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Razvoj novega poklica v Švici

Država, kantoni in na državnem nivoju aktivne organizacije s trga dela delujejo skupaj pri
razvoju novega poklica. Za pridobitev zveznega priznanja za nov poklic mora biti
zagotovljena nacionalna zaposljivost diplomantov. Razvoj poklica je vezan na določen
izvedbeni načrt s postavljenimi mejniki (SBFI, 2014). Državni sekretariat za izobraževanje,
raziskave in inovacije (SERI) opisuje ta postopek po korakih v svojem vodniku. Na sliki 1
(spodaj) je prikazan pregled prve faze razvoja novega poklica. Spodbuda za razvoj novega
poklica mora priti iz organizacij, vključenih v trg dela, kot so podjetja ali njihove strokovne
organizacije. Prvi korak je priprava načrta projekta. Organizacija s trga dela stopi v kontakt s
SERI, ki nato organizira prvi načrtovalni sestanek z vsemi ustreznimi organizacijami s trga
dela, s predstavniki komisije za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja zvezne
konference oddelkov za poklicno izobraževanje in usposabljanje in s predstavniki SERI
(BBT,
2007).
V
drugem
koraku
partnerji
izvedejo
analize
možnega
dogajanja na področju stroke in s tem povezanih možnosti. Na koncu je potrebno pripraviti
poklicni profil - ta predstavlja podroben pregled vseh nalog, ki so del novega poklica.
Dodatno se pripravi tudi trend za poklicni profil, ki upošteva trenutno in bodoče okolje za
zaposlitve. Ko je potek reforme jasen, se določi organizacija projekta. Vključeni so
predstavniki organizacij s trga dela, predstavniki SERI, pedagoški svetovalci, kantoni in
združenje učiteljev. Naslednji korak je priprava koncepta reforme, ki vsebuje informacije o
vsebini projekta, njegovi organizaciji in aktivnostih. To vodi do prijave za »pred-vstopnico«,
ki je pokazatelj, da je organizacija s trga dela pripravljena izvesti reformo (BBT, 2007).
Center za razvoj poklicev (EHB) pomaga organizacijam s trga dela pri postopku razvoja
novega poklica. Ta nudi podporo organizacijam z analizo poklica in možnih razvojev le-tega,
oblikovanjem poklicnih kompetenc, učnih ciljev ter z organizacijo in trajanjem izobraževanja
(EHB IFFP IUFFP, 2014). Nadaljnje podrobnosti postopka razvoja novega poklica v Švici so
po korakih predstavljene v SERI vodiču (BBT, 2007).
Za AQUA-VET projekt to pomeni, da je potrebno najti partnerje s trga dela, ki so pripravljeni
začeti proces vpeljave novega poklica v poklicno izobraževanje in usposabljanje. Projekt v
zameno nudi znanje o akvakulturi, hidroponiki in akvaponiki in pedagoško gradivo za raven
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključuje izobraževalne institucije, ki lahko
ponudijo tečaje v okviru svojega izobraževanja, in ima na voljo precej testnih objektov za
akvaponiko, ki so postavljeni pri različnih partnerjih. Ta mreža se lahko uporabi za razvoj
novega poklica.
Druga možnost je, da se ribe opredeli kot farmsko žival, ker so te sedaj v Švici določene za
divje živali. Sprememba tega bi pomenila, da je lahko akvakultura in/ali akvaponika del
splošnega izobraževanja o kmetijstvu. Trenutno situacijo in korake, ki jih je potrebno speljati,
opisuje Roger Bolt iz šole Strickhof:
Glede na Zakon o zaščiti živali z dne 16.12.2005 (TSchG) in s tem povezane zakonodaje o
dobrobiti živali (TSchV) z dne 23.4.2008 (in od 1.7.2014) so na zvezni ravni ribe določene
za divje živali. Kot take ribe ne spadajo pod zvezni zakon o kmetijstvu (Zakon o
kmetijstvu, LwG) z dne 29.4.1998. Glede na to klasifikacijo ribe niso obravnavane enako
kot živina v zveznem zakonu o načrtovani rabi zemljišč z dne 22.6.1979 (Zakon o
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načrtovani rabi zemljišč, RPG). To ovira njihovo komercialno rabo na kmetijskih
zemljiščih.
Za zakonodajne spremembe na zvezni ravni je potreben politični postopek v parlamentu, ki
traja približno 2-3 leta in zahteva veliko lobiranja. Predstavniki in senatorji morajo
podpreti idejo, ki opredeljuje ribe kot farmske živali. Te politične akterje je potrebno najti
in obvestiti o zadevi vnaprej. Postopek lahko skrajša Zvezna pisarna za kmetijstvo (BLW)
z direktnim osnutkom predloga. Predlog vsebuje načrtovane prilagoditve ustreznih
zakonov in predpisov in podrobnosti posledic, ki sledijo. To zahteva razpravo z BLW, pri
čemer mora biti ta vnaprej pripravljena, ker je potrebno predhodno razmisliti, kakšne
prilagoditve zakonov in predpisov so potrebne. Sprememba statusa rib z divje na farmsko
žival narekuje razpravo o učinkih, ki jih bo ta imela tako na neposredni plačilni sistem
švicarske države kot tudi na prerazporeditve naložbenih kreditov. Predlogi za možne
rešitve morajo biti podani vnaprej. Konkretni predlogi so nato lahko posredovani BLW. Pri
tem je nujna podpora združenja švicarskih kmetov (SBV). Prvi korak bo predstavitev ideje
»rib kot farmskih živali« združenju SBV.
Druga možnost so profesionalni ribiči. Ti trenutno gledajo na akvaponiko kot na
konkurenco. Ideja je, da sprejmejo akvaponiko kot možnost dodatnega zaslužka poleg
svojih rednih ulovov. Nadobudni ribiči, ki opravljajo svojo zvezno diplomo iz poklicnega
izobraževanja in usposabljanja (EFZ) v Švici, morajo obiskovati šolo v Nemčiji ali
Avstriji. Nadaljnje izobraževanje za akvaponičnega kmetovalca bi bilo možno izvesti v
domači državi.
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Slika 1: Prva faza razvoja novega poklica v Švici.
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Razvoj novega poklica v Sloveniji

