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VSEBINA

SGGEŠ Ljubljana
• Predstavitev Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana

Primeri dobre prakse
• nižje poklicno izobraževanje:  gradbinec/gradbinka
• srednje poklicni izobraževanje: tesar/tesarka
• nacionalna poklicna kvalifikacija na V. stopnji: kamnosek/kamnsekinja, restavratorski 

sodelavec/restavratorska sodelavka
• srednje strokovno izobraževanje: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Oblike dela
• vaja
• praktični pouk v šoli 
• praktično usposabljanje  z delom 

Predlogi, dileme, ovire
• vsebina, obseg in zahtevnost nalog v programih na različnih stopnjah strokovnosti
• povezava med strokovno teorijo in prakso/prakso in teorijo
• povezava med šolo in podjetjem
• pogoji: kadrovski, materialni, normativni
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI NA SGGEŠ LJUBLJANA

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
• UPRAVLJALEC LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE
• GRADBINEC

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
• ZIDAR
• TESAR
• IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
• KAMNOSEK
• PEČAR, KERAMIČAR
• STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE                                               

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
• GEODETSKI TEHNIK
• GRADBENI TEHNIK
• EKONOMSKI TEHNIK
• OKOLJEVARSTVENI TEHNIK  

IZOBRAZEVANJE IN USPOSABLJANJE ODRASLIH

http://www.gradimo.com/zakonodaja/c64
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Forest1.jpg
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PRIMERI DOBRE PRAKSE

1. Nižje poklicno izobraževanje,
potek naloge v programu Gradbinec/gradbinka:                                                                     
praktični pouk → strokovna teorija → praktični pouk                                                                          
. .

2. Srednje poklicni izobraževanje,
potek naloge v programu Tesar/tesarka:                                                                                       
strokovna teorija → praktični pouk  → slovenski jezik                                                                        
, .

3. Nacionalna poklicna kvalifikacija na V. stopnji,
potek usposabljanja za poklic kamnosek/kamnosekinja,                                              
restavratorski sodelavec/restavratorska sodelavka:
praktično usposabljanje z delom → strokovna teorija →                                                    
praktični pouk v šoli → praktično usposabljanje z delom                                                                      
.

4. Srednje strokovno izobraževanje,
Učno podjetje v programu  Ekonomski tehnik /ekonomska                                                    
tehnica - razvoj in pridobivanje vseh kompetenc 
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1. NALOGA V PROGRAMU GRADBINEC/GRADBINKA NPI
Opis naloge: Načrtovanje, izdelava in vgrajevanje mozaika v večnamensko leseno kocko. 
Mentorji: strokovna teorija Elena Simeonov, praktični pouk Franci Žakelj in Mirko Jurčič

Praktični pouk v šoli    →
Dijaki v šolski delavnici po enostavnih navodilih izdelajo mozaik po lastni zamisli. Primerjajo izdelke. 
Z mentorjem ugotovijo dobre in slabe rezultate. 

Strokovna teorija →
Spoznajo razvoj, motive, načrtovanje, izvedbo in uporabo 
mozaikov. Spoznajo uporabo barv in njihovo sestavljanje. 
Izdelajo grafične vaje v pripravljeni mreži. Pripravijo motiv 
v izbranih barvah. Uskladijo svoj motiv z motivom sošolca, 
pripravijo delovno risbo za delavnico. Izračunajo količino
ploščic za mozaik.

Praktični pouk v šoli
Izdelajo mozaike po pripravljenih motivih in jih vgradijo v pripravljene lesene kocke. Izdelek zagovarjajo.

