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Z a nami je obsežna prenova sis-
tema poklicnega in strokovne-

ga izobraževanja, ki se je začela leta 
2000 in postopno prešla v dokončno 
implementacijo v zadnjih dveh letih. 
Na osnovi poklicnih standardov so na-
stali novi programi, ki jih prepoznava 
tudi sfera dela. Programi so kompe-
tenčno naravnani, modularno zgrajeni 
z delom odprtega kurikula, kreditno 
ovrednoteni, opredeljeni z učnimi izi-
di. Pripravljeni so tako, da lahko vsak 
posameznik poišče svojo pot do kvali-
f ikacije.

Tako se je poklicno in strokovno 
izobraževanje približalo sistemom, ki 
jih poznajo razvite države Evropske 
unije. Tu pa vključevanja v evropski 
prostor še ni konec: EU je razvil ne-
kaj orodij (kreditni sistem, ogrodje 
kvalif ikacij, pobuda Europass, merje-
nje kakovosti …), ki nam bodo v pol-
nosti omogočila primerjavo različnih 
sistemov izobraževanja in kvalif ikacij. 
V pripravi je Slovensko ogrodje kvali-
f ikacij, ki bo v medsebojni odnos po-
stavilo vse kvalif ikacije, pridobljene 
skozi formalno ali neformalno učenje. 
Njegova umestitev v Evropsko ogrod-
je kvalif ikacij bo dokončno umestila 
naše kvalif ikacije v to široko druščino, 
v kateri živimo.

Razvoj tehnologije in družbe pri-
čakuje od vsakega posameznika in sis-
tema neprestano prilagajanje. Nova 
znanja zahtevajo nove spretnosti, ne-
nehno izpopolnjevanje lastnih kompe-
tenc in pridobivanje novih. Nekate-
ri poklici izginjajo, drugi se rojevajo; 
poklicnih standardi se posodabljajo in 
razvijajo novi. Snuje se nova Bela knji-
ga vzgoje in izobraževanja, ki bo dala 
nove smernice razvoja na področju iz-
obraževanja, posledično mogoče tudi 
nove sistemske rešitve za poklicno in 
strokovno izobraževanje. Gotovo pa 

UVODNIK

Ogrodje 
kvalifikacij

B  eseda kvalif ikacija se običajno 
enači z dovoljenjem ali licen-

co za opravljanje določenega dela, 
medtem ko se beseda poklic večino-
ma enači z izobrazbo. Že v nekda-
njih socialističnih časih, ko smo ime-
li usmerjeno izobraževanje, ki naj bi 
izobraževalo za poklic, se to dvoje ni 
čisto pokrivalo. Inženir strojništva 
ali elektrotehnike je lahko opravljal 
poklic direktorja, čeprav se za ta po-
klic ni izšolal, predmetni učitelj pa je 
lahko napredoval v ravnatelja šole. 
To sta samo dva primera neskladno-
sti med izobrazbo in poklicem, za-
radi vse hitrejšega tehnološkega in 
družbenega razvoja pa njihovo šte-
vilo strmo narašča.

V postindustrijski družbi, ki se hi-
tro spreminja, izobraževanje ne more 
več pripravljati samo za en poklic, saj 
bi bil tako izobražen delavec ob vsa-
ki tehnološki prenovi preveč ranljiv. 
Zato se vse izobraževalne ustanove 
trudijo, da bi izobraževale za širši na-
bor poklicev in da bi vsaj znotraj pa-
noge ustvarile temelj za hitro priučitev 
poklicev, ki med šolanjem sploh še ne 
obstajajo. K temu lahko dodamo še 
prenosljivost znanj. Nove tehnologi-
je, poimenovane tudi »zelene«, ki jih 
pred petnajstimi leti sploh še ni bilo, 
lahko npr. s pridom uporabijo kovi-
narje in inštalaterje z varilskimi znanji 
ter elektrikarje in elektrotehnike, ki so 
se izučili v čisto drugih panogah. Za-
radi vseh teh premikov postaja vedno 

Elido Bandelj
direktor Centra RS 

za poklicno izobraževanje

bodo njeni snovalci razmišljali o tradi-
ciji zdajšnjih rešitev in zadržali dobre 
rešitve, ki jih imamo.

