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3-dnevni studijski posjet: 

1. danski obrazovni sustav; Euroguidance Danska; danski sustav 

profesionalnog usmjeravanja; nacionalni forum; obrazovanje za 

savjetnike. 

2. posjet regionalnom centru za usmjeravanje – izbor visokog 

obrazovanja; posjet centru za usmjeravanju mladih do 25. godina – 

izbor srednjoškolskog obrazovanja. 

3. posjet centru za OO u Kopenhagenu - usmjeravanje i obrazovanje 

odraslih; priprema za državnu maturu; e-usmjeravanje. 
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1. Danski obrazovni sustav 



Politička odgovornost za obrazovanje dijeli se na tri ministarstva: 
 
• Ministarstvo znanosti, inovacija i visokog obrazovanja 

(visoko obrazovanje)   
 
• Ministarstvo obrazovanja 

(osnovno i srednje obrazovanje do razine 4 EQF) 
 
• Ministarstvo kulture 

(odgovorno za određene programe visokog obrazovanja na 
glazbenim i likovnim akademijama) 
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Politički ciljevi 
 
60 %  visokoobrazovanih od kojih 25 % na sveučilišnoj 
razini  (2011. – 59,1%, 26,8% sveučilišni studiji) 
 
95 % sa završenim obrazovanjem mladih (srednjoškolsko 
obrazovanje) (2011. – 88,4%) 
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Ministarstvo znanosti, inovacija i visokog obrazovanja je odgovorno za 

sedam Regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje  (Studievalg) 

koji usmjeravaju korisnike na programe visokog obrazovanja.  

 

Ministarstvo obrazovanja je odgovorno za nekoliko zakona o 

profesionalnom usmjeravanju u obrazovanju i za 53 Centra za 

profesionalno usmjeravanje mladih, koji usmjeravaju osobe do 25 godina 

starosti na srednjoškolske programe.   
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Reforma 2004. - usvojen poseban zakon o profesionalnom 
usmjeravanju: 
 
- odgovornost za usmjeravanje prenesena je sa škola na 
nove neovisne i profesionalne institucije koje rade na dvije 
razine 
 
- Ministarstvo je osnovalo Odjel za usmjeravanje: 
Politika provođenja profesionalnog usmjeravanja 
Implementacija reforme usmjeravanja 
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51 centar za usmjeravanje mladih 
 
Usmjeravanje vezano uz prijelaz s obaveznog na obrazovanje mladih 
 
Ciljne skupine: učenici nižih razreda srednje škole, mladi do 25 godina 
koji su izvan sustava obrazovanja, zanimanja i zapošljavanja 
 
Usmjeravanje za učenike nižih razreda srednje škole provodi se u 
školama – savjetnici moraju pokriti sve škole u općini.  
Koriste se osobni planovi za obrazovanje (obavezni).  
Osigurano je više sredstava i pažnje pri usmjeravanju osoba s posebnim 
potrebama.  
Odgovornost općina.  
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Procjena spremnosti na obrazovanje kod mladih osoba između 15 i 17 
godina starosti 
  
•Kada mlada osoba napusti obavezno obrazovanje da bi nastavila sa 
strukovnom ili višom srednjom školom, centar za profesionalno 
usmjeravanje mladih mora procijeniti posjeduje li ta mlada osoba 
obrazovne, osobne i društvene vještine  
• Procjena će biti uključena u obrazovni plan 
• Učenici/roditelji mogu zahtijevati da se u slučaju negativne procjene tj. 
njihovog neslaganja s procjenom ista ponovi pri ustanovi za obrazovanje 
mladih  
• Mladima, za koje se procijeni da još nisu spremni na obrazovanje, 
općina je dužna osigurati obuku ili bilo što je potrebno da bi postigli 
pozitivnu procjenu  
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51 centar za usmjeravanje mladih 
  
 
Mjere koje općine moraju osigurati osobama između 15 i 17 godina 
starosti 
Općine su dužne mladim osobama koje još nisu spremne na obrazovanje 
omogućiti posebne i ciljane tečajeve koji će otkriti interese i sposobnosti 
mlade osobe i pripremiti je za obrazovanje.  
Općine mogu na primjer pokrenuti poseban tečaj pri strukovnim ili 
produkcijskim školama, koristiti škole za mlade, kratkotrajne strukovne 
izobrazbe, ustanove za obrazovanje odraslih, privatne škole, itd.  
Centar za profesionalno usmjeravanje mladih može također osigurati 
posebna savjetovališta za mlade  
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51 centar za usmjeravanje mladih 
Registar mladih 
 
Ministarstvo je uspostavilo bazu podataka koja sadrži podatke o 
obrazovanju i zaposlenju svih osoba mlađih od 30 godina.  
 
Bazu podataka koriste centri za profesionalno usmjeravanje mladih i 
uredi za zapošljavanje.  
  
Baza podataka sadrži i informacije o radu općina s mladima između 15 i 
17 godina u svrhu transparentnosti. 
 