Rezultati 
Načrtovanje in kontrola lastnega dela, racionalna raba sredstev, natančnost in disciplina pri delu, skupinsko
delo, povezovanje prakse in teorije, teorije in prakse.
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2. SEMINARSKA NALOGA V PROGRAMU TESAR/TESARKA      SPI
Opis naloge: Dijaki izberejo objekt ljudske arhitekture, ki ga predstavijo v obliki seminarske naloge.
Značilnelesene motive ali njihove modele izdelajo v šolski delavnici. Svoje delo predstavijo pri uri
slovenskega jezika.
Mentorji: strokovna teorija Elena Simeonov, praktični pouk Mirko Jurčič, slovenski jezik Ksenija Juvan

Strokovna teorija → 
Pomen in značilnosti objektov ljudske arhitekture, leseni elementi in 
motivi.  Osnovni  postopki varovanja stavbne dediščine in njene prenove. 
Zbiranje in priprava dokumentacije. Meritve na terenu, priprava tehnične 
risbe in profilov za izdelavo kopije ali modela motiva. Izdelava seminarske 
naloge.
Praktični pouk v šoli →
Izdelava natančne kopije ali modela izbranega lesenega motiva ali elementa. 
Dosledno upoštevanje zbrane in pripravljene dokumentacije.
Slovenski jezik
Pravilna uporaba slovenščine pri ¸javnem nastopu in pisnem poročanju.
Seminarsko nalogo in izdelke dijaki predstavijo sošolcem pri uri slovenskega jezika.
Rezultati
Zavedanje o vrednotah kulturne dediščine in lastnih kompetenc na tem področju,
povezava teorije in prakse, natančnost in disciplina pri delu, pravilna uporaba 
slovenskega jezika, promocija lastnega dela, komunikativnost.
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Seminarska naloga, Bruno Kržišnik, 3B-tesar, š. l. 2007/08
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3. USPOSABLJANJE ZA POKLIC KAMNOSEK/KAMNOSEKINJA,
RESTAVRATORSKI SODELAVEC/SODELAVKA, V. NPK
Opis naloge: Prenova in restavriranje kamnitih elementov kapelice v Šmarju pri Jelšah
Mentorja: strokovna teorija in praktično usposabljanje z delom Jože Drešar – ZVKDS Restavratorski center;
praktični pouk Janko Brunček, SGGEŠ Ljubljana. Koordinacija programa: Elena Simeonov, SGGEŠ Ljubljana 

Praktično usposabljanje z delom →
Vsi kandidati so imeli predhodne izkušnje
Strokovna teorija → 
Kandidati dopolnijo in uredijo svoje poznavanje kamnitih 
elementov in motivov, spoznajo patologijo kamna, postopke
konserviranja,  restavriranje in kopiranje kamnitih elementov, 
dokumentiranje postopkov…
Praktični pouk v šoli →
Kandidati razvijajo spretnost ročne obdelave kamna, priprave 
šablone in kontrašablone,  natančnost izdelave in obdelave,
dosledno upoštevanje originala…

Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje je potekalo sistematično, 
v neposredni povezavi s strokovno teorijo in 
praktičnim poukom v šolski delavnici. Mentorji 
so sodelovali v vseh fazah dela



ZNAČAJ PRAKTIČNEGA POUKA V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU Phare 
Phare 2001 Donacijska shema 

Krepitev Slovenije na lokalni ravni
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4. POSLOVANJE PODJETIJ V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK/TEHTNICA    SSI

UČNO PODJETJE
Mentorica: Helena Fortič
Literatura, fotografija:  Gabrijela Blaznek, članek Revolucija v izobraževanju

Delavnica obsega vsa področja poslovanja
• tajništvo,
• upravljanje s človeškimi viri, 
• računovodstvo, 
• celotno komercialo (nabavo, prodajo, trženje) in 
• drugo, odvisno od vsebine naloge.

Rezultati
Razvijanje vseh kompetenc iz poklicnega standarda

Pouk je skoraj individualiziran in je v skladu z najnovejšimi zahtevami didaktike. 
Dijaki dobijo tudi certifikat, ki jim poveča zaposlitvene možnosti. 
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OBLIKE DELA

Vaja
Vaje pri strokovno teoretičnem pouku:
Namen vaj je utrjevanje in pridobitev teoretičnega znanja, razvoj računskih, risarskih,
računalniških… spretnosti ter ugotavljanje individualnega napredovanja in potreb dijaka.
Vaje pri praktičnem pouku v šoli:
Namen vaj je razvoj praktičnih spretnosti, natančnosti, identifikacija s poklicem… ter
ugotavljanje individualnega napredovanja in potreb dijaka.

