Informativni list o sektorsko specifičnih kvalifikacijah za Second-Hand
sektor v Evropi in o dodatnih rezultatih, razvitih v projektu
Leonardo da Vinci inovacijski projekt z naslovom QualiProSH II – Kvalifikacijski
profil »Second-Hand«, ki temelji na standardih delovnega procesa
V prvi polovici trajanja projekta »QualiProSH II« je bilo v šestih evropskih državah (Nemčija, Avstrija.
Belgija, Finska, Slovenija in Bolgarija) razvitih šest izbranih sektorsko specifičnih kvalifikacijskih modulov,
ki so bili pripravljeni na osnovi kvalifikacijskega profila, razvitega v okviru predhodnega projekta z
naslovom QualiProSecondHand. Tako kvalifikacijski profil kot tudi moduli temeljijo na enotnih ključnih
delovnih procesih, razvitih širom Evrope, in na zahtevanih kompetencah ter spretnostih. Kvalifikacijski
moduli so prilagojeni zahtevam, ki so specifične za posamezne države, in v prvi izmed treh testnih faz je
bilo v sodelovanju s ciljno skupino, to so podjetja in zaposleni v Second-Hand sektorju, izvedeno tudi
njihovo testiranje. Tako v prvi fazi testiranja kot tudi v nadaljevanju, torej v drugi fazi, ki trenutno še poteka,
je že bilo oziroma bo izvedeno testiranje naslednjih modulov s strani spodaj navedenih držav in partnerjev:
Modul

1. faza testiranja –
država/partner

2. faza testiranja –
država/partner

Ćiščenje in popravila tekstila
Organizacija sprejema blaga
Management / Poslovni procesi
Prodaja
Sprejem blaga / strank
Nabava in sprejem blaga

Nemčija – QAD Dresden
Bolgarija – TTO Universität Sofia
Slovenija – TŠC Nova Gorica
Finska – Ekokaarina ry
Avstrija - RepaNet
Belgija -RESSOURCES

Belgija – RESSOURCES
Finska – Ekokaarina ry
Nemčija – QAD Dresden
Bolgarija – TTO Universität Sofia
Slovenija – TŠC Nova Gorica
Avstrija - RepaNet

Z namenom priprave evropskega modela usposabljanja za pridobitev kvalifikacij, s čimer bi okrepili
Second-Hand sektor ter hkrati prispevali k njegovi večji profesionalizaciji, smo na osnovi predhodno
določenih enotnih standardov kakovosti razvili kvalifikacijske module, ki jih bomo v okviru tega projekta
tudi testirali. Razviti kvalifikacijski moduli so praktično naravnani in so pripravljeni v angleščini, kar bo
olajšalo njihovo prenosljivost med sodelujočimi državami in nudilo lažjo dostopnost zunanjim
uporabnikom. Pri pripravi modulov smo upoštevali dva vidika:
1. didaktični pristop, kar vključuje tako pripravo seznama učnih vsebin kot tudi nek okviren koncept
celotne realizacije usposabljanja (to so med drugim informacije o časovnem poteku celotnega
kvalifikacijskega procesa, cilji in vsebine posameznih učnih enot, kakor tudi gradiva in metode, ki
se bodo uporabljala pri usposabljanju), ter natančne časovne razporede posameznih učnih enot;
2. uporabo različnih učnih gradiv.
Poleg razvoja in testiranja šestih sektorsko specifičnih kvalifikacijskih modulov, smo v okviru projekta
testirali in optimizirali tudi poseben instrument za prepoznavanje potreb po kvalifikacijah, ki je bil že razvit
v okviru predhodnega projekta. Tako je zdaj dostopna različica tega instrumenta za leto 2010. Če želimo
od usposabljanja za pridobitev kvalifikacij pridobiti čim več, se moramo zavedati tudi pomena njegove
kakovosti. Institucije, ki izvajajo usposabljanja za pridobitev kvalifikacij, morajo biti še posebej pozorne na
kakovost svojega dela, identificirati morajo področja, na katerih obstaja primanjkljaj ter usposabljanja tudi
stalno spremljati in izboljševati. V ta namen smo v projektu že razvili in testirali instrument za preverjanje
kakovosti usposabljanj za pridobivanje kvalifikacij, ki temelji na specifičnih standardih kakovosti.
Podrobnejše informacije o projektu in njegovih rezultatih so dosegljive
www.QualiProSH.eu, od koder jih lahko tudi prenesete na svoj računalnik.
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