HKO: obavijesti
travanj 2016.

Sektorski pristup HKO-a
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 1. travnja 2016. održana je Druga radionica za predsjednike osnovanih sektorskih vijeća.
Dosad su osnovana sljedeća sektorska vijeća:
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
IX. Ekonomija i trgovina
X. Turizam i ugostiteljstvo
XI. Promet i logistika
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
Na radionici je usvojen Okvirni plan rada sektorskih
vijeća za 2016. godinu, koji je predložilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Osim toga, nacionalna koordinatorica sektorskih vijeća mr. sc. Ana
Tecilazić-Goršić predsjednike sektorskih vijeća obavijestila je o planiranim temama edukacije za članove sektorskih vijeća u 2016. godini.
Također, na temelju pitanja koja su se otvorila tijekom rada sektorskih vijeća na prijedlozima za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ-u) provedena je rasprava i doneseni su
zaključci o pristupu zanimanjima koja se pojavljuju u
različitim sektorima, kako bi se uskladili pristupi
različitih sektorskih vijeća i pridonijelo dosljednosti
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Sektorsko vijeće VII. Elektrotehnika i računarstvo održalo je svoju 3. sjednicu 13. travnja 2016. u prostorijama
Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na sjednici je nastavljena
na prethodnoj sjednici započeta rasprava o pripadnosti pojedinačnih zanimanja iz NKZ-a sektoru Elektrotehnika i računarstvo te
podsektorima unutar sektora, kao i o potrebnim promjenama i unapređenjima u
popisu pojedinačnih zanimanja u NKZ-u, a doneseni
su i zaključci.

Treća sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo

Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
održalo je svoju 6. sjednicu 14. travnja 2016. u
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
Na sjednici su, nastavno na analizu zanimanja u
aktualnim propisima u području odgoja, obrazovanja i sporta te njihovu usporedbu s popisom pojedinačnih zanimanja u NKZ-u, provedenu na dosadašnjim sjednicama, doneseni zaključci vezani uz pripadnost zanimanja iz NKZ-a sektoru Odgoj, obrazovanje i sport te podsektorima unutar sektora. Također, dovršena je rasprava o potrebnim promjenama i unapređenjima u popisu pojedinačnih zanimanja u NKZ-u.
Održavanje radionice i sjednica omogućeno je u
okviru provedbe projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe
HKO-a (sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog
fonda), kojemu je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.
Šesta sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

U travnju su predstavnici sektorskih vijeća sudjelovali i na završnoj konferenciji projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, na kojoj su im predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji su izrađeni ili se izrađuju u okviru 13 projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.
Takav oblik konzultacija omogućen je da bi se potaknuo dijalog i suradnja između sektorskih vijeća i nositelja
projekata, što se smatra ključnim za izradu kvalitetnih standarda, a suradnja će biti nastavljena i u daljnjem procesu konzultacija.
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Kreativni ljudski potencijali
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 13. travnja 2016. održan je sastanak Nacionalnog vijeća za
razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a) na kojemu su dr.
sc. Marina Tkalec i g. Ivan Žilić s Ekonomskog instituta,
Zagreb predstavili Studiju o budućim kretanjima na
tržištu rada.
Studija uključuje projekcije zapošljavanja po godinama i
po djelatnostima u gospodarstvu Republike Hrvatske i
to na razini šifre Nacionalne klasifikacije djelatnosti od
dvije znamenke te projekcije zaposlenosti po djelatnostima i HKO sektorima na razini rodova zanimanja.
Autori su upoznali članove Vijeća s metodama i modelima koje su koristili pri izradi Studije, izvorima neizvjesnosti i razlozima opreza u projiciranju budućih potreba
tržišta rada, kao i podatcima o očekivanim kretanjima
broja zaposlenih po djelatnostima u projekcijskom razdoblju od 2015. – 2020. g.

Članovi Vijeća informirani su o održavanju završne konferencije projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i
ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ koja će se
održati 19. travnja 2016. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Riječ je o završnoj konferenciji projekta
koji je provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. u skladu s ciljevima prioritetne
osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju,
istraživanju i razvoju, a sufinanciran je iz Europskoga
socijalnog fonda.
Budući da je u Okvirnom planu rada NVRLJP-a za 2016.
g. planirano održavanje sastanaka članova NVRLJP-a s
članovima sektorskih vijeća i nositeljima HKO projekata
radi razmjene iskustava i suradnje među dionicima uključenim u primjenu i razvoj HKO-a, dogovoreno je da u
radioničkom dijelu završne konferencije sudjeluju i članovi NVRLJP-a.

