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ECoVET
SISTEM ECVET ZA V ZELENEM SEKTORJU GOSPODARSTVA,
PODPORA ZAPOSLJIVOSTI, PRILAGODLJIVOSTI IN EVROPSKI MOBILNOSTI V
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU IN NA TRGU DELA
Navodila za izvedbo raziskave – primerjava in pregled obstoječih gradiv
UVOD – VSEBINSKO OZADJE PROJEKTA
V projektu ECoVET bo predlaga uporabo in razvoj sistema ECVET v t.i. zelenem sektorju
gospodarstva. Še posebej, ker gre za projekt "Prenos inovacij" (TOI), je cilj projekta uporabiti
metodologijo in orodja, razvita v okviru projekta (ki ga je financirala Evropska komisija v okviru
programa Vseživljenjsko učenje, pod-program Leonardo da Vinci, Poziv EACEA / 14/08 "Projekti za
testiranje in razvoj kreditnega sistema za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET)"), jih
prilagoditi in prenesti v različne sektorje.
Primerjali bomo področje načtovanja in razvoja sistemov za učinkovito rabo energije.





Cilji projekta so:
primerjati kvalifikacije na opredeljenem področju, ki obstajajo v državah partnericah, s fokusom na
enakovrednem profilu regije Toscana;
opredeliti dele izobraževalnih poti in kvalifikacije, ki so "ECVET-združljive", in jih zato lahko med
seboj primerjamo;
opredeliti postopke in protokole razumevanja tako, da se olajša medsebojno priznavanje;
predlaga pristojnim organom (ključni akterji v sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja in
sistemi preglednosti in certificiranje kvalifikacij), in zlasti pristojnim v Toskani, s katerimi so partnerji
načrtovali ECoVET projekt, vse morebitne spremembe, ki jih je treba sprejeti na podlagi evropskih
izkušenj. Vse z namenom zagotavljanja transparentnosti kompetenc in kvalifikacij in še posebej
spodbujanja zaposljivosti na evropskem trgu dela ter v sektorju.
V fazi vzpostavljanjain organizacije delamed partnerji, je še posebej pomembna faza oblikovanja
skupnega referenčnega okvira, z zbiranjem,organizacijo in deljenjempomembnihosnovnih informacij.
Izteh informacijje potrebnozačetiz gradnjoin uporaboskupnihinstrumentov zaopredelitev, vrednotenje
in priznavanje različnih modularnihpoti usposabljanja ali izobraževanja, ki že obstajajo v državah
partnericah in z uporabo ECVET orodij (med njimi orodja za vrednotenje in priznavanje
vseživljenjskega učenja ter različnih učnih izkušenj) z namenom spodbujanja mobilnosti v različnih
sistemih pridobivanja kvalifikacij in omogočanja nabiranja kreditnih točk.
Partnerji so naprošeni, da izberejo in opišejo strokovne profile z uporabo predpisanih obrazcev, s čimer
se bo predstavil kontekst iz katerga bomo v nadaljevanju izhajali. Na začetku se bo pripravila primerjava
obstoječih profilov in načinov certificiranja in kasneje se bodo določili elemnti s katerimi se bo poenotil
strokovni profil.
V prvi fazi se bo raziskava osredotočila na dve metodi:

2

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

1. Pregled in primerjava obstoječih gradiv: analiza nacionalnih baz poklicnih profilov (npr.
Regionalni sistemi poklicnega izobraževanja, nabor enot učnih izodov, sistemi priznavanja
neformalno pridobljenega znanja, itd.) v sektorju “zelenega gospodarstva” in čimbolj podobni
profilu regije Toscana.
2. Raziskava na terenu: izvedba 5 intervjujev z izvajalci na terenu, delodajalci in drugimi
strokovnjaki. Intervjuji bodo izvedeni v obliki pol strukturiranih intervjujev.
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ECoVETPREGFLED IN PRIMERJAVA OBSTOJEČIH GRADIV
Teoretičnea raziskava se boosredotočila na sektorzelenegagospodarstvav katerem se skrivajo
različnimožni pomeni, kisi jih bodo deliliprojektni partnerji prekopoklicnihprofilov, in sicer za poklice,
ki delajo kotstrokovnjakiza oblikovanje inizdelavosistemovza varčevanje z energijovrazličnih
vrstahpodjetij.
Referenčni profili ki bodo vključeni v raziskavo morajo biti opisani:
 Kot opisi tistih, ki delajo v sektorju na področju oblikovanja in izdelave sistemov varčevanja z energijo
v različnih podjetjih z različnimi pristojnostmi. Opisi morajo biti podobni regionalnemu profile regije
Toscana: tehnik za oblikovanje in izdelavo sistemov za varčevanje z energijo. Raven kompetenc
morabiti na ravni 5 EOK.
Znanje
praktično in teoretično
znanjevširšem
strokovnem področju
napodročju delaali
študija

