroške usposabljanja si delijo vlada in delodajalci (vlada krije šolski del izobraževanja in usposabljanja,  delodajalci
pa financirajo del, ki se izvaja v podjetju);

 čeprav so v teh državah prisotne druge oblike poklicnega izobraževanja, je vajeništvo zelo pomembna učna pot, ko
gre za udeležbo pri tej obliki učenja, pa tudi njenem družbenem odobravanju.

Tak sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja imajo na primer v Avstriji, Nemčiji in na Danskem.

7 Terminology of Technical and Vocational education (Terminologija iz tehničnega in poklicnega izobraževanja)
8 Terminology of European education and training policy (Terminologija iz politike tehničnega in poklicnega izobraževanj)
9 Vajeništvo je preizkušen sistem učenja za delo v Avstriji, na Danskem, v Nemčiji in Švici.  V teh državah nizko stopnjo

brezposelnosti pri mladih pogosto pripisujejo učinkovitosti tega sistema, ki številnim mladim zagotavlja kakovostno
izobrazbo in usposobljenost za priznane kvalifikacije, ki jih zahtevajo delodajalci. MOD (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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Njegove glavne prednosti so:

 zagotavlja ugodnosti učenja, ki temelji na delu, za številne študente in podjetja;

 prehod iz šole v svet dela je pri vajeništvo jasno začrtan, delež zaposlenih po opravljenem vajeništvu je relativno
dober;

 vajeništvo je privlačno, mladi in njihovi starši ter podjetja ga dobro poznajo;

 v poslovnem sektorju so skupno odgovorni za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki zagotavlja posodobljene
kvalifikacije in usposabljanje, ki ustrezajo potrebam trga dela;

 ti sistemi imajo dolgoletno tradicijo razvijanja mehanizmov zagotavljanja kakovosti.

Soočajo pa se tudi z nekaterimi izzivi:

 močno so odvisni od ponudbe vajeniških delovnih mest v poslovnem sektorju;  v času gospodarske nestabilnosti ali
nazadovanja se lahko število ponujenih mest zmanjša, povpraševanje na strani učečih pa ostaja isto; to ustvarja
konkurenčnost in pomeni, da je treba te mlade ljudi preseliti v druge vrste programov;

 zahtevajo zadostno mero "pripravljenosti za vajeništvo"; študenti morajo biti sposobni najti delodajalca, ki jim je
pripravljen ponuditi vajeništvo, to pa zahteva določene spretnosti in znanja; hkrati morajo zelo hitro dokazati,
njihovo osnovno vedenje in naravnanost ustrezata zahtevam delovnega mesta;

 posledica tega je, da prav mladi, ki so najbolj prikrajšani, najteže najdejo mesto vajenca;

 podjetja v teh sistemih morajo znati vajencem zagotoviti širok razpon spretnosti in znanj, da jim omogočijo
pridobitev polne kvalifikacije; to pomeni, da morajo imeti zahtevane tehnične in človeške vire, kar je lahko izziv; zato
bi bilo morebiti potrebno, da pri iskanju skupnih rešitev sodeluje več podjetij.

2) Vajeništvo kot vzporedna učna pot ob drugih oblikah poklicnega izobraževanja in usposabljanja

V Franciji, na Nizozemskem, v Italiji, na Poljskem in v Združenem kraljestvu vajeništvo poznajo, vendar ni prevladujoča učna
pot v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.  V teh državah vajeništvo pogosto združujejo s poklicnim izobraževanjem in
usposabljanjem, ki poteka v šoli (vrsta 3 in 4). Pri tem sta možna dva različna poteka:

 vajeništvo se zaključi s pridobitvijo enakih kvalifikacij kot s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki poteka v
šoli;  vajeništvo je alternativna, a enakovredna učna pot ob drugih oblikah poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (npr. v Franciji in na Nizozemskem) ali

 vajeništvo se zaključi s pridobitvijo posebnega spričevala, ki ni enako tistemu, ki jo je mogoče pridobiti v poklicnih
šolah (Italija, Poljska, Združeno kraljestvo).

V teh državah ima vajeništvo nekatere ključne značilnosti sistemov tradicionalnega vajeništva (status učečega, pogodba,
plačilo), vendar je med učenci in podjetji manj priljubljeno.