Studija će biti predstavljena javnosti na okruglom stolu „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“
21. travnja pa je sastanak poslužio za utvrđivanje programa, tema i govornika okrugloga stola.

Okrugli stol Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 21. travnja 2016. održan je okrugli stol „Vještine budućnosti za
razvoj hrvatskoga gospodarstva“ u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
Središnja tema okrugloga stola bilo je predstavljanje
studije Projekcije o budućim kretanjima na tržištu
rada koju je na inicijativu Nacionalnoga vijeća izradio Ekonomski institut, Zagreb u sklopu projekta
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Potpora
radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, financiranog sredstvima Europskoga socijalnog fonda.
U uvodnom dijelu programa prof. dr. sc. Srećko
Tomas, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i
sporta pozdravio je sudionike i uzvanike i pozvao
na korištenje rezultata Studije kao podloge za donošenje javnih politika, kako bi se ostvario gospodarski boljitak i povećanje zapošljivosti mladih ljudi
te premostio jaz između svijeta obrazovanja i svijeta rada.
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Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predsjednica Nacionalnog
vijeća za razvoj ljudskih potencijala u svom je uvodnom
govoru pozdravila brojne sudionike i uzvanike koji će
sudjelovati u raspravi: prof. dr. sc. Gordanu Rusak, predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, g. Marija Bebića, pomoćnika ministrice
rada i mirovinskoga sustava, dr. sc. Tomislava Jurendića,
pomoćnika ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dr. sc. Borisa Jokića, članove sektorskih
vijeća, provoditelje projekata koji korištenjem sredstava
iz EU fondova i primjenom instrumenata Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira unapređuju kvalitetu i relevantnost
visokoga obrazovanja i obrazovanja odraslih, rektore
sveučilišta, ravnatelje agencija i druge goste.
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Studija uključuje projekcije zapošljavanja po godinama i
po djelatnostima u gospodarstvu Republike Hrvatske i to
na razini šifre Nacionalne klasifikacije djelatnosti od dvije znamenke te projekcije zaposlenosti po djelatnostima
i HKO sektorima na razini rodova zanimanja.
Riječ je o prvoj istraživačkoj studiji projekcija vezanih uz
hrvatsko tržište rada koja je izrađena korištenjem modelskog pristupa i temelji se na bogatom setu kvantitativnih podataka. Autori su upoznali sudionike s metodama i
modelima koje su koristili pri izradi Studije, izvorima neizvjesnosti i razlozima opreza u projiciranju budućih potreba tržišta rada, kao i podatcima o očekivanim kretanjima broja zaposlenih po djelatnostima u projekcijskom
razdoblju od 2015. – 2020. g.
Članice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
mr. sc. Sanja Crnković Pozaić i prof. dr. sc. Blaženka Divjak dale su svoje osvrte na Studiju i koristnost rezultata
za rad NVRLJP-a i sektorskih vijeća.
Uslijedila su pitanja i rasprava o rezultatima Studije i
javnim politikama koje bi trebale koristiti navedene rezultate kako bi se strateški razvoj Republike Hrvatske usmjeravao na temelju istraživačkih rezultata i analitičkih
podloga. Zaključeno je da je prikazana Studija odličan
početak istraživanja budućih potreba tržišta rada koje
treba nastaviti, koristeći kvantitativne i kvalitativne podatke iz različitih izvora.

