
 
 

Usklajenost strategije s poslanstvom, nacionalnimi in evropskimi 

usmeritvami 

Naša strategija in številne aktivnosti, ki jih skladno s strategijo izvajamo, sledijo vsem trem prednostnim 

področjem opredeljenim v nacionalnem programu izobraževanja odraslih (RenPIO13-20, nov v pripravi), 

in sicer na področju: 

- splošnega izobraževanja odraslih (dvigovanje ravni pismenosti, izvajamo številne motivacijske 

aktivnosti, izobraževanje na področju energetske učinkovitosti …),  

- dviga izobrazbene ravni odraslih (povečujemo delež odraslih z višješolsko izobrazbo, z namenom 

enakih možnosti smo se vključili v projekt MUNERA, številne aktivnosti usmerjamo v to, da 

vpisani svoj študij tudi dokončajo – spodbujanje učnih navad je del naše strategije in številnih 

dogodkov, skladno z operativnimi cilji tega področja razvijamo e-izobraževanje), 

- usposabljanje in izobraževanje za potrebe trga dela (tedensko obveščanje med našim Kariernim 

centrom in ZRSZ – potrebe, skladno s poudarki tega področja smo v zadnjih letih pričeli razvili: 

i)  svetovalne dejavnosti šole - sodelovanje z dvema VKO svetovalkama z APZ izkušnjami, od tega 

ena redno zaposlena, obe s strokovnim VKO izpitom; ii) informiranje (dogodki kot so dnevi 

svetovalnih središč, tudi e-informativni dnevi, e-Karierni center, obveščanje preko SMS-ov; in 

tudi iii) kakovost – zaposleno imamo svojo svetovalko za kakovost, ki svoje znanje načrtno 

prenaša na vse zaposlene in pedagoške delavce šole (dogodki, aktivnosti na pedagoških zborih, 

izobraževanja) ter skrbi za načrtovanje, izvedbo ukrepov, spremljanje in analizo ustreznosti 

načinov preverjanja ter nadaljnje korake na izbranem področju kakovosti. 

Stalno spodbujamo vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju VŽU) in verjamemo vanj kot v krovni kazalnik 

pri doseganju vseh štirih ciljev ReNPIO2013-2020, zato skoraj vse aktivnosti v okviru VŽU nudimo 

brezplačno ne le našim študentom, predavateljem in strokovnim delavcem, temveč vsej zainteresirani 

javnosti.  

Naša strategija je usklajena z vsemi štirimi cilji, ki jih vsebuje Strateški okvir za evropsko sodelovanje v 

izobraževanju in usposabljanju (ET 2020). 

- Uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti. 

Dogodki kariernega centra so odprti za vse, brezplačni, skladno s strategijo navdušujejo za 

vseživljenjski učenje, nudijo paleto priložnosti za učenje vsem udeležencem. Sodelovanje v 

projektu Erasmus+ omogoča udeležencem širjenje in poglabljanje obstoječih znanj, spretnosti 

in zmožnosti. Mobilnosti spodbujamo na individualni ravni in preko promocijskih dogodkov.  

 

- Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja. 

Naša strategija je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, k razvoju novih 

programov, projektov in produktov s področja elektroenergetike in strojništva. To ni mogoče 

brez stalnih aktivnosti namenjenih zadovoljstvu in strokovnemu razvoju zaposlenih (možnost 

sodelovanj na mednarodnih konferencah brez kotizacij, organizacija izobraževanj v terminih, ki 

so primerni za strokovnjake področij, ki niso zaposleni na šoli, sodelovanje in izvedba 

usposabljanj za pedagoške in strokovne delavce s strani Andragoškega centra Slovenije, lastna 

svetovalka za kakovost …) ter stalnim spodbudam, da pri tem sodelujejo tudi študenti in 

udeleženci drugih usposabljanj, dogodkov. 



 

 

- Spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva.  