Glavne prednosti tega sistema so:

 zaradi učnih poti, ki temeljijo na učenju v šoli, je laže uskladiti ponudbo vajeniških mest s povpraševanjem učencev;

 med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki potekata v šoli, in vajeništvom obstajajo prehodna učna
obdobja, ki dajejo učencem možnost, da med šolanjem spremenijo učno smer.

 vajeništvo je lahko usmerjeno na določene sektorje, ki imajo največji potencial za ustvarjanje vajeniških mest.

Največji izzivi v teh državah so:

 kako povečati programe vajeništva;

 kako ustvariti pozitivno dojemanje vajeništva med učenci in starši;

 vajeništvo je pogosto koncentrirano v tradicionalnih sektorjih (obrtni in proizvodni sektor), pomanjkanje strokovno
usposobljene delovne sile pa je lahko prisotno tudi v drugih rastočih sektorjih v državi.

3) Prednosti učenja, ki temelji na delu, v programih, ki potekajo v šoli

V državah, kot so Finska, Francija ali Nizozemska 10, je šolsko usposabljanje še vedno glavna oblika poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, učenje, ki temelji na delu, pa je sistematično vključeno v programe. Obdobja usposabljanja v podjetjih so
obvezna in zajemajo znaten delež učnega časa.

Glavne prednosti takih učnih poti poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

 laže je pritegniti nove delodajalce, ki niso navajeni usposabljanja mladih, saj se jim ni treba obvezati za daljši čas k
plačanemu delovnemu mestu (kot pri vajeništvu);

 te učne poti so dobra rešitev za mlade, ki se ne morejo odločiti za vajeništvo;  na ta način se na delovno okolje
navajajo postopno;

10 Vse države imajo tudi vajeništvo kot vzporedno učno pot (vrsta 2).
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 učenje, ki temelji na delu, je na voljo številnim študentom in je manj selektivno kot tradicionalno vajeništvo;

 če imajo učenci v okviru usposabljanja stik z različnimi podjetji, pridobijo izkušnje v celem razponu poklicev in
podjetij.

Glavni izzivi so:

 šole morajo oblikovati močne mreže lokalnih podjetij; zanje je to relativno nova odgovornost in imajo težave pri
vzpostavljanju stikov z delodajalci;

 tu bi lahko bila problem kakovost učenja, ki temelji na delu, in način njegovega združevanja z učenjem v šoli; učna
obdobja v podjetju trajajo le nekaj tednov (sicer večkrat letno), pogostokrat pa ne ponujajo dovolj stimulativnega in
podpornega učnega okolja;

 prehod iz šole v zaposlitev je nekoliko daljši kot pri vajeništvu, saj je manj verjetno, da bodo podjetja sistematično
zaposlovala udeležence usposabljanja.

4) Poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki poteka v celoti v šoli

Nekatere države imajo sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v katerih je vključevanje učenja, ki temelji na delu,
še v zgodnji fazi (na primer Češka republika, Slovaška). Velika večina poklicnega izobraževanja in usposabljanja poteka v
celoti v šoli, kar pomeni številne izzive:

 pomanjkanje sodelovanja med šolami in podjetji;

 nerazumevanje vajeništva in podobnih načinov učenja pri delodajalcih;  delodajalci v tej obliki učenja za mlade ne
vidijo lastne koristi;

 delodajalci niso pripravljeni usposabljati mladih za polno kvalifikacijo (ne le za znanja in spretnosti, ki jih potrebuje
podjetje);

 ti sistemi se soočajo s težavami tudi zaradi zastarelih učnih programov, šolske opreme in usposobljenosti učiteljev.
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Priporočila, ki izhajajo iz študije
Na zahteve trga dela se bomo lahko odzivali le, če bodo strategije razvoja usposabljanja ter znanj in spretnosti omogočale,
da bo usposabljanje11 vključevalo tako tehnična kot osnovna znanja in spretnosti za zaposljivost, ki jih bo mogoče
uporabljati v različnih poklicih, podjetjih in sektorjih. Države zaradi različnih izhodišč potrebujejo različne prehodne faze, da
bi razvile kakovostno vajeništvo, ki bi bilo na voljo velikemu številu učečih.  Pri tem je ključnega pomena boljša ozaveščenost
delodajalcev o programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh področjih ter spodbujanje njihove vključenosti
v načrtovanje in izvajanje učenja, ki temelji na delu.