Poklicno in strokovno izobraževa-
nje je generator diplomantov, ki ima-
jo poleg splošnih kompetenc razvite 
tudi specif ične poklicne kompetence; 
prav to ostaja cilj naših prizadevanj: 
vsestransko usposobiti posameznika 
za kakovosten nastop na trgu dela, 
ga spodbuditi k vseživljenjskemu uče-
nju, aktivnemu in k odgovornemu dr-
žavljanstvu ter mu zagotoviti možnost 
nadaljevanja izobraževanja. To pa ter-
ja od snovalcev in izvajalcev sistema 
izobraževanja strokovnost, skrb za za-
gotavljanje kakovosti dela in nenehno 
prilagajanje spremembam. 

Prilagajanje spremembam ni ve-
dno preprosto, veliko pa je vreden 
občutek, ko se po dobro opravljenem 
delu ozremo na sadove svojega dela.

Zadnje čase se veliko govo-
ri o nekakšnih ogrodjih. En-
krat je to evropsko ogrodje 
kvalifikacij, drugič slovensko 
ogrodje kvalifikacij. Toda kaj 
ta ogrodja pravzaprav so in za 
kaj jih potrebujemo?
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SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Anton Simonič
Ministrstvo za šolstvo in šport

manj jasno, kdo lahko sploh kaj dela. 
Evropski sistem zaščite delavca in 

zagotavljanja kakovosti temelji na for-
malnem statusu. Da bi lahko nekoga 
zakonito zaposlil in ga delovnemu 
mestu ustrezno plačal, delodajalec 
potrebuje potrdilo o usposobljenosti 
– kvalifikacijo. Večinoma iskalci za-
poslitve ne razpolagajo s potrdilom 
o kvalificiranosti, ampak z diplomo. 
Delodajalec se mora na osnovi le-te 

odločati, ali je delavec ustrezno uspo-
sobljen. V okviru pobude Europass se 
je pojavila ideja, da se vsako spričeva-
lo opremi s prilogo, na kateri bo za-
pisano, katera znanja in spretnosti je 
diplomant pridobil in s pomočjo ka-
tere bo olajšano ugotavljanje, za ka-
tera dela je primeren. Ker pa je kom-
petence, znanja in spretnosti mogoče 
razumeti na različne načine, to sploh 
ni lahko in opisi se od ustanove do 
ustanove in od države do države pre-
cej razlikujejo.

Tako je evropsko ogrodje kvalifika-
cij pravzaprav samo poskus, kako vsa 

obstoječa dela razvrstiti in med se-
boj primerjati po enotnem ključu, tj. 
na osnovi tega, kaj mora delavec zna-
ti opraviti, izdelati ali odločiti v okvi-
ru določenega delovnega profila. Če 
bodo potem šole isti ključ uporablja-
le pri opisovanju znanj in spretnosti, 
ki jih posredujejo, bo veliko laže najti 
ujemanja in neujemanja.

To je orjaško delo. Zato nikoli ne 
bo obstajal t. i. centralni evropski po-

pis del, ampak bodo države članice 
to storile večinoma s pomočjo naci-
onalnih ogrodij. Evropsko ogrodje pa 
bo samo skupek načel, ki ga bodo vsi 
upoštevali, da bodo posamezni opisi 
med seboj primerljivi.