Pravovremene statistike.  
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7 regionalnih centara za usmjeravanje 
 
- Usmjeravanje vezano uz prijelaz s obrazovanja mladih na visoko 
obrazovanje 
- Informacije o svim visokoškolskim obrazovnim programima u Danskoj 
i mogućnostima zapošljavanja nakon završenog visokog obrazovanja 
 
Ciljne skupine: 
Učenici u programima za obrazovanje mladih 
Mlade i odrasle osobe koje nisu u sustavu obrazovanja, ali žele započeti 
program višeg obrazovanja 
 
Nadležnost ministarstva: 
Centri se biraju putem javnog natječaja 
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Nacionalni portal za profesionalno usmjeravanje 
 
„Obrazovni vodič“  www.ug.dk 
 
Sadrži: 
- Informacije o obrazovanju i usavršavanju 
- Informacije o zanimanjima 
- Probleme tržišta rada 
- Mogućnosti u inozemstvu 
- Internetske alate za usmjeravanje 
- Poveznice na centre za usmjeravanje, obrazovne ustanove i                  
elektroničke sustave prijema  
 
Nadležnost ministarstva: pružatelj usluga se bira putem javnog natječaja 

 

1. Danski sustav profesionalnog usmjeravanja 

 

http://www.ug.dk/


Diploma of educational, vocational and career guidance (60 ECTS) 

– BA (prvostupnik) – učitelji, socialni radnici i ostali nakon završenog 

sveučilišnog studija 1. razine 

1. Usmjeravanje i savjetnik 10 ECTS 

2. Usmjeravanje i osoba 10 ECTS 

3. Usmjetavanje i društvo 10 ECTS 

4. Diplomski projekt/rad 15 ECTS + izborni predmeti. 

Studij dostupan na 5 sveučilišta – uvijek isti program 

Master’s degree – isto 60 ECTS, ali više razine. Zasada nije obvezan za 

posao savjetnika. 

Potiču se studenti s različitih programa da postanu savjetnici (ne samo 

učitelji). 

 

 

1. Obrazovanje za savjetnike 

 



E – usmjeravanje  
(vezano uz  www.ug.dk) 
E-usmjeravanje, uspostavljeno 2011., pruža mogućnost profesionalnog 
usmjeravanja putem Interneta  
Prvenstveno je usmjereno na snalažljive mlade osobe i njihove roditelje  
E-usmjeravanje olakšalo je posao savjetnika u raznim centrima za 
profesionalno usmjeravanje 
E-usmjeravanje vrši se kroz virtualnu komunikaciju: putem telefona, 
chatova, sms-a i emaila, kao i putem Facebook-a   
Voditelji E-usmjeravanja su stručni savjetnici za profesionalno 
usmjeravanje. (35 zaposlenih) – rade navečer i vikendom!  
E-usmjeravanje surađuje sa centrima za profesionalno usmjeravanje 
mladih, regionalnim centrima i nacionalnim internetskim portalom za 
profesionalno usmjeravanje www.ug.dk 
Nadležnost ministarstva 

 



- Cilj usmjeravanja: privući više mladih u strukovno obrazovanje 

(bojazan da će imati previše visokoobrazovanih) 

- dosta ih ulazi u VET, ali iznimno visok drop-out (40%)  

- 12 različitih sektora – dosta fluktuacije među sektorima, ali i iz 

općeg obrazovanja 

- dakle usmjeravanje kako bi se spriječio drop-out 

- ne može se mjeriti uspješnost usmjeravanja 

- kolektivni pristup, individualni samo onima kojima je stvarno 

potreban 

 

ZAKLJUČNO: 
 



-   Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije: 

 

Sustav cjeloživotnog, osobnog i profesionalnog usmjeravanja izgrađivat će 

se i dalje uvažavajući specifičnosti pojedinih dijelova obrazovnog sustava i 

službi za zapošljavanje. Od ranog i predškolskog odgoja pa do visokog 

obrazovanja predlaže se uspostava postupaka, službi za otkrivanje, 

poticanje i usmjeravnje sposobnosti i potencijala pojedinaca.  



ESF programiranje 

10.3.2.3. Introducing measures to improve student 

completion and achievement rate (reduce drop-out rate) 

such as introduction of remedial programmes, open 

educational resources, mentoring, lifelong professional 

guidance and counseling, development of student career 

centres and internship schemes. 

 



HZZ projekt Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje: 

7 CISOK 

Nacionalni Forum za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje 

Nacionalna strategija za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje 

Anketa učenicima o profesionalnim namjerama 

Portali:  

Slika tržišta rada  http://trzisterada.hzz.hr/ 

Sustav informacija o tržištu rada http://llcg.dev.teched.hr/ALMIS-

Dev/Home/Index2  

http://trzisterada.hzz.hr/
http://llcg.dev.teched.hr/ALMIS-Dev/Home/Index2
http://llcg.dev.teched.hr/ALMIS-Dev/Home/Index2
http://llcg.dev.teched.hr/ALMIS-Dev/Home/Index2


 

Hvala na pažnji!  
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