Spretnosti
vrsta kognitivnih in
praktičnih spretnosti,
potrebnihza pripravo
rešitevspecifičnega
problema napodročju
delaali študija

kompetence
samostojno delovanjev okviru področjadela ali
študija,ki sonavadno predvidljive, vendarse lahko
spreminjajo
nadzor rutinskega deladrugih, prevzemdelne
odgovornosti zavrednotenje inizboljšanje delovnih
alištudijskih dejavnosti

 z vidikaujemanjavformalnem izobraževanju se primerja kvalifikacije, ki sledijokončanem srednješolskem
izobraževanju[primer: istruzioneeformazioneTECNICAsuperiore(IT); VišjestrokovneSole(SI), itd..] ali
podobnesituacije.
Teoretična raziskava bo vsebovala:
A) ANALIZO DELOVNO PRAVNIH RAZMERIJ: pregled dokumentov, ki se nanašajo na
pravne predpise v delovni zakonodaji v posamezni državi. S primerjavo kolektivnih pogodb v
sektorju, ki opisujejo ravni kvalifikacij v danem sektorju, bomo primerjali izbrane profile.
Namen analize jezbiranje inurejanjeelementov,ki se uporabljajopri oblikovanjuskupne referenčnemreže,
s katero bomo, primerjaliposebne delovno pravne predpise, ki veljajo za izbrtanipoklicniprofil, inna
drugi strani, da seugotovi, ali so prisotne oblike povezovanjamed trgom delain
sistemomusposabljanja(Analiza mora imetimed3in7strani).
Obrazec za analizo
DELOVNO PRAVNIH PREDPISOV
Snovalec elektroenergetskih naprav

Slovenia
.....................................
Država

(uradni naziv)
Delovno okolje ( naloge, delovno mesto, itd.)
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Razvija elektroenergetske sisteme za različne uporabnike ( proizvodnja, stanovanjske
stavbe, javne stavbe, poslovne stavbe)
Dokumentacija
Opisi delovnih mest
NRP.SLO.ORG
Baza nacionalnih poklicnih standardov
Morebitnaomemba/sklicevanja delovnih pogodb, ki se povezujejossistemomza
priznavanjekreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Kratek opis del in nalog
1. Načrtuje svoje delo in delo izvajalcev ter izvedbo ukrepov za zagotavljanje učinkovite
rabe energije v (več)stanovanjskih stavbah, javnih prostorih ali gospodarskih poslopjih
2. racionalno uporablja čas, material in energijo, merilne in druge naprave ter programska
orodja energetskega knjigovodstva in monitoringa
3. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
4. izvaja osnovne ozaveščevalne ukrepe o učinkoviti rabi energije, sporazumeva se s
sodelavci, nadrejenimi, uporabniki zgradb in strokovnimi službami ter širšo javnostjo
5. analizira in načrtuje energetske potrebe zgradbe po primarni in sekundarni energiji
6. izvaja energetsko analitiko
7. izvaja in nadzira ukrepe učinkovite rabe energije
8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
9. načrtuje in nadzira izgradnjo manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov
uporabniškega nivoja
10. izvaja zahtevnejša elektroinštalacijska dela
11. izvaja sistemski nadzor nad delovanjem elektroenergetskih naprav, opreme, postrojenj in
objektov uporabniškega nivoja
12. organizira redno in investicijsko vzdrževanje naprav, instalacij in objektov

1.