Zdaj pa se prikrade še nov razmi-
slek: če lahko takšne opise uporablja-
mo za primerjanje, kaj različni diplo-
manti v resnici znajo, potem lahko 
na enak način merimo tudi znanja, 
ki se jih je posameznik naučil zunaj 
šole. Ko nam to uspe, je odločitev 
o tem, ali nekomu priznamo znanje, 
kot da je zaključil določen predmet, 

modul ali letnik neke šole, čeprav je 
nikoli ni obiskoval, veliko lažja. Seve-
da pa takšnih opisov ni enako lah-
ko pripraviti za vse vrste znanj. Bolj 
kot so znanja preprosta in bolj kot 
so vezana na konkretno delovno si-
tuacijo, laže jih je opisati. Tako lahko 
tudi opise spretnosti in znanj pripra-
vljamo na dva načina: ali kot pre-
prost zemljevid del, ki vključuje pa-
nogo in stopnjo zahtevnosti, ali pa 
tudi glede na to, katera znanja pred-
stavljajo dobro osnovo za nadaljnje 
učenje. Če delamo po prvem nače-
lu, dobimo dobro osnovo za prizna-
vanje usposobljenosti, če delamo po 
drugem, pa imamo osnovo za vklju-
čevanje v nadaljnje izobraževanje. 
Dobro ogrodje mora vsebovati obe 
razsežnosti, saj je pri današnjem hi-
trem razvoju mogoče z gotovostjo 
napovedati, da bo vsak posameznik 
za karierno rast prej ali slej moral 
obiskovati tudi kakšno formalno iz-
obraževanje.

In prav tukaj je tudi največji test 
ogrodij. Bolj kot bodo izpolnjevala ta 
drugi pogoj, bolj bodo uspešna. Pri 
tem bo uspeh v veliki meri odvisen od 
tega, koliko jim bo v opisnike uspelo 
vključiti tisto, čemur danes rečemo 
»splošna znanja«. To ni lahka naloga. 
Splošna znanja je najteže opisovati 
na preprost hierarhičen način, hkra-
ti pa predstavljajo osnovo za reševa-
nje problemov ter za kritičnost in ino-
vativnost. Pridobi se jih lahko na dva 
načina – z učenjem iz knjig, kar pred-
vsem počnemo v šolah, in s posploše-
vanjem izkušenj. Temu drugemu po-
gosto rečemo življenjska modrost in 
ni bilo izkazljivo ne s spričevalom ne 
z opisom usposobljenosti. A deloda-
jalci so to že zdaj iskali, le da so upo-
rabljali različne neformalne metode. 
Če bo ogrodjem kvalifikacij uspelo ta 
načina združiti, bodo zares uspešna.

»Uspeh ogrodij bo 
v veliki meri odvi-
sen od tega, koli-
ko jim bo v opisni-
ke uspelo vključiti 
tisto, čemur danes 
rečemo »splošna 
znanja«. To ni lah-
ka naloga. Splošna 
znanja je najteže 
opisovati na pre-
prost hierarhičen 
način, hkrati pa 
predstavljajo osno-
vo za reševanje 
problemov ter za 
kritičnost in inova-
tivnost.«



4

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

dr. Klara Skubic Ermenc
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Oddelek za pedagogiko 
in andragogiko 

Kako misliti učinke vzpostavitve 
evropskega ogrodja in 
nacionalnih ogrodij kvalifikacij?

E vropsko in nacionalno ogrod-
je sta različna, a dopolnjujoča 

se instrumenta, katerih uveljavitev 
spodbuja Evropska komisija. Evrop-
sko ogrodje kvalifikacij (EOK) naj 
bi z namenom spodbujanja mobil-
nosti državljanov med državami in 
omogočanja vseživljenjskega učenja 
omogočil boljše razumevanje kva-
lifikacij med državami (Evropsko 
ogrodje … 2009: 3). Nacionalnim 
ogrodjem (NOK) pripisujejo različ-
ne vloge, v relaciji do EOK pa služijo 
kot instrument, ki državam omogo-
ča lažje postavljanje svojih učnih izi-
dov v EOK. Zaradi te povezave med 
EOK in NOK slednja precej zvesto 
posnemajo »filozofijo« evropskega 
(CEDEFOP 2010).