SISTEMI, KI TEMELJIJO V
CELOTI NA UČENJU V ŠOLI

SISTEMI, KI ZDRUŽUJEJO
UČENJE, KI TEMELJI NA

DELU, TER VAJENIŠTVO, KI

POTEKA V ŠOLI, KOT
VZPOREDNA UČNA

PROCESA

TRADICIONALNO
VAJENIŠTVO

Delujejo vzporedno:

1) razvijajo vajeništvo kot
alternativno učno pot v
izbranih sektorjih; to bi
morali biti sektorji, kjer so
razmere za vajeništvo
ugodne;

2) zagotavljajo spodbude za
ponudbo usposabljanja v
podjetju v preostalih
programih poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja, ki potekajo v
šoli; postopno zagotavljajo,
da je učenje na delovnem
mestu obvezno;

postopno povečujejo delež
učenja, ki temelji na delu;

se osredotočajo na kakovost
učenja, ki temelji na delu, in
način njegovega
združevanja s šolskim
učenjem;

spodbujajo šole, naj
oblikujejo dolgoročne
mreže z lokalnimi podjetji;

povečujejo število
vajeništev, ki privabljajo
nove delodajalce;

razširjajo vajeništvo na
različne sektorje in ravni;

se osredotočajo tudi na
rastoče sektorje v
netradicionalnih sektorjih;

zagotavljajo, da države
priznavajo poklicne
kvalifikacije;

zagotavljajo raznolikost pri
vključevanju v vajeništvo;

podpirajo učeče, ki se niso
pripravljeni vključiti v
vajeništvo;

izboljšajo možnosti prehoda
na druge ravni in oblike
izobraževanja in
usposabljanja;

Nadaljnje vlaganje v učenje, ki temelji na delu, se obrestuje, saj je v nekaterih državah članicah dokazano bistveno izboljšalo
obete za zaposlitev mladih. Na Danskem, v Češki republiki, Nemčiji, na Nizozemskem in v Avstriji na primer beležijo boljše
prehajanje študentov iz šole v zaposlitev12. V proračunu Evropskega parlamenta so sredstva, namenjena podpori tega
procesa: Države članice lahko izkoristijo Evropski socialni sklad13, pobudo za zaposlovanje mladih14 in program Erasmus+15 za
nadaljnje izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

11 Na primer komunikacija, timsko delo in spretnosti za reševanje problemov. MOD (2011b).
12 Glej tudi CEDEFOP (2012), From education to working life:the labour market outcomes of vocational education and training

(Iz izobraževanja v zaposlitev: rezultati poklicnega izobraževanja in usposabljanja na trgu dela).
13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Seznam okrajšav

Cedefop

CULT

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta

CZ Češka republika

DE Nemčija

EL Grčija

EP Evropski parlament

EU Evropska unija

FI Finska

FR Francija

MOD Mednarodna organizacija dela

IT Italija

ni okrajšave države članice

NL Nizozemska

PL Poljska

PT Portugalska

ni okrajšave Združeno kraljestvo

ni okrajšave poklicno izobraževanje in usposabljanje

Izjava o omejitvi
odgovornosti

Ta dokument se zagotovi poslancem Evropskega parlamenta in njihovemu osebju za pomoč pri
parlamentarnih nalogah in ne predstavlja nujno stališča Evropskega parlamenta. Dokumenta se ne sme
obravnavati, kot da je izčrpen.

Avtor/avtorica Ana Maria Nogueira, raziskovalka-administratorka, tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika.

Povratne informacije Če nam želite posredovati povratne informacije, prosim pošljite e-mail na sekretariat tematskega sektorja
B (Poldep-Cohesion):
poldep-cohesion@ep.europa.eu

Tematski sektor B V generalnem direktoratu Evropskega parlamenta za notranjo politiko je tematski sektor B raziskovalni
oddelek, ki zagotavlja izvedenska mnenja naslednjim petim parlamentarnim odborom: Odbor za
kmetijstvo in razvoj podeželja,  Odbor za kulturo in izobraževanje,  Odbor za ribištvo,  Odbor za regionalni
razvoj,  Odbor za promet in turizem.  Izvedenska mnenja in znanje zagotavljajo v Parlamentu in zunaj
njega.

Publikacije odbora CULT:
http://www.europarl.europa.eu/studies

mailto:poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies.