Pravičnost omogoča že predhodno intenzivno in razpršeno informiranje o dogodkih šole, ki so 

namenjeni tudi drugim deležnikom (ne le študentom), brezplačna udeležba na mednarodni 

konferenci, tudi informiranje o možnosti financiranja izobraževanja, brezplačno sestavo 

izobraževalnega načrta, vabilo na karierno svetovanje, tudi spodbujanje študentov k 

sodelovanju na mednarodni konferenci (brezplačna kotizacija), usposabljanja in vseživljenjskega 

učenja, uvedba predalčnika za anonimno prijavo diskriminacije, imenovanje pooblaščenca za 

boj proti diskriminaciji in drugo. Tako lahko udeleženci prepoznajo, občutijo, pričnejo cenit te 

ukrepe ter ohranijo in pridobijo znanja in spretnosti, ki omogočajo polno udeležbo v družbi in 

uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela (danes in v prihodnosti). Sodelovanje v organih 

šole, delavnice VKO in brezplačno sodelovanje na mednarodni konferenci Izzivi trajnostnega 

razvoja spodbujajo aktivno državljanstvo, saj nudijo prostor, da se vsi udeleženci razvijajo in 

usposabljajo za udejstvovanje v javnem in splošnem družbenem dogajanju, in sicer na področju, 

ki nas zadeva vse ter s svojim znanjem, izkušnjami in idejami aktivno pripomorejo k izboljšavam 

in lepšemu, a trajnostnemu jutri vseh nas.  

 

- Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh 

izobraževanja in usposabljanja. 

ICES strategija spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji. Pri tem posebno pozornost 

namenja predavateljski zbor kompetencam predavateljev. Na predavateljskih zborih se 

predstavlja dobre prakse in metode za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, karierni 

center vabi na dogodke tega področja (hackathoni, podjetniške delavnice …) Diplomska dela so 

usmerjena v reševanje konkretnih izzivov v podjetjih. CEDEFOP1 med veščinami, ki bodo na 

jutrišnjem trgu dela potrebne izpostavlja zlasti: odgovornost,  kreativnost, prilagajanje na 

spremembe, veščine učenja, IKT veščine, timsko delo in napredne veščine pismenosti. V času 

študija in preko spremljajočih dogodkov jih študenti oz. udeleženci, pa tudi predavatelji in 

strokovni delavci stalno razvijajo, saj so navedene veščine tiste, ki so del naše strategije, v okviru 

slednje navajamo ukrepe za doseganje želenih veščin in so tudi del naših organizacijskih vrednot. 

 

Verjamemo, da bomo skladno z našimi cilji tudi v prihodnosti preko novih projektov (npr. v okviru 
Erasmus +, K2,) izobraževanje odraslih spreminjali skladno s priporočili CEDEFOP2 v smeri še večje: 

 atraktivnosti, 
 inkluzivnosti, 
 dostopnosti in 
 fleksibilnosti.  

Predzadnja usmeritev sodi tudi med naše organizacijske vrednote, ki so sicer: spoštovanje, znanje, 

učenje, dostopnost, prilagodljivost, strokovnost. 

 

 

                                                           
1 https://www.cedefop.europa.eu/files/9137_en.pdf  

2 https://www.cedefop.europa.eu/files/9099_en.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/9137_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/9099_en.pdf


 
 

Lahko trdimo, da je naše poslanstvo: »V spodbudno naravnanem okolju udeleženca uspešno pripeljemo 

do zaključka izbranega programa in ga spodbudimo, da razvije dober odnos do učenja.  Razvijamo in 

ohranjamo dobre odnose v z vsemi deležniki.« 

skladno z navedbo v Strategiji razvoja Slovenije 20303, - z vizijo Slovenije, ki pravi:  

»… S pomočjo učenja se uspešno soočamo z največjimi izzivi. Smo inovativni, ideje spreminjamo v 

dejanja. Z zaupanjem ustvarjamo dobre odnose ter gradimo solidarno in strpno družbo. Slovenijo 

samozavestno odpiramo partnerjem, pripravljenim na sodelovanje. Ponosni bogatimo globalno mrežo 

s svojo kulturno edinstvenostjo.« 

Držimo se priporočila, da so ključnega pomena »prizadevanja za pomoč posameznikom, ki potrebujejo 
posebno spodbudo, podporo in vseživljenjsko usmerjanje, zlasti tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela 
ali izobraževanja in usposabljanja«4. 
 

                                                           
3 Vir: priloga A, https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-

2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf 

4 Priporočilo Sveta z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle 2016: 5, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=IT 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=IT

