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Nekatera odprta vprašanja evalvacije
•

Ali je sedanji koncept vajeništva poenoten, vzdržen? Se bodo podjejta in
mladi vanj dejansko vključevali?

•

Ali je vajeništvo lahko del karierne poti mladih, mlajših odraslih? Ali
družba podpira zaposlovanje mladih?

•

Ali je v Sloveniji „prostor“ za novo obliko poklicnega izobraževanja
(obstaja uspešna šolska oblika, NPK, APZ…)

•

Ali izobraževalni programi odgovarjajo na potrebe gospodarstva? Kaj pa

vajeništvo na višjih ravneh?

•

Ob kakšnih pogojih se skozi koordinirano usposabljanje v šolah in
podjetjih lahko dosežejo pričakovani učni cilji?

•

Ali je mreža podpornih inštitucij učinkovita? Kako jo dograditi?
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