Prvi korak razvoja novega poklica v Sloveniji je postavitev novih poklicnih standardov. Ti so
pravna podlaga za razvoj novih programov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
(VET). Poklicni standard je dokument, ki narekuje vsebino poklicnega izobraževanja na
določeni stopnji zahtevnosti in opredeljuje znanje, spretnosti in usposobljenosti (splošne in
poklicne), ki morajo biti dosežene za določen poklic. Poklicni standard je povezan z
obstoječim poklicem na trgu dela (ReferNet Slovenia, 2010). Vpeljava novih poklicnih
standardov krepi odziv in prilagodljivost izobraževalnih programov, da ti zadostijo realnim
potrebam na trgu dela (National Institute for VET, 2007). Vsi ključni partnerji na nacionalni
ravni so sistematično vpleteni v razvoj poklicnih standardov (pobudniki). Ti navadno
vključujejo predstavnike zbornic, ministrstev in podjetij ali posameznike (National Institute
for VET, 2007; ReferNet Slovenia, 2010). Potreba po standardu izvira iz novih vrst dela ali
znanja znotraj sektorja ali obstoječega poklica in jo morajo pobudniki opisati v predlogu.
Dodatno morajo tudi oceniti, kolikšna potreba za poklic bo obstajala v naslednjih petih letih
(ReferNet Slovenia, 2010).
Poglavje 8 v poročilu »ReferNet: Slovenija. Poklicno izobraževanje in usposabljanje v Evropi
– Poročilo po državah 2010« opisuje, kako poklicni standardi tvorijo osnovo za razvoj novih
programov in kakšen je nadaljnji postopek po prvem koraku. Za AQUA-VET projekt bi bili
potrebni naslednji ukrepi, da bi »akvaponični kmetovalec« lahko postal novi poklic ali del že
obstoječega v Sloveniji:
-

-

-

Razvoj poklicnega standarda
o Pobudniki: predstavniki zbornic, ministrstev, podjetij, sindikatov in zaposlenih
(glej tarčne skupine za diseminacijo)
o Opredelitev novih vrst dela in znanj
o Določitev potrebe po poklicu v prihodnosti in situacije na trgu dela z uporabo
podatkov Ekonomsko-Socialnega sveta ali ekonomskih akterjev.
Potrditev poklicnega standarda s strani Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje
o Ta potrditev je ukaz za razvoj izobraževalnega programa
 Delovne skupin učiteljev in socialnih partnerjev
Spremljanje programov (velja kasneje, po začetnem razvoju programa)
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Razvoj poklicnega
standarda
•Pobudniki: predstavniki
zbornic, ministrstev,
podjetij, sindikatov in
zaposlenih.
•Določitev novih vrst dela
in znanj.
•Določitev potrebe po
poklicu v prihodnosti in
situacije na trgu dela
(podatki od ESS in
ekonomskih akterjev).