Osrednji element te filozofije je 
koncept učnih izidov. Učni izid je 
skupek znanj, spretnosti in lastno-
sti, do katerih posameznik pride s 
splošnim/z akademskim ali s poklic-
nim izobraževanjem ali z delom. Med 
različnimi izidi ni kvalitativne razlike, 
razlike so le v stopnjah zahtevnosti in 
kompleksnosti ter avtonomnosti de-
lovanja, ki ga omogočajo. EOK loči 
osem ravni zahtevnosti, do katerih so 
njegovi avtorji prišli z iskanjem raz-
merja med hierarhijo izobraževalnih 
programov (izraženo v ISCED) in hi-
erarhijo poklicev (izraženo v ISCO). 
Rešitev so našli v konceptu učnih iz-
idov, ki »se upoštevajo neodvisno od 
izobraževalnih programov ali poklic-
nih kontekstov. EOK torej predsta-
vlja nov instrument, ki nudi možnost 

združitve izobraževalnih in poklicnih 
taksonomij ter na neki način povezu-
je ISCED in ISCO« (Evropska komisi-
ja 2008: 8).

Koncept učnega izida ločuje ti-
sto, kar je bilo v vsej moderni šolski 
zgodovini povezano: izobraževalni 
program (institucijo, učne vsebine, 
učni proces, učitelje) in njegov te-

meljni cilj (kvalifikacijo, izobrazbo); 
saj poznate slogan, ki pravi, da ni 
pomembna pot, pomemben je cilj. 
Ta ločitev je z vidika povezovanja iz-
obraževanja in poklica smotrna, saj 
praktično rešuje vprašanje priznava-
nja neformalno in priložnostno pri-
dobljenega znanja in tudi širšega pri-
znavanja vseh tistih kvalifikacij, ki jih 

ni mogoče pridobiti v šolskem siste-
mu (to je relevantno zlasti za anglo-
saške dežele). 

Po drugi strani je očitno, da gre za 
radikalen poseg v sistema izobraževa-
nja in zaposlovanja, kar terja poseb-
no previdnost in razmislek o posledi-
cah njegove uvedbe. Katera vprašanja 
se odpirajo?

1 Vidik izobraževanja. V celinski 
Evropi izobraževalna sfera tradi-
cionalno določa poklicne kvalifi-
kacije in poklicno hierarhijo, zato 
ima veliko družbeno moč. Bi jo 
bilo prav enakovredneje preraz-
porediti med obema sferama? Po-
klicno znanje ima slabši ugled in 
mogoče je prav ogrodje priložnost 

Viri:
- CEDEFOP (2010): The development of national qualifications frameworks in Europe. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union
- Evropska komisija (2008): Pojasnitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje. Luxembourg: Urad za uradne pu-

blikacije Evropskih skupnosti.
- Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljensko učenje (EOK). (2009). Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih sku-

pnosti.

»Koncept učnega 
izida ločuje tisto, 
kar je bilo v vsej 
moderni šolski zgo-
dovini povezano: 
izobraževalni pro-
gram (institucijo, 
učne vsebine, učni 
proces, učitelje) in 
njegov temeljni cilj 
(kvalifikacijo, izo-
brazbo); saj pozna-
te slogan, ki pravi, 
da ni pomembna 
pot, pomemben je 
cilj.«
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SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Borut Mikulec
Center RS za poklicno izobraževanje

Slovenskemu ogrodju 
kvalifikacij na pot  

VSloveniji je bil v letih 2005/2006 
dosežen konsenz med ministr-

stvi in socialnimi partnerji o tem, da 
se vzpostavi slovensko ogrodje kvalifikacij 
(SOK), saj bomo tako lahko umesti-
li in primerjali slovenske kvalifikaci-
je s kvalifikacijami drugih evropskih 
držav. Njegov cilj bo povezati in 
uskladiti slovenske podsisteme kva-
lifikacij ter izboljšati preglednost, 
dostopnost, in kakovost kvalifikacij 
glede na trg dela in civilno družbo. 