Naglasila je ulogu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih
potencijala u razvoju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
kao instrumenta uređenja kvalifikacija u Republici Hrvatskoj kojima se osigurava kvaliteta i relevantnost kvalifikacija u odnosu na tržište rada.
Nazočnost brojnih dionika na ovom skupu potvrđuje jednu od važnih dimenzija koncepta Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira: integrativnost politika i suradnju širokog
spektra dionika koji pristupaju procesu usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada.
Na poziv moderatorice mr. sc. Ane Tecilazić Goršić, nacionalne koordinatorice sektorskih vijeća, sudionici okrugloga stola su u kratkim izlaganjima iznijeli svoja razmiš- Rezultati Studije ne ukazuju na trendove koje treba slijeljanja o temi Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga diti, već upozoravaju na trendove koji će se dogoditi ukogospodarstva.
liko donositelji javnih politika ne budu koristili njezine
rezultate i donosili odluke utemeljene na dokazima.
Dr. sc. Marina Tkalec i dr. sc. Maruška Vizek predstavile Promišljajući o vještinama budućnosti i profesionalnom
su studiju Projekcije o budućim kretanjima na tržištu razvoju kao kontinuiranom procesu kojim kao država
rada u čijoj je izradi sudjelovao i g. Ivan Žilić s Ekonom- možemo upravljati, zahtjeve budućnosti možemo prihvaskog instituta, Zagreb.
titi kao priliku i izazov za osobni razvoj pojedinca i prosperitet društva u kojem živimo.

HKO: obavijesti

stranica 5.

Zaključci okruglog stola

Studija Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada
Ekonomskoga instituta, Zagreb, prva je projekcija vezana
uz hrvatsko tržište rada koja koristi modelski pristup i
temelji se na bogatom setu kvantitativnih podataka.
Unatoč metodološkim ograničenjima i izvorima neizvjesnosti, Studija je vrijedan izvor informacija za donošenje i
usklađivanje javnih politika obrazovanja, zapošljavanja,
cjeloživotnoga učenja i regionalnoga razvoja. Dopunjavanjem i razvijanjem statističke osnovice i ekonometrijskoga sustava omogućit će se izrada daljnjih kompleksnijih
projekcija koje će omogućiti i procjenu učinaka strateških
dokumenata i javnih politika u području tržišta rada.
Studija nije usmjerila na trendove koje treba slijediti, već
je upozorila na trendove koji bi se mogli ostvariti ako donositelji javnih politika ne budu koristili njezine rezultate i
donosili strateške odluke utemeljene na podacima.
Studija predviđa da će se hrvatsko tržište rada u sljedećih pet godina oporaviti, ali projicirana stopa rasta neće
biti dovoljna kako bi se zaposlio veći broj trenutačno ne-

zaposlenih ili aktivirao onaj dio stanovništva koji je
izišao iz radne snage.
Prilagodba tržištu rada morat će obuhvatiti i pojedince koji su već završili svoje obrazovanje jer njihove
kvalifikacije u sljedećih pet godina neće biti usklađene s projiciranim kretanjima na tržištu rada.
Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) odličan je instrument uređenja kvalifikacija kojim se osigurava jasnoća, kvaliteta i relevantnost kvalifikacija u odnosu
na tržište rada. Primjenom HKO-a i provođenjem
Cjelovite kurikularne reforme omogućuje se stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje
koje su ujedno i poželjne vještine budućnosti: rješavanje problema, kritičko mišljenje, donošenje odluka, jezična, matematička, digitalna i tehnološka pismenost, inicijativnost, poduzetnost i dr. Takve vještine, uz potrebno teorijsko znanje i kvalitetno temeljno obrazovanje u struci, čine podlogu za razvoj tržišta rada, a ne samo za udovoljavanje trenutačnim
potrebama.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala kao središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj ljudskih potencijala, koje je iniciralo izradu Studije, i nadalje će donošenjem preporuka, mišljenja i drugih dokumenata, informiranjem javnosti, organizacijom konferencija, okruglih stolova i drugih događaja procjenjivati i usmjeravati javne politike
kako bi se korištenjem sredstava iz europskih i nacionalnih izvora učinkovito povezalo gospodarstvo, obrazovanje i
strateško planiranje.
Izradom studija i analiza na temelju sektorskoga pristupa stječu se pretpostavke za strateško planiranje dugoročnih
mjera razvoja tržišta rada i zapošljavanja te javnih politika i strateških područja razvoja RH oko kojih treba postići konsenzus. Svi donositelji i provoditelji odluka moraju preuzeti odgovornost za (ne)djelovanje utemeljeno na podacima jer
znanje obvezuje.