Spremljanje programov

Potrditev poklicnega standarda s
strani Strokovnega sveta RS za
poklicno in strokovno izobraževanje

•Poklicni standardi morajo
biti pregledani vsakih pet
let glede na Zakon o
nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (2000).
•Revizija je predlagana s
strani kompetentnega
sektorskega komiteja za
poklicne standarde.

•Potrditev se upošteva kot
ukaz za razvoj
izobraževalnega programa.
•To poteka znotraj delovne
skupine učiteljev in
socialnih partnerjev.
•Ti analizirajo poklicni
standard in kompetence ter
pripravijo osnutek za
razvoj modulov.
•Socialni partnerji potrdijo
ali so kompetence,
navedene v poklicnem
standardu, prisotne v
izobraževalnih programih.

Slika 2: Razvoj novega poklica v Sloveniji.
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Slika 3: Administracija izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji (Vir: ReferNet Slovenia, 2010).
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Slika 4: Postopek odločanja o vsebini izobraževalnega sistema v Sloveniji (Vir: ReferNet Slovenia,
2010).
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Faze v pripravi izobraževalnih programov, ki temeljijo na kompetencah in modularni strukturi
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Slika 5: Faze razvoja novega poklica v Sloveniji (Vir: National Institute for VET, 2007).

AQUAVET

10

3

Razvoj novega poklica v Italiji

V Italiji je vpeljava novih kvalifikacij v nacionalni sistem kvalifikacij pod neposrednim
nadzorom oblasti, ki izdaja dovoljenja zanje:
•
•
•
•

Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in znanost (MIUR), ki je odgovorno za
postavitev minimalnih standardov za izobraževalni sistem;
Ministrstvo za delo in socialno politiko, ki je odgovorno za postavitev minimalnih
standardov za sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
Regije in avtonomne province, ki so odgovorne za načrtovanje, organizacijo in
izvajanje sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
Socialni partnerji, ki prispevajo k oblikovanju in organizaciji aktivne politike dela in
predvsem politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Obvezno izobraževanje traja 10 let (do 16. leta starosti) in vključuje celoten prvi cikel
izobraževanja in prvi dve leti drugega cikla (ali višje sekundarne sole oziroma tri/štiriletne
tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja). Vsak ima pravico/dolžnost nadaljevati
izobraževanje in usposabljanje vsaj 12 let v nacionalnem šolskem sistemu oziroma dokler ne
doseže tri-/štiri-letne poklicne kvalifikacije znotraj sistema poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, preden doseže starost 18 let.
Zadnja leta je povečano sodelovanje med državo, regijami in provincami, s čimer je postal
izobraževalni sistem bolj fleksibilen in omogoča dijakom, da prehajajo med različnimi potmi
izobraževanja in prestopajo v sistem poklicnega usposabljanja, da se prepreči osip v šolah.
Tečaji zagotavljajo osnovno splošno izobrazbo in vodijo do poklicne kvalifikacije, ki je
priznana na nacionalni ravni (certifikat po 3-letnem tečaju, diploma po 4-letnem tečaju).
Od leta 2011 je na podlagi reorganizacije šol poklicnega izobraževanja in usposabljanja z
nacionalnim zakonom št. 87 z dne 15.10.2010 regija Veneto postavila Regionalni načrt
tečajev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se jih lahko aktivira v šolah. Znanja, ki
se jih lahko aktivira kot nove poklice v šolah s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem,
so strogo omejena na tista, ki so vključena v ‘Repertorio nazionale stabile di qualificazioni’ nacionalni indeks kvalifikacij, ki je bil določen s Sporazumom na konferenci države in regij z
dne 27.07.2011 in nato vključen v Sporazum na državni konferenci z dne 19.01.2012.
Regija Veneto in Regionalna pisarna za izobraževanje imata cilj vpeljave, razširitve in
izoblikovanje načrta usposabljanja za zaključek osnovne izobrazbe in pravic ter dolžnosti do
izobraževanja in usposabljanja, odobrenega s strani akreditiranih pisarn, z namenom
preprečevanja prehitrega odhajanja iz šole in priprave odličnih in usposobljenih delavcev.
Trenutni Regionalni načrt 2014-2017 je zadolžen za izvedbo pomožnega izobraževanja in
usposabljanja v šolah s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, kot je določeno v
Regionalni odredbi 1609 z dne 9. 10. 2013.
Glede na ta zakon morajo šole s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki želijo
aktivirati triletne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prijaviti projekt Regiji
Veneto z navedbo naslednjih informacij:
•

