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Izvajanje praktičnega izobraževanja

• Kako je PI implementirano v novih 
izobraževalnih programih?

• Kako je organizirano izvajanje PI?
• Ali šole/delodajalci izpolnjujejo 

minimalne pogoje?
• Kako sodelujejo šole in podjetja?
• Kakšna je vloga dijakov pri izvajanju PI?

Izvajanje



Evalvacija praktičnega izobraževanja

• Na kakšen način in kako pogosto 
evalviramo PI, posebej PUD?

• Poleg splošnih kriterij, bi bilo za stalno 
(samo)evalvacijo potrebno oblikovati 
kazalnike

• Na kakšen način zbiramo mnenja 
dijakov/deloladajalcev/staršev in koliko 
jih upoštevamo?

Evalvacija



v PI

• Na kakšen način in v kolikšni meri se 
uresničujejo ugotovitve evalvacij, sklepi 
konferenc…

• Ali so informacije dostopne vsem, ki so 
vpleteni v proces izvajanja PI? Katere?

Uvajanje izboljšav



Praktično izobraževanje v novih IP

• Izhodišče za postavitev praktičnega 
izobraževanja (PI): kompetenčno zasnovani 
moduli

• Praktično izobraževanje:
− Praktični pouk (PP): v šoli 
− Praktično usposabljanje z delom (PUD): pri 

delodajalcu
− Obe obliki PI – kot vezna posoda

• Praktični pouk ali vaje – alternativa ali 
dopolnjevanje?

• Umestitev PUD tudi v srednje strokovno 
izobraževanje



Kompetenčno zasnovani moduli

• Samo prazna forma? 
• Pogoji za uresničevanje:

Ustrezno 
zapisani cilji, 

ki se uresničujejo 
v vseh fazah 
izobraževanja

Ustrezno 
usposobljeni, 
organizirani in 

delujoči 
učitelji

Interaktivna 
gradiva, 

ki podpirajo 
aktivne 

procese učenja

Ustrezni prostori
(učilnice…), 
ki podpirajo 

novo 
organizacijo pouka

Razvijati
ustrezne 

oblike pouka
Jih tudi
določati?



Kadrovski pogoji za izvajanje PP I

• Kdo so “mojstri” na posameznih strokovnih 
področjih?

• Ustrezna formalna izobrazba:
− Med stopnjo in smerjo izobrazbe, ki ustreza ciljem 

in kadri, ki so na šolah
• Ustrezne pedagoške kompetence

− Kaj lahko še prispeva temeljna pedagoško-
andragoška izobrazba?

• Delovne izkušnje: 
− Kako dobiti kompetenten kader v šole?



Kadrovski pogoji za izvajanje PP II
Srednja 
izobrazba

Višja 
izobrazba

Visoka 
izobrazba

Laborant

SPI Steklar, SSI Tehnik steklarstva
SSI Tehnik optik
SPI Frizer

Da
-
-

SPI Avtoserviser, SPI Mizar
SPI Pek, SPI Slaščičar, SPI Mlekar
SPI Gozdar, SSI Gozd. t.
SPI Cvetličar
SPI Geostr.r., SSI Geotehik
SPI strojništvo, SSI Lesarski t., 
SSI Zobotehnik
SPI Gastr. in hotel. storitve
SSI Fotografski tehnik*
SPI gradbeništvo*

-
Da
-
-
-
-
Da 
-
Da
-

SPI Elektrikar, SSI Elektrotehnik
SPI Računalničar, SSI T. računal.
SSI T. elekt.telek., SSI Strojni tehnik
SSI Okoljevarstveni tehnik
SSI Tehnik oblikovanja

  

Da
Da 
-
-
Da

tudi višja ali visoka



Kadrovski pogoji za izvajanje PP III
Srednja 
izobrazba

Višja 
izobrazba

Visoka 
izobrazba

Laborant

SPI Administrator, SPI Trgovec
SPI Gospodar na p., SPI Vrtnar
SP Izdelovalec oblačil
SSI Ekonomski t., SSI Aranžerski t.
SSI Gradbeni t.
SSI Kmet.-podj.t., SSI Hortikult.t.
SSI Gastronomija in turizem
SSI Naravovarstveni t.
SSI Medijski t.
SSI Grafični t.