Međunarodna perspektiva
Drugi sastanak Radne skupine država članica za ESCO

U Bruxellesu je 26. travnja 2016. održan drugi sastanak Radne skupine država članica za Europsku klasifikaciju
vještina/kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO). ESCO je višejezična klasifikacija vještina/kompetencija,
kvalifikacija i zanimanja temeljena na standardiziranoj terminologiji na svim jezicima Europske unije.
Na sastanku je predstavnicima država članica predstavljena inicijativa A New Skills Agenda for Europe, usmjerena
na poticanje razvoja vještina, koja polazi od činjenice da gospodarski i društveni napredak Europe velikim dijelom
ovisi o vještinama njezinih građana. U skladu s istaknutim prioritetima, predstavljen je niz aktivnosti koje se planiraju provesti u 2016. godini.
Također, dan je pregled dosad provedenih aktivnosti (priprema nacrta, konzultacije sa stručnjacima), aktivnosti
koje se trenutno provode (analiza nedostataka) te planiranih aktivnosti u razvoju ESCO-a (prevođenje, konzultacije
s tijelima koja sudjeluju u razvoju ESCO-a te državama članicama).
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Vezano uz ulogu pojedinačnih država članica u daljnjem procesu razvoja ESCO-a, predstavljene su i raspravljene njihove aktivnosti i obaveze, koje će obuhvatiti konzultacije vezane uz prvu verziju ESCO-a na engleskom jeziku u prvom krugu te na nacionalnim jezicima u drugom krugu. Nakon završetka svih planiranih aktivnosti, krajem 2016.
godine predviđa se objava prve verzije ESCO-a.
U ime Hrvatske na sastanku su sudjelovale predstavnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva
rada i mirovinskoga sustava.

Pioniri HKO-a
Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.2013. Europskog socijalnog fonda, Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
Mjere 3.1. Unaprjeđenje obrazovnog sustava, objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Odobreno je 30 projekata čija je provedba
započela u 2015. godini.

Splitski Pomorski fakultet predstavio standarde zanimanja na Završnoj konferenciji projekta
Pomorski fakultet u Splitu je 19. travnja 2016., na
završnoj konferenciji projekta „Potpora radu HKO
Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ predstavio članovima Sektorskog vijeća
XI. Promet i logistika standarde zanimanja koje je
razvio u sklopu projekta „Pomorski menadžment za
21. Stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog
područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučilišnoga diplomskog studija“ kao i sve ostale aktivnosti u sklopu projekta.

Tijekom travnja, članovi Radne skupine za izradu standarda kvalifikacija te Radne skupine za modernizaciju
postojećih programa, uz brojne pojedinačne sastanke,
sudjelovali su na 5 predavanja u organizaciji Pomorskog
fakulteta: predavanja kapetana Joška Nikolića, predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,
Tomislava Batura, pomoćnika ravnatelja Lučke uprave
Ploče te prof. dr. Elen Twrdy, dekanice Fakulteta za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani i dopredsjednice
Nadzornog odbora Luke Koper, a sve u cilju jačanja kapaciteta nastavničkog kadra. Članovi užeg projektnog
tima također su aktivno radili na uključivanju vanjskih
dionika u Projekt radi uspostavljanja suradnje u organizaciji pilot modela studentske prakse pri čemu su uz
projektne partnere, koji će primati studente na praksu,
uspostavili suradnju s dvije vanjske tvrtke s kojima će
potpisati sporazum o obavljanju studentske prakse tijekom ljeta. Više o projektu možete pronaći na web stranici projekta www.pm21st.eu.
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Standardi zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije
U okviru projekta "TARGET – Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije" tijekom ožujka i
travnja intenzivno se radilo na završavanju prijedloga 7
standarda zanimanja te su intenzivirane aktivnosti vezane uz izradu 7 standarda kvalifikacija.
Uz veliki broj održanih sastanaka članova ekspertnih
radnih podskupina Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
(RGNF) i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
(FKIT), 12. i 13. travnja održane su radionice o metodologiji izrade standarda kvalifikacija za ekspertne radne
skupine, a 15. travnja 2016. su održane dvije uvodne
teorijske radionice o ishodima učenja na razini kolegija
za nositelje kolegija oba fakulteta.