Potek projekta
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•
•
•
•
•

Vključene osebe
Partnerstva/mreže
Opis projekta
Aktivnosti v okviru usposabljanja
Sistem/podpora/stopnja dejavnosti

Vsaka šola lahko aktivira enega ali več odobrenih programov, če zanje obstaja minimalno
število dijakov. Posebni operativni protokoli so pripravljeni skupaj z zasebnimi podjetji z
namenom izvedbe pripravništev. Program tečaja se prijavi Regiji, ki nato pregleda, oceni in
potrdi dokumente in strukturo glede na omenjene odredbe in nato v končni fazi sporoči izid
Ministrstvu za delo.
Akreditirane institucije s poklicnega izobraževanja in usposabljanjem, ki so že predstavile in
pridobile dovoljenja za eno ali več poti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v načrtih za
obdobje 2012-2015 in 2013-2016, lahko oddajo prošnje za aktivacijo enakih poti za obdobje
2014-2017 z eno preprosto prijavo. Ta postopek aktivacije je enostaven za večino šol s
poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.
Ob koncu triletnega obdobja sledi končno preverjanje, ki ne ocenjuje le osnovnega znanja,
ampak tudi obdobja usposabljanja in vključuje ocenjevanje, izvedeno tekom tečaja.

AQUAVET

12

4

Primerjava sistemov

Če primerjamo sistema v Švici in Sloveniji, se izkaže, da sta si zelo podobna. V obeh
primerih razvoj novega poklica sprožijo organizacije s trga dela. Za Slovenijo to pomeni
razvoj poklicnega standarda. Temu primerljiv je švicarski poklicni profil, ki pa je razvit šele
kasneje v procesu. Ne glede na to so v obeh primerih v proces vključeni različni deležniki in
socialni partnerji. Druga podobnost je analiza prihodnjega razvoja področja za predlagani
poklic. Pomembno je pokazati, da potreba po specifičnem poklicu obstaja in da se bodo
priložnosti za ljudi s tem poklicem razvijale tudi naprej. Ko je poklicni standard v Sloveniji
odobren s strani Strokovnega sveta, se lahko razvije šolski kurikulum in se ga vključi v
prakso. V primerjavi s Švico je ta postopek v Sloveniji krajši. V Švici mora biti načrt reforme
predložen ob prijavi za pred-vstopnico, ki je začetna točka za razvoj kurikuluma. Vendar pa
nato nadaljnji postopek do izvedbe v Švici traja dlje kot v Sloveniji. Drugače kot v Sloveniji
in Švici, so v Italiji novi poklici akreditirani s strani regij in avtonomnih provinc. Nove
kvalifikacije so striktno omejene na tiste, ki so vključene v Nacionalni indeks kvalifikacij, ki
je vzpostavljen med državo in regijami. Kvalifikacij je omejeno število in spremembe ali
dodatki lahko potekajo le preko avtorizacije s strani istih organizacij. Razvoj novega poklica
sprožijo šole s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki svoje predloge posredujejo
regiji (npr. regija Veneto). Ta pregleda njihov predlog in poroča o tem državi (Ministrstvu za
delo). Podobno kot v Švici in Sloveniji so poklicni protokoli v Italiji prav tako pripravljeni v
sodelovanju s trgom dela (podjetja), postavljanje ciljev Ministrstva za delo in regij pa poteka
v sodelovanju s socialnimi partnerji.
Če povzamemo, prvi korak razvoja novega poklica je podoben v vseh treh državah; najprej je
potrebno izkazati potrebo novem poklicu s strani trga dela. Nadaljnji akreditacijski proces pa
je odvisen od predpisov posamezne države in glede na to traja različno dolgo.
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