V Sloveniji je bil v letih 2005/2006 
dosežen konsenz med ministrstvi 
in socialnimi partnerji o tem, da se 
vzpostavi slovensko ogrodje kvalifika-
cij (SOK), saj bomo tako lahko ume-
stili in primerjali slovenske kvalifikaci-
je s kvalifikacijami drugih evropskih 
držav. Njegov cilj bo povezati in 
uskladiti slovenske podsisteme kvali-
fikacij ter izboljšati preglednost, do-
stopnost, in kakovost kvalifikacij gle-
de na trg dela in civilno družbo. 

V Sloveniji še nimamo SOK, ima-
mo pa – zgodovinsko gledano – dolo-
čene elemente klasifikacijskega siste-
ma. Razvoj klasifikacijskega sistema, 
ki je povezal izobraževalni sistem s tr-
gom dela, sega v leto 1980, ko je SFRJ 
sprejel Družbeni dogovor o enotnih teme-
ljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izo-
brazbe, ki je še danes v rabi v nekaterih 
kolektivnih pogodbah in kadrovskih 
predpisih. Poleg družbenega dogovo-
ra so v uporabi tudi druge klasifikaci-
je in šifranti za razvrščanje dosežene 

izobrazbe prebivalstva ter za razvršča-
nje izobraževalnih programov in šol. 
V luči zamenjave »zastarelih« klasifi-
kacij in poenotenja uradnih evidenc 
smo leta 2006 dobili KLASIUS1, ki 
vsebuje podatke o ravneh, vrsti in o 
področju izobraževanja; nastal je za 
potrebe evidentiranja statističnih po-
datkov, a ne za potrebe SOK. 

Vlada RS je za potrebe gradnje 
SOK imenovala medresorsko delovno 
skupino za pripravo nacionalnega ogrod-
ja kvalifikacij (2010), ki ima mandat 
odločanja pri razvoju SOK. Skupi-
na je do zdaj sprejela dve temeljni 
odločitvi, tj. da bomo imeli eno-
tno ogrodje kvalif ikacij in da pred-
stavlja KLASIUS osnovo za gradnjo 
SOK; imenovala je Center RS za po-
klicno izobraževanje (CPI) za naci-
onalno koordinacijsko točko EOK. CPI 
prav tako vodi tudi projekt Slovensko 
ogrodje kvalifikacij, ki je načrtovan za 
obdobje 2009–2013 in ki je f inanci-
ran iz sredstev Evropskega socialne-
ga sklada ter državnega proračuna, 
katerega naročnik je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve RS. 
Več o projektu najdete na spletni 
povezavi: http://www.nok.si/.

Temeljna vloga slovenskega in 
tudi drugih nacionalnih ogrodji 
kvalif ikacij bo tako v tem, da po-
jasnijo horizontalne in vertikalne 
relacije med različnimi tipi kvali-
f ikacij, certif ikati in spričevali/di-
plomami. Sestavljena so iz opisni-

kov ravni, pri čemer vsak opisnik 
ravni pojasnjujejo učni izidi. Učni 
izidi naj bi tako predstavljali osre-
dnji temelj, termin, koncept in meter 
slovenskega in drugih nacionalnih ogro-
dij kvalif ikacij, od katerih so odvisni 
njihova uspešnost in transparen-
tnost ter implementacija evrop-
skega ogrodja kvalif ikacij v drža-
vah EU. Učni izidi naj bi zagotovili: 
primerljivost in transparentnost 
kvalif ikacijskih sistemov, koncept 
vseživljenjskega učenja, priznava-
nje neformalnega in priložnostne-
ga učenja, zagotavljanje kakovosti 
ter boljšo povezanost med izobra-
ževanjem in trgom dela. 

V tej luči bo moral SOK odgovo-
riti na dve temeljni vprašanji: ali ima-
mo poklicni standard, kurikulum in 
ocenjevanje orientirano na učne iz-
ide (v splošnem, poklicnem in v vi-
sokošolskem izobraževanju) ter na 
kakšen način bomo umeščali spriče-
vala, diplome, certifikate in druge li-
stine v določene ravni ogrodja, upo-
števajoč pri tem učne izide.