Praktični pouk v šoli
Namen praktičnega pouka v šoli: pridobitev temeljnih praktičnih znanj in spretnosti s
področja tradicionalnih in sodobnih tehnologij in storitev.

Praktično usposabljanje z delom
Namen praktičnega usposabljanja z delom: pridobitev znanj in spretnosti v dejanskih
delovnih situacijah ter uporaba sodobnih strojev, pripomočkov in tehnologij ali storitev.
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PREDLOGI, DILEME, OVIRE 

Vsebina, obseg in zahtevnost nalog v programih na različnih stopnjah
• nižje poklicno izobraževanje: potrebno je neposredno sodelovanje praktičnega in

teoretičnega pouka, naloge naj bodo prilagojene potrebam posameznih dijakov
• srednje poklicno izobraževanje: praktične naloge s teoretičnimi osnovami
• srednje strokovno izobraževanje:

• načrtovanje, planiranje, programiranje, izračuni... kompleksne naloge, ki temeljijo
na teoriji

• praktične vaje z namenom opazovanja in sodelovanja v tehnoloških postopkih
Povezava med strokovno teorijo in prakso/prakso in teorijo
• nižje poklicno izobraževanje: teorija naj izhaja iz prakse in jo dopolnjuje
• srednje poklicno izobraževanje: praksa naj bo povezana s teorijo
• srednje strokovno izobraževanje: praksa naj izhaja iz teorije, znanja in spretnosti z obeh

področij se dopolnjujejo
Povezava med šolo in podjetjem
• potrebna je bolj intenzivna in pravočasna povezanost med šolo in delodajalci, ki niso

vedno pripravljeni/motivirani za sodelovanje
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Kadrovski pogoji
• Ustrezna strokovna usposobljenost ni nujno višja stopnja izobrazbe; naj bo prilagojena 

zahtevam praktičnih nalog:
• Primer 1: za naloge s področja izdelave projektne dokumentacije v programu gradbeni

tehnik so zahtevane visoke strokovne kompetence mentorja
• Primer 2: za naloge s področja opazovanja in izvedbe gradbenih del v programu gradbeni

tehnik so zahtevane kompetence mentorja na stopnji izvedbe del (zidanje, tesarstvo,
kamnoseštvo...). Ustrezni so mentorji iz programov srednjega poklicnega izobraževanja.

• Ustrezna pedagoško andragoška usposobljenost, prevsem mentorjev v podjetjih
Materialni pogoji
• Oprema delavnic je večinoma zastarela in pomanjkljiva.
• Material za izvedbo nalog je pogosto slabe kakovosti in v nezadostnih količinah.
Normativi
• Število dijakov v skupini je pogosto previsoko za kakovostno izvedbo praktičnih nalog;

prilagojeno naj bi bilo zahtevnosti in varnosti izvedbe praktičnih nalog.
• Tedenska obveznost učitelja je previsoka, predvsem za izvajanje praktičnega pouka v

programih nižjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Naloge v
programih srednjega strokovnega izobraževanja so multidisciplinarne, kar zahteva
temeljito pripravljenost mentorja in individualizacijo pouka.
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Za sodelovanje se zahvaljujem 
Maji Štembal Capuder, Heleni Fortič, Majdi Pregl, Jerici Planinc  in Robertu Korunu, SGGEŠ Ljubljana ter

Goranu Perhavcu, Srednja gradbena šola Maribor

Fotografirali so dijaki  in učitelji Srednje poklicne šole in sodelavci na ZVKDS Restavratorskem centru

V Ljubljani, 04. september 2008 
Elena Simeonov
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