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Projekt “ECVET goes Business” želi približati EU orodje mobilnosti, kot je (Evropski sistem kreditnih točk v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju) in druge mehanizme transparentnosti kadrovskim strokovnjakom v 
podjetjih. Predstaviti jim želi orodja v jeziku in obliki, ki ga razumejo in uporabljajo.  

Usposabljanje za kadrovske strokovnjake 

Projektna skupina se je po izdaji priročnika za upravljanje 
s človeškimi viri odločila za korak naprej z oblikovanjem in 
izvajanjem učnega načrta usposabljanja za kadrovsko 
osebje. Na podlagi raziskovalne študije in sledenju 
strukturi priročnika je pripravila program usposabljanja, ki 
nudi strokovnjakom s področja človeških virov priložnost, 
da sodelujejo pri uporabi orodij EU za preglednost in 
odkrivajo učinkovite načine uporabe teh instrumentov pri 
vsakodnevnem delu. Prednost udeležbe na tečaju 
usposabljanja je tudi priložnost za mreženje in izmenjavo 
najboljših praks. 

Kurikulum je že bil testiran v vseh partnerskih državah in 
je dobil zelo pozitivne povratne informacije glede 
metodologije, kakovosti in vsebine. Projektna skupina je 
od udeležencev tudi izvedela, da ima ciljna skupina še 
manj časa na razpolago, kot je bilo pričakovano, zato je 
bila sprejeta odločitev, da bo tečaj usposabljanja na voljo 
v bolj prilagodljivih modulih. 

Zaključni sestanek partnerstva 

V začetku oktobra 2017 so partnerji projekta “ECVET 
goess business” zbrali v Gradcu v Avstriji na končnem 
srečanju projekta. Razpravljali so o rezultatih pilotne 
ocene in prihajajoči končni konferenci. Druga pozornost 
je bila namenjena nadaljnjim dejavnostim razširjanja 
pozitivnih odzivov na usposabljanje in strategiji projekta 
za njegovo trajnostno izkoriščanje. Poleg tega so partnerji 
razpravljali o odprtih vprašanjih in si razdelili 
odgovornosti pri pripravi končnega poročila. 

Zaključna konferenca v Avstriji 

Končna konferenca projekta "ECVET goes Business" je bila 
6. oktobra 2017 v Gradcu v Avstriji, na kateri sta 
sodelovala dva zunanja govorca in projektna ekipa. Emina 
Kofrc iz organizacije "Zebra", lokalne ustanove, 

specializirane za vprašanja integracije, ki se ukvarja tudi s 
priznavanjem kompetenc, je po uvodu in pozdravnih 
notah organizatorja, podala vpogled v njeno vsakodnevno 
delo in kako so v njeni organizaciji vzpostavili proces 
priznavanja kompetenc. Nato je bil občinstvu predstavljen 
projekt "ECVET goes Business" in njegovi intelektualni 
rezultati,  kot možna rešitev za izzive v prihodnosti s 
strani treh različnih partnerjev v živahni razpravi. Po 
krajšem odmoru je občinstvo sledilo drugi osrednji 
predstavitvi Petre Steiner, ki dela v organizaciji "Austrian 
Academy of Continuing Education" (wba). Potem so 
gostje konference aktivno sodelovali v razpravi v odprtem 
prostoru. Organizirane so bile tri različne skupine, ki so se 
osredotočile na vsaka svoj vidik instrumentov ECVET in 
mehanizmov preglednosti EU. Udeleženci so se lahko 
sprehajali po kraju konference in razpravljali o vprašanjih, 
ki so bila najbolj privlačna za njih. Člani projektne skupine 
so na koncu povzeli rezultate in glavne pripombe razprav 
s strani udeležencev. 

Kako naprej? 

Čeprav se projekt "ECVET goes Business" bliža koncu, se 
bodo dejavnosti razširjanja nadaljevale v vseh partnerskih 
državah. Dokler bodo evropski instrumenti za preglednost 
vključeni v vsakodnevno uporabo v podjetjih in 
strokovnjaki za človeške vire seznanjeni z njihovo vsebino,  
je pred nami še vedno dolga pot, vendar projekt "ECVET 
goes Business" zagotavlja visoko kakovostne vire, ki jih je 
mogoče uporabljati po vsej Evropi. Upamo, da bodo naša 
prizadevanja pospešila ta proces, da bo upravljanje s 
človeškimi viri bolj pregledno in učinkovito v vseh 
evropskih državah. 
Če vas zanima naš razvoj ali želite izvedeti več o projektu 
"ECVET goes Business"? Obiščite našo spletno stran 
www.ecvetgoesbusiness.eu in sledite nam na Facebooku 
www.facebook.com/ecvetgoesbusiness. 
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