1 Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja. 

za rehabilitiranje poklicnega zna-
nja. Ali pa gre pri tem bolj za ve-
čanje vpliva neoliberalizma na izo-
braževanje? Ne pozabimo tudi, da 
zanemarjanje vloge izobraževalnih 
ustanov, učiteljev, pedagoškega 
procesa lahko resno ogrozi kako-

vost učnih dosežkov in celotnega 
izobraževalnega sistema.

2 Vidik dela. Mobilnost delovne sile je 
vodilna ideja EOK. Verjetno res lah-
ko prispeva h krepitvi državljanske 
evropske identitete in konkurenčno-
sti EU, pa vendar vsebuje tudi pasti: 

ali bomo z njo sprožili beg možganov 
iz revnejših v bogatejše dele EU, iz t. i. 
tretjih držav v EU? Ali se bo socialna 
zaščita delavca še zmanjšala? In ne 
nazadnje, ali spodbujanje mobilno-
sti ni v nasprotju z načeli trajnostne 
in ekološke politike? 
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Breda Zupanc
Center RS za poklicno izobraževanje

V novih in prenovljenih modularno 
zgrajenih izobraževalnih progra-

mih za pridobitev nižje, srednje po-
klicne in srednje strokovne izobrazbe 
se počasi uveljavlja kriterijsko ocenje-
vanje, kjer so kriteriji za posamezno 
oceno vnaprej določeni, ne glede na 
dosežek skupine. 

Prvi korak pri uvajanju kriterijske-
ga ocenjevanja je določanje minimal-
nega standarda znanja, ki predstavlja 
izkazovanje stopnje znanja, spretno-
sti, veščin, potrebnih za pozitivno 
oceno, oziroma za še zadovoljivo sle-
denje pouku pri posamezni program-
ski enoti. Učitelj oziroma tim učiteljev 
na osnovi kataloga znanja opredeli 
opisna merila, s katerimi določi zah-
tevano kakovost znanja, in z njimi se-
znani dijake. To je šele začetek. Nasle-
dnji korak, ki nas še čaka, je priprava 
opisnika. V njem je točno opredelje-
no, katera znanja, spretnosti in vešči-
ne mora dijak izkazati za posamezno 
pozitivno oceno (od 2 do 5).

Ker je priprava opisnih meril izre-
dno zahtevna in odgovorna naloga, 
je učiteljem v pomoč nastalo gra-
divo Določanje minimalnih stan-
dardov znanja, objavljeno na sple-
tni strani CPI: www.cpi.si/files/cpi/
userf iles/Datoteke/ESF/DvigKakovosti 
VrednotenjaZnanja/MSZ1.pdf.

Publikacija je namenjena učite-
ljem splošnih predmetov in strokov-
nih modulov. Poleg pedagoškoteo-
retičnih osnov vsebuje tudi praktične 
napotke za pripravo opisnika z zgle-
di, ki so nastali v delovnih skupinah, v 
katerih so sodelovali učitelji ter sveto-

OCENJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE 
V SREDNJIH ŠOLAH

OCENJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE

Ocenjevanje je neke vrste merjenje, s katerim ovrednotimo stopnjo znanja. Za učitelje je ocenjevanje izre-
dno zahtevno in občutljivo področje dela. Še posebej zato, ker je ocenjevanje za dijake najpomembnejše, 
saj je od njega odvisno njihovo napredovanje v procesu izobraževanja, ob koncu šolskega leta in ob za-
ključku izobraževanja za pridobitev naziva poklicne izobrazbe. 

valci Centra RS za poklicno izobraže-
vanje in Zavoda RS za šolstvo.

Ocenjevanje je tesno povezano 
z načrtovanjem in izvajanjem uč-
nega procesa. V ospredju ni več 
učnosnovno načrtovanje, ampak 
prihajajo v ospredje učnociljno, 
problemsko in procesno načrtova-
nje učnega procesa. Poudarek je na 
aktivnih učnih metodah, kjer ima-
jo dijaki v različnih socialnih inte-
rakcijah možnost reševati aktualne 
poklicne in življenjske težave. Tako 
so bolje pripravljeni na spopada-
nje z izzivi na trgu dela.