B) - Glede napoklicne profile, opredeljene v začetni faziprojektamed prvimsrečanjem paretnerjev
vSieni, je potrebno v tem delu da projektni partnerjiopišejo profile pridobljene iz
nacionalnihrepertoarjevv smisluznanj, spretnostiinkompetence na področjudejavnosti, ki ga določa
projekta(poklicni profilidelajo kottehnikiza načrtovanjein razvoj sistemovza varčevanje z
energijovrazličnih vrstahpodjetij). S tem bomo
ustvarilizačetnoprimerjalnomrežookvirovusposobljenosti, ki se bodo uporabili pri oblikovanju “pisne
tabele profilov poklicev” in kasneje še pri oblikovanju skupnihenotza usposabljanje.
Analiza profilov bo izhajala iz opisnikov, ki so uporabljerni v EOK in sicer
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-

-

-

Znanje Z (znanje je reultat usvojenih informacij pridobljenih z učenjem. Znanje so dejstva, principi,
teorije in prakse, ki so vezane na področje učenja. V EOK je znanje opisano kot praktično in
teoretično.;
Spretnost S (spretnost pomeni sposobnost uporabiti znanje tako, da izvedemo neko nalogo ali rešimo
problem. V EOK so spretnosti opisane kot kognitivne (uporaba logičnega, intuitivnega in kreativnega
mišljenja) in praktične (uporaba ročnih spretnosti in uporaba metod, materialov, orodij in
inštrumentov);
Kompetence K (kompetenca je dokazana zmožnost uporabiti znanje, spretnosti in osebne, družbene
ter metodološke sposobnosti v delovni ali učni situaciji in pri osebnem ter strokovnem razvoju. V EOK
je kompetenca opisana kot odgovorenost in samostojnost.

Partnerji morajo:
1. Oblikovati sintezo poklicnih profilov, ki so bili predstavljeni v zgornji analizi z uporabo “makroopisnikov” (ne več kot 10 – 12 na profil), ki naj se okvirno nanašajo na module/predmete/ enote učnih
izidov.
2. Prevesti profile v strukturo Z/S/K.
3. Dodati dokument, iz katerega izhaja opis.

6

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

OBRAZEC ZA ANALIZO STROKOVNEGA PROFILA:
Snovalec elektroenergetskih naprav
Država: Slovenia

Vir: Nacionalni poklicni standard http://www.nrpslo.org/baze-podatkov/poklicni-standardi.aspx

Področje dela , makro competence, ki jih lahko priznavamo
izvaja ukrepe za zagotavljanje učinkovite rabe energije v (več)stanovanjskih stavbah, javnih prostorih ali gospodarskih poslopjih
izvaja energetsko analitiko in izvaja in nadzira ukrepe učinkovite rabe energije ( analizira in načrtuje energetske potrebe zgradbe po primarni in
sekundarni energiji)
3. načrtuje in nadzira izgradnjo manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov uporabniškega nivoja
4. izvaja zahtevnejša elektroinštalacijska dela
5. organizira redno in investicijsko vzdrževanje naprav, instalacij in objektov
1.
2.

Področje dela ( Makro- kompetenca ) 1 : ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije v (več)stanovanjskih stavbah, javnih prostorih ali
gospodarskih poslopjih

ZNANJE
 razume tehnična navodila, predpise,
strokovno literaturo in ostalo
dokumentacijo, ki opisuje ukrepe za
zagotavljaje energijske učinkovitosti,
 pozna fizikalne značilnosti gradnikov
strojnih, elektro in gradbenih sestavov
sistemov in naprav v zgradbah,

SPRETNOST
 glede na izdelan koncept energetskega
upravljanja načrtuje svoje delo in delo
drugih izvajalcev
 opredeli cilje energetskega upravljanja za
posameznega uporabnika in izdela
analizo trenutnega stanja
7