Dana 27. travnja održana je zadnja radionica za studente na temu akademskih i socijalnih vještina pri čemu je
postignut cilj, tj. ostvaren jedan od indikatora projekta, 300 studenata educiranih o toj temi .
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Osim rada na projektu te intenzivnih edukacija na svim razinama, 7. ožujka održana je proširena izvanredna sjednica
Fakultetskog vijeća RGNF-a na kojoj su predstavljeni rezultati projekta te 17. ožujka okrugli stol s poslodavcima na
temu standarda zanimanja u rudarstvu, geologiji i naftnom rudarstvu u organizaciji Hrvatske udruge diplomiranih studenata RGNF-a (AMAC-RGNF). Okruglom stolu prisustvovali su relevantni hrvatski poslodavci (INA, Crosco, Agencija za
ugljikovodike, Viadukt, Kamena d.d., Cemex, Hrvatske vode i drugi).

Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

U okviru projekta „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom
fakultetu“, čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet, i tijekom travnja nastavljene su aktivnosti planirane u sklopu elementa projekta 4: Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija.
Sukladno projektnom prijedlogu, šest nastavnika TTF-a,
koji su ujedno i voditelji elemenata projekta, sudjelovalo
je na kongresu International Academic Conference on
Teaching, Learning and E-learning (IAC-TLEI) koji je održan
15. i 16. travnja 2016. godine u Budimpešti gdje su slušali predavanja iz područja edukacije te aktivno sudjelovali u raspravama sa sudionicima kongresa s ciljem unaprjeđenja vlastitih nastavničkih kompetencija.
Dodatno, nastavnici TTF-a su na kongresu prezentirali
rezultate dosadašnjeg rada na projektu „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na
Tekstilno-tehnološkom fakultetu“ i to kroz dva rada koja
su objavljena u zborniku radova:
Ercegović Ražić S., Peran J., Racane L, & Vojnović B.:
„Improvement of Teaching and Student Competences
through Learning Outcomes for Creating Qualification
Standards according to the Qualification Croatians Framework“, te Potočić Matković V. M., Čubrić G., Salopek
Čubrić I.: „Development of Occupational Standards and
Model of Students' Practice with Aim to Ensure HighQuality Education“.
Više o projektu, ciljevima i aktivnostima možete pročitati
na mrežnim stranicama Projekta.
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Aktivnosti projekta UNAPRORI

Sveučilište u Rijeci nositelj je projekta pod nazivom „Unapređivanje postupka vrednovanja programa na
Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt“.
Tijekom travnja Radna je skupina za
izradu standarda zanimanja i kvalifikacija, nakon provedene Ankete o
standardu zanimanja te konzultacija
s ključnim poslodavcima, održala niz
sastanaka koji su rezultirali izradom
standarda novog zanimanja asistent
u proizvodnji i razvoju lijekova te je u
tijeku definiranje ishoda učenja i
standarda kvalifikacije iz područja
biotehnologije i istraživanja lijekova.
Dana 13. i 25. travnja 2016. održani
su sastanci Radne skupine za izradu
prijedloga standarda zanimanja i
standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u sklopu
UNAPRORI projekta na kojima su
definirani ključni poslovi i skupovi
kompetencija djelomične kvalifikacije „Upravljanje u visokom obrazovanju“.
U tijeku je izrada video modula
„Institutional Research and Institutional Effectiveness“ za online učenje
namijenjenog unapređivanju vještina u području institucijskog istraživanja i strateškog planiranja.
Video modul temelji se na predavanjima Karen Webber s Instituta za
visoko obrazovanje, Sveučilišta u
Georgiji, SAD te Charlesa Matheisa
voditelja Odjela za strateško planiranje i razvoj sa Sveučilišta Jyväskylä,
Finska.
Dodatne informacije o Projektu moguće je pronaći na mrežnim stranicama.
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Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.2013. Europskog socijalnog fonda objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta ustanova za
obrazovanje odraslih – faza II. U 2015. godini donesena je Odluka o financiranju 25 projekata ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 29 milijuna kuna.

Krenula izrada dokumentacije i priručnika za nove programe osposobljavanja

U okviru europskog projekta EDU VG PP PLUS, čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, tijekom ožujka i
travnja provedena je edukacija za provedbu HKO projekta
koju su pohađali zaposlenici Učilišta te članovi radnih
skupina zaduženi za razvoj projekta. Standardi zanimanja
izradit će se za nove programe obrazovanja odraslih za
zanimanja Voditelj socijalnog poduzeća i Samostalni knjigovođa socijalnog poduzeća i udruga. Na taj će način novi
programi obrazovanja odraslih biti prilagođeni Hrvatskom
kvalifikacijskom okviru (HKO), čiji je glavni cilj usklađivanje cjelokupnog obrazovnog sustava s potrebama tržišta
rada.
Članovi dviju radnih skupina razvit će standarde za nove
programe i sastaviti priručnik za buduće polaznike tih
programa. U radnoj skupini sudjeluju profesori, ekonomisti, pedagozi, stručnjaci za socijalno poduzetništvo te
sami društveni poduzetnici i knjigovođe.