Načrtovanje učne teme in na po-
klicne zahteve usmerjeno načrtovanje 
učnih situacij, oboje obogateno z zgle-
di, vse obogateno z zgledi, je prikaza-
no v priročniku Učna tema in učna 
situacija – od načrtovanja do ocenje-
vanja, ki ga najdete na spletni stra-
ni CPI www.cpi.si/files/cpi/userfiles/
Datoteke/Publikacije/Ucna_tema_in_
ucna_situacija_8-9.pdf. 

V gradivu je predstavljen celotni 
krog, in sicer od načrtovanja ciljev 
na različnih taksonomskih ravneh 
prek oblikovanja nalog za preverjanje 
in ocenjevanje načrtovanih ciljev do 
oblikovanja preizkusa s točkovnikom 
za ocene.

Usvojene splošne in poklicne 
kompetence kandidati izkazujejo 
ob zaključku izobraževanja, na za-
ključnem izpitu in poklicni maturi. 
Z željo, da bodo učitelji in mentorji 
pripravljali kakovostna izpitna gra-
diva, s katerimi bodo kandidati iz-
kazovali usvojene standarde znanj, 

ki se ocenijo ob dokončanju izo-
braževanja, smo pripravili in obja-
vili dve publikaciji:
• Priporočila za kakovostno pripravo in 

izvedbo zaključnega dela (druga do-
polnjena izdaja); 

http//www.cpi.si/files/cpi/userfiles/
Datoteke/Publikacije/2Priporocila_
za_kakovostno_pripravo_in_izvedbo_
ZD.pdf. 

• Priporočila za pripravo in izvedbo dru-
gega in četrtega predmeta poklicne 
mature.

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/
Datoteke/Publikacije/Priporocila_za_
maturo.pdf.
V prvi so predstavljene novosti pri 

zaključnem izpitu. Učiteljem in men-
torjem želimo pomagati pri vpelje-
vanju novega koncepta zaključnega 
dela, kjer kandidati izkazujejo teo-
retična in praktična znanja ter spre-
tnosti, ki so jih usvojili med izobra-
ževanjem. Poglavitni poudarek je na 
podajanju priporočil mentorjem za 
kakovostno pripravo izpitnega gra-
diva, napotkov za izvedbo in ocenje-
vanje zaključnega dela. 

Priporočila za pripravo in izved-
bo drugega in četrtega predme-
ta poklicne mature so namenjena 
vsem učiteljem strokovnih aktivov 
na šoli in posebnim skupinam, ki 
pripravljajo izpitna gradiva za dru-
gi ali četrti predmet poklicne ma-
ture. Priporočila vsebujejo poleg 
pravnih podlag tudi pedagoškote-
oretične podlage in praktične na-
potke za pripravo in izvedbo izpi-
ta iz drugega in četrtega predmeta. 
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OCENJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE

V spletni knjižnici www.izvirznanja.si poiščite še naslednja strokov-
na gradiva in priročnike:
• Didaktični model kompetenčno naravnanega izvedbenega kurikula. 
• Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 
• Ključna kompetenca podjetništvo kot element priprave izvedbene-

ga kurikula
• PODJETNIŠTVO, gradivo za usposabljanje učiteljev s področja 

zdravstva in sociale ter kemije
• Osebni izobraževalni načrt. 
• Inkluzija in inkluzivnost. Model nudenja pomoči učiteljem pri delu 

z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke.
• Povezovanje sfere dela in šolstva. Praktično izpopolnjevanje učite-

ljev v delovnem procesu (PIU DP)
• Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega kurikula v progra-

mih poklicnega in strokovnega izobraževanja
• Razmišljamo in delujemo trajnostno. Priročnik za učitelje z delov-

nimi listi za dijake za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izo-
braževanje.

V iskalno vrstico vpišete naslov ali del naslova!