KOMPETENCA
izvaja ukrepe za zagotavljanje učinkovite rabe
energije v (več)stanovanjskih stavbah, javnih
prostorih ali gospodarskih poslopjih
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 ureja dokumentacijo na računalniku in
uporablja računalnik za zajem in analizo
izmerjenih vrednosti,
 pozna dokumente in oznake, ki so merilo
energijske učinkovitosti,
 .razume vlogo razpršene proizvodnje
električne energije


 odloča o izbiri tehničnih in
organizacijsko-ozaveščevalnih ukrepov za
zagotavljanje učinkovite rabe energije,
 svetuje pri zagotavljanju učinkovite rabe
energije
 izdela načrt gretja vode s sončnimi
kolektorji in toplotno črpalko
 izračuna potrebno energijo za ogrevanje
nizko-energijske hiše
 izračuna in izdela shemo energetske
samo-oskrbe individualne stanovanjske
hiše z obnovljivimi viri energije
 izdela blokovne sheme različnih
tehnologij so-proizvodnje
 pri načrtovanju proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov energije,
upošteva oddajanje viškov energije v
omrežje
 uporablja glavne tehnološke rešitve za soproizvodnjo električne energije in toplote


Področje dela ( Makro- kompetenca) 2 : energetska analitika in nadzor nad učinkovito rabo energije
ZNANJE
 zna uporabljati glavne ukrepe za
učinkovito rabo energije na vseh

SPRETNOST

KOMPETENCA

 izvaja energetsko knjigovodstvo, ki je
osnovni instrument energetskega
8

izvaja energetsko analitiko in izvaja in nadzira
ukrepe učinkovite rabe energije ( analizira in
načrtuje energetske potrebe zgradbe po primarni
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področjih rabe energije

upravljanja in predstavlja zajemanje,
obdelavo in arhiviranje podatkov,
povezanih z nabavo ter porabo
energentov
 izvaja ciljno spremljanje rabe energije kar
pomeni redno spremljanje porabe
energije in primerjava s preteklim
obdobjem, izdelava analiz in predlogov
za povečanje učinkovitosti rabe energije
 kontrolira proizvodnjo in porabo
električne energije
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Področje dela ( Makro- kompetenca) 3 : izgradnja manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov uporabniškega nivoja
1.

ZNANJE
 Pozna zahteve s katerimi se zagotovi
varnost instalacij v stavbah katerih cilj je
omejiti ogrožanje ljudi ,živali in
premoženja;
 razume strukturo tehničnih predpisov
(pravilniki) in SIST standardov;
 pozna pomen in vsebino tehničnih
smernic za nizko napetostne instalacije v
stavbah.

SPRETNOST
 zagotavlja tehnično ustreznost manj
zahtevnih elektroenergetskih instalacij in
objektov na uporabniškem nivoju
 projektira manj zahtevne
elektroenergetske instalacije
 sodeluje pri načrtovanju in projektiranju
notranje in zunanje razsvetljave
 uporablja sodobna programska orodja za
projektiranje in optimiziranje
elektroenergetskih sistemov in naprav
 nadzoruje obratovalna stanja
elektroenergetskih naprav

KOMPETENCA
načrtuje in nadzira izgradnjo manj zahtevnih
elektroenergetskih instalacij in objektov
uporabniškega nivoja

Področje dela ( Makro- kompetenca) 4 : .zahtevnejša elektroinštalacijska dela
2.

ZNANJE

SPRETNOST

KOMPETENCA
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 Pozna elemente električnih inštalacij in
njihovo povezovanje v funkcionalno
celoto



 načrtuje in priključuje zahtevnejše
nadzemne in podzemne
elektroenergetske inštalacijske
nizkonapetostne sisteme
 nadzoruje naprave za vzpostavitev ali
prekinitev električnih zvez v
nizkonapetostnih in srednjenapetostnih
omrežjih
 priključuje zahtevnejše elektronske
programirljive naprave v
elektroenergetskih sklopih, inteligentnih
instalacijah in sodobni razsvetljavni
opremi
 optimizira naprave sodobnih
inteligentnih instalacij
 priključuje in preizkuša zahtevnejše
električne in komunikacijske sklope
inštalacij
 priključuje zahtevnejše nizko- in
srednjenapetostne elektroenergetske
naprave v času zagonov in poskusnih
obratovanj