Standardi zanimanja bi trebali biti izrađeni do
početka mjeseca lipnja ove godine kad je planiran početak pilot provedbe novih programa. U
pilot fazi provedbe osposobljavat će se primarno
osobe iz postpenalnog sustava te dugotrajno
nezaposleni s burze rada, dok će kasnije, po
završetku projekta, u program moći biti uključeni
i drugi zainteresirani polaznici.
Naime, po realizaciji projekta Učilište planira
uklopiti nove programe u postojeći portfelj obrazovnih programa, koji će se također s vremenom
prilagoditi načelima HKO-a. Osim toga, projektom će u svoj obrazovni sustav Učilište po prvi
put uvesti e-learning metodu stjecanja znanja te
tako omogućiti pristup programima većem broju
korisnika.
Projekt vrijedan 1.196.375 kuna sufinancira
Europski socijalni fond s 93,88%, dok ostatak
sredstava osigurava Učilište. Završetak provedbe
projekta je planiran u studenom ove godine.
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Izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacija za novo zanimanje “Specijalist poslovne podrške“
Projekt „Inovativno obrazovanje za inovativno poslovanje“ koji provodi Srednja škola Ivanec, sa svojim partnerima
Srednjom školom Novi Marof i tvrtkom Infoproces d.o.o., u proteklim mjesecima proveo je veliki broj projektnih aktivnosti; analizu tržišta rada, izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te edukaciju nastavnika i ravnatelja o
izradi kurikuluma i definiranju SIU sukladno metodologiji HKO-a. Analiza tržišta rada provodila se u razdoblju od siječnja do ožujka a bazirala se na 186 poslodavaca od čega je istraživanje uspješno provedeno na uzorku od 32 organizacije iz 10 županija iz svih 5 hrvatskih regija (prema HKO-u). Primarni cilj istraživanja bio je utvrditi potrebe poslodavaca vezane uz novo zanimanje „Specijalist poslovne podrške“ kako bi ih se uključilo u ishode učenja obrazovnih programa obrazovanja odraslih te kako bi se definirao standard tog zanimanja.
Sukladno podacima Analize, nastavnici i ravnatelji
su pod vodstvom vanjskog stručnjaka za HKO, izradili standard zanimanja i standard kvalifikacija za
novo zanimanje „Specijalist poslovne podrške“. Trenutno je u tijeku izrada tri nova nastavna programa/
kurikuluma „Specijalist poslovne podrške“ s mogućnošću subspecijalizacije iz područja: Prodaja i
marketing, Nabava i skladište te Administracija i
financije. Prije samog rada, nastavnici i ravnatelji
educirani su o novim procesima izrade SZ, SK, SIU i
kurikuluma sukladno metodologiji HKO-a. Program
osposobljavanja za „Specijalista poslovne podrške“
omogućiti će polaznicima stjecanje širokog spektra
primjenjivih znanja u upravljanju poslovnim procesima kako bih stekli stručne kompetencije i osigurali
konkurentnost na tržištu rada.