   

 
 

 
 

PONOVNO VABIMO NA  
 

NATEČAJ ZA NAJBOLJ UČINKOVITO  

MAPO UČNIH DOSEŽKOV 2011 
 
                                                 

 Rok za oddajo Map učnih dosežkov na 
 Center RS za poklicno izobraževanje je 

 

 22. april 2011 do 12. ure. 
 
 

 

 
Dijake čakajo bogate nagrade!  
1. nagrada: 200 €   
2. nagrada: 150 €       
3. nagrada:  80 € 

 

Čeprav so priporočila namenje-
na poklicni maturi, je njihova vse-
bina smiselno uporabna za vsako 
ocenjevanje, za katero je treba za-
gotoviti najpomembnejše merske 
karakteristike: veljavnost, zaneslji-
vost, objektivnost, občutljivost in 
ekonomičnost.

Da bi se pri izvedbi izpitov (za-
ključnega dela in četrtega pred-
meta poklicne mature) izognili 
mogočim pritožbam kandidatov, 
priporočamo, da mentorji vodijo 
dokumentacijo, ki ni predpisana, 
vendar se bo z njo povečala pre-
glednost evidenc. Vso neobvezno 
dokumentacijo, ki je sestavni del 
priporočil, lahko šole prilagodijo 
značilnostim izobraževalnih pro-
gramov.

V obdobju zadnjih dveh let smo 
v sodelovanju s strokovnjaki s po-
dročja ocenjevanja, z učiteljicami 
in učitelji ter s svetovalci Centra 
RS za poklicno izobraževanje in 
Zavoda RS za šolstvo naredili ve-
like kakovostne premike na podro-
čju ocenjevanja, samovrednotenja 
in izvedbe izpitov na zaključku iz-
obraževanja. Zelo smo veseli, da 
so se povečale veljavnost, zaneslji-
vost in objektivnost ocenjevanja, 
tj. med procesom in ob koncu iz-
obraževanja. Ugotavljamo pa, da 
so vprašanja, s katerimi se oce-
njuje, pripravljena na nižjih takso-
nomskih stopnjah. Za to, da se bo 
dvignila zahtevnost vprašanj, bo 
treba v prihodnje vložiti še veliko 
naporov.

Zato bomo tudi v prihodnje 
nudili podporo šolam in učite-
ljem pri uvajanju novosti v sloven-
ski srednješolski prostor. Posebna 
pozornost bo veljala vrednotenju 
in merjenju (ocenjevanju) kompe-
tenc dijakov med procesom inna 
zaključku izobraževanja. To je iz-
redno zahtevna in občutljiva nalo-
ga, zato bo treba učitelje nenehno 
dodatno usposabljati predvsem na 
področju pedagoškodidaktičnih 
znanj.
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Europass

Špela Pogačnik Nose
Suzana Obradovič

Center RS za poklicno izobraževanje

Priloga k spričevalu – 
potni list za iskanje  
zaposlitve v Evropi

Priloga k spričevalu v Sloveniji je neke vrste nadgradnja evropske pobude Europass, ki je z Odločbo 
Evropskega parlamenta in Sveta EU 15. decembra 2004 v evropski prostor vpeljala mehanizme, ki naj 
bi spodbudili beleženje znanj in spretnosti, s tem pa dala mobilnosti v evropskem prostoru nov zagon.

P riloga k spričevalu, ki vsebuje 
natančen opis kompetenc, pri-

dobljenih v formalnem izobraževa-
nju na vseh stopnjah poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, infor-
macije o delovnih področjih, kjer se 
lahko zaposli njen imetnik, pravno 
podlago za izdajo spričevala ter opis 
veljavnega načina pridobitve spri-
čevala izdajamo v Sloveniji od leta 
2007. V letu 2010 je Nacionalni cen-
ter Europass pripravil skupno 5.033 
individualnih prilog k spričevalu, od 
tega 4.938 za dijake v rednem izo-
braževanju in 95 za udeležence v iz-