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Erasmus+ - projekt Strateška partnerstva
„QualiProSH Electro“ – kvalifikacijski profil za sektor second-hand
»Strokovnjak za rabljene električne naprave«
V okviru projekta »QualiProSH Electro« bo za sektor »second hand«, na podlagi rezultatov prejšnjih
projektov »QualiProSecondHand« in »QualiProSH«, razvit Evropski kvalifikacijski koncept
»Strokovnjak za rabljene električne naprave«. Le-ta bo razvit v sodelovanju s petimi Evropskimi
državami (Nemčijo, Avstrijo, Finsko, Slovenijo in Bolgarijo). Prilagojen in testiran bo na ciljni skupini
»zaposleni oziroma kandidati za delo v sektorju second hand« ter se bo izvajal trajnostno. Osnova za
razvoj kvalifikacije je delovni proces, v povezavi z analizo rezultatov prejšnjih projektov kot tudi že
oblikovani kvalifikacijski moduli in njihove strukture. Osnova za razvoj kvalifikacije pa so tudi dodatni
izdelki razviti v projektu »QualiProSH II«, kot so standardi kvalitete, orodja za identifikacijo kompetenc
in preverjanje kakovosti.
V okviru projekta »QualiProSH Electro« bodo, k že v prejšnjem projektu razvitim modulom
»menedžment/upravljanje s poslovnimi procesi, nakup/nabava blaga, sprejem blaga/strank, prodaja in
organizacija sprejema blaga« itd., dodatno razviti trije specifični in dva kvalifikacijska modula socialnih
kompetenc, z gradivi za poučevanje in učenje. Vsi moduli bodo povzeti v posebno skupno kvalifikacijo.
Omeniti moramo predvsem naslednje module:






Skladiščenje in transport rabljenih električnih naprav
Čiščenje in popravilo rabljenih električnih naprav
Demontaža in odprodaja rabljenih električnih naprav
Socialne kompetence I (osebnostne lastnosti)
Socialne kompetence II (kompetence ravnanja s človeškimi viri)

Ne glede na že obstoječe standarde kakovosti, bo vsaka država partnerica, iz desetih kvalifikacijskih
modulov in z upoštevanjem posebnih nacionalnih pogojev, razvila nacionalni kvalifikacijski koncept, ga
testirala in optimizirala. Izdelan bo skupni evropski kvalifikacijski koncept »strokovnjak za rabljene
električne naprave«, ki bo namenjen prenosu v druge države članice. Koncept bo lahko uporabljen v
celoti ali prilagojen nacionalnemu sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja posamezne
države članice. Zaradi povečane uporabe digitalnih medijev pri učenju, bomo izbrali bistvene vsebine
desetih modulov in jih pripravili za uporabo z webinarjem. Pripravljena bodo tudi navodila za uporabo
webinarja. Izdelali bomo ocenjevalno orodje za priznavanje kompetenc, s katerim bomo prepoznavali
naučene kompetence ter pripravili navodila za uporabo le-tega. Poleg tega bomo izdelali smernice za
izvedbo in financiranje kompetence.
Z razvojem zgoraj omenjene kvalifikacije in dodatnih izdelkov, se bo na trgu dela odprlo novo področje
dela za ranljive skupine, poleg tega, pa bo pridobljena tudi nova skupna evropska kvalifikacija. Poleg
varstva virov in ponovne uporabe dobrin, pa bomo prispevali tudi k nadaljnji profesionalizaciji sektorja
»second hand«, kot tudi prepoznavanju specifičnih aktivnosti in prostemu pretoku delovne sile.
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