Novosti iz Srednje škole „Arboretum Opeka“ : Projekt Stepenica više u poljoprivredi
Srednja škola „Arboretum Opeka“ od 30. studenog 2015. godine provodi, zajedno s partnerskom školom- Poljoprivrednom školom Zagreb, projekt „Stepenica više u poljoprivredi“. Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog
fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013., a predviđeno trajanje projekta je do 29. studenoga 2016. godine. Cilj projekta je razvoj i provedba novih programa obrazovanja odraslih: gospodarstvenik/ica u
agroturizmu i proizvođač/ic i prerađivač/ica
ljekovi tog i aromatičnog bilja. Novi programi bit će temeljeni na znanjima, vještinama
i ishodima učenja usklađenim sa zahtjevima Europske unije i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
U sklopu projekta od 04.-08. travnja u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ i u Poljoprivrednoj školi Zagreb održana je edukacija
na temu „Proizvodnja i prerada ljekovitog i
aromatičnog bilja“. Ciljevi edukacije su bili
upoznati polaznike sa značenjem i mogućnostima uzgoja ljekovitog i aromatičnog
bilja te prednostima uzgoja pred prikupljanjem samoniklog bilja, educirati polaznike
o morfološkim i biološkim karakteristikama
najvažnijih samoniklih i kultiviranih biljnih
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vrsta, osnovnim tehnologijama
proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja te procesima sušenja,
dorade, prerade i upotrebe ljekovitog i aromatičnog bilja. Edukaciji je
prisustvovalo 5 nastavnika iz SŠ
„Arboretum Opeka“ i 4 nastavnika
Poljoprivredne škole Zagreb.
11. travnja 2016. u Poljoprivrednoj školi Zagreb, održan je treći
sastanak stručnog tima za stvaranje uvjeta i razvoj novog programa.
Na sastanku su prihvaćeni standardi kvalifikacija za proizvođača/
icu i prerađivača/icu ljekovitog i
aromatičnog bilja i gospodarstvenika/icu u agroturizmu. Stručni tim
također je izradio 2 nova programa za obrazovanje odraslih.

Učilište Ambitio : Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma
Učilište Ambitio je temeljem istraživanja tržišta i utvrđenog nedostatka stručnih osoba u području zdravstvenoga
turizma pokrenulo projekt „Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma“ u sklopu Poziva na
dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih – faza II“ u okviru Operativnog programa
razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
Nakon završenih projektnih aktivnosti koje se odnose na standard zanimanja (SZ) kojim su analizirani i definirani
ključni poslovi, znanja i vještine i standard kvalifikacije (SK) kojim su definirani skupovi ishoda učenja, održana je
evaluacijska radionica s poslodavcima. Radionica predstavlja nastavak dijela aktivnosti zamišljenih samim projektom na kojoj su sudjelovali poslodavci i predstavnici ustanova koje pružaju zdravstvene usluge te članovi radne
skupine koji trenutno rade na aktivnostima koji se odnose na razvoj kurikuluma obrazovnog programa te izradu
nastavnih sadržaja i razvoja sustava za e-učenje. Cilj Evaluacijske radionice je vrednovanje izrađenog SZ i SK te
razmjena dosadašnjih iskustava i mišljenja poslodavaca o potrebnim kompetencijama kako bi se u konačnici najbolji prijedlozi implementirali u SZ i SK.
Domaće tržište trenutno zapošljava oko deset tisuća osoba u zdravstvenom turizmu. U slijedećim godinama predviđa se izraženiji deficit profesionalaca zdravstveno-turističkog profila zbog čega vjerujemo da će budući Voditelji
zdravstvenog turizma doprinijeti pretvaranju potencijala kojeg Republika Hrvatska ima do razvojnih rezultata.
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Projekt „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nositelj je
projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih
dionika u procesu provedbe HKO-a“ u iznosu od
1.917.000,00 kuna koji sufinancira Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda (ESF-a) u iznosu od 85%.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa
„Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. - 2013. u skladu s
ciljevima prioritetne osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, a provodit će se
u trajanju od 15 mjeseci, odnosno u razdoblju izme-đu
siječnja 2015. i travnja 2016. godine.
Cilj je projekta pružiti potporu uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća te s njima povezanih drugih dionika

važnih za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira,
sukladno Zakonu o HKO-u. Također, projektom se namjerava pružiti potpora Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u vrednovanju usklađenosti studijskih programa
u odnosu na odgovarajuće standarde kvalifikacija te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u vrednovanju
usklađenosti obrazovnih programa u odnosu na odgovarajuće standarde kvalifikacija iz Registra HKO-a.
Projektom će se šira javnost nastojati upoznati s razvojem HKO-a, njegovom svrhom i mogućnošću korištenja
tokom obrazovanja, učenja i zapošljavanja.

U sklopu projekta izrađen je i novi HKO promotivni film o Standardima u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
koji možete pogledati na ovoj poveznici .

U sljedećim HKO obavijestima čitajte o:



Studijskom posjetu makedonske delegacije 16. do 20. svibnja 2016.



Studijskom posjetu moldavske delegacije 17. svibnja 2016.



14. sjednici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, 19. svibnja 2016.