11

izvaja zahtevnejša elektroinštalacijska dela
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Področje dela ( Makro- kompetenca) 5: redno in investicijsko vzdrževanje naprav, instalacij in objektov
ZNANJE

 pozna pomen permanentnega in rednega
vzdrževanja naprav in sistemov
 pozna predpise in standarde o
vzdrževanju in delovanju strojev in
sistemov
 zna organizirati vzdrževalna dela in
popravila

SPRETNOST

KOMPETENCA

 organizira in nadzoruje vzdrževanje in
servisiranje elektroenergetskih strojev,
naprav, omrežij in instalacij na nizko- in
srednjenapetostnem nivoju
 svetuje pri preventivnem vzdrževanju
naprav in instalacij
 sodeluje na tehničnih pregledih
elektroenergetskih naprav, objektov in
postrojenj ter prevzema objekte v
obratovanje in vzdrževanje
 sodeluje pri inšpekcijskih pregledih
naprav in objektov
 preskuša in vzdržuje merilne naprave,
opremo in zaščitne naprave v nizko- in
srednjenapetostni elektroenergetiki
 predpisuje in uvaja postopke za
vzdrževanje opreme

12

organizira redno in investicijsko vzdrževanje
naprav, instalacij in objektov
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C) Opis inanalizaobstoječihsistemov certificiranjav partnerskih državah.
Ta analizabo imelapretežnokvalitativnoobliko, in sicer;
1. opisstrukturein postopkovocenjevanja in certificiranja, povezanih z različnimipotmi
usposabljanjas področja zelenega gospodarstva, ki ustrezajo ravni 5 EOK.
2. SWOT analiza (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) teh postopkov,
OBRAZEC ZA ANALIZO CERTIFIKACIJSKEGA SISTEMA

SLOVENIJA
Država

Opišite različne programe, ki se vežejo na preiskovani profil poklica

a) Višje strokovno izobraževanje (EOK raven 5 . SOK raven 6)

vsak program opišite po naslednjih kriterijih:
b) a) .Višje strokovno izobraževanje (EOK raven 5 . SOK raven 6)
a)
Kaj se certificira:
Kompetenca
Strokovna kvalifikacija
Inženir elektroenergetike
Kdo izdaja spričevalo/certifikat?
Višje strokovne šole
Opišite program
Vstopni pogoji:
Splošna ali poklicna matura ali
mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz
splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem
izobraževanju.
Ocenjevanje in zaključevanje:
Znanje študentov se ocenjuje z vajami, s seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, nastopi, s
projektnimi deli, storitvami in drugače ter z izpiti. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično);
9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7
(dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno
opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).
Napredovanje:
V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in
praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika
v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.
Pogoj za pridobitev javne listine:
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Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 83 KT:
Poslovne komunikacije (20 KT), Varnost in varovanje okolja (8 KT), Avtomatika in meritve v
elektroenergetiki (18 KT), Osnove ekonomije (9 KT), Projektiranje (9 KT), Elektroenergetika (19
KT); eden izmed izbirnih modulov v obsegu 13 KT: Zaščita in učinkovitost v elektroenergetiki (13
KT), Instalacije in zaščita v elektroenergetiki (13 KT), Elektroenergetska učinkovitost in električne
instalacije (13 KT); trije obvezni predmeti v obsegu 14 KT: Tehniška matematika (3 KT), Osnove
elektrotehnike (4 KT), Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika (7 KT); prosto izbirni
predmet 5 KT in Diplomsko delo 5 KT.
Kateri system ali pod-sistem priznava kvalifikacijo?
= nacionalni izobraževalni system
= regijski sistem usposabljanja
= gospodarstvo (podjetje, zbirnice ...)
= socialni sistem ( sindikati, kolektivne pogodbe, ....)
.........................................
Področna zakonodaja
= Zakon o višješolskem izobraževanju, (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
= kratek opis
Zakon ureja financiranje in organizacijo izvajalcev višješolskega izobraževanja ter postopke
pridobivanja višješolske strokovne izobrazbe.
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