-
-
Da
-
-
-
-
-
-
-

SSI Geodetski t.
SSI Kemijski t.
SSI Tehnik lab. biomedicine
SSI Tehnik varovanja
SSI Zdravstvena nega, SPI Bolničar
SSI Farmacevtski t.
SSI Veterinarski t.
SSI Predšolska vzgoja

-
Da
Da 
-
Da 
-
Da 

tudi srednja, višja ali visoka

tudi srednja, višja ali visoka



Različne oblike PI I

• Praktično izobraževanje
− Izobraževanje, v katerem učenci dobijo možnost učenja spretnosti, medtem 

ko opravljajo resnične ali simulirane delovne operacije.
− Jel del ali faza v procesu poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki poteka 

neposredno v delovnem okolju, v šolskih učnih delavnica ali v 
medpodjetniških centrih in je namenjeno pridobivanju praktičnih spretnosti in 
delovnih izkušenj, pa tudi poklicni vzgoji.

− Poteka lahko kot praktični pouk, delovna praksa ali kot izobraževanje 
(usposabljanje) v delovnem procesu.

− Je nujni sestavni del vseh programov poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Pri izvajanju programov za odrasle je ta del navadno skrajšan 
ali prilagojen že pridobljenim delovnim izkušnjam.

• Praktično usposabljanje z delom
− Praktično usposabljanje je oblika praktičnega izobraževanja, ki se izvaja 

neposredno v delovnem procesu. Namenjeno je pridobivanju praktičnega 
znanja in izkušnje na konkretnem/ih delovnem/im mestu/ih.

− Praktično usposabljanje v delovnem procesu je lahko tudi sestavni del drugih 
oblik in načinov izobraževanja kot so programi usposabljanja, 
izpopolnjevanja, prekvalifikacij, ob uvajanju novih tehnologij in podobno. Je 
lahko tudi oblika (neposrednega) uvajanja na delovno mesto.



Različne oblike PI II

• Praktični pouk
− Praktični pouk je organiziran proces, ki dijakom omogoča pridobivanje 

celovitih poklicnih kompetenc. Pogosto si dijaki pri tem pridobijo tudi ustrezno 
strokovno-teoretično znanje. 

− Pouk je namenjen razvoju spretnosti in omogoča učencem razumeti njihov 
pomen in uporabo. Učenci samostojno (ali v skupinah) izvajajo posamezne 
faze delovnega procesa in pri tem uporabljajo opremo, orodje in stroje. 
Namenjen je tudi pridobivanju praktičnega znanja in izkušenj.

• Vaje 
− Vaje so dopolnitev teoretičnega pouka. Če imajo le funkcijo predstavitev in 

pojasnjevanja, se izvajajo kot demonstracije ali kot vodene vaje. Ker se je 
uporaba računalnikov pri pouku povečala, se lahko izvajajo s pomočjo 
računalnika in programskih paketov. 

− Kadar so vaje zasnovane problemsko ali tudi proučevalno, dijaki samostojno 
ali v skupinah izvajajo vaje in si ob tem pridobivajo novo (praktično) znanje.

− Vaje se izvajajo v specializiranih učilnicah ali v laboratorijih (laboratorijske 
vaje), lahko tudi v naravi (terenske vaje). 



Obseg različnih oblik PI v novih 
programih

• Izhodišča zahtevajo PP in PUD
• Vaje ne morejo nadomestiti PP
• Programi, kjer je PUDa 8 tednov (in delno nadomešča PP):

− Naravovarstveni tehnik
− Okoljevarstveni tehnik
− Strojni tehnik
− Tehnik optik
− Tehnik varovanja
− Zdravstvena nega
− Kozmetični tehnik
− Farmacevtski tehnik (5 tednov)
− Predšolska vzgoja (10 tednov)
− Gastronomija in turizem (7 tednov)

• Do kolikšne mere naj bo na tem področju uresničena avtonomija 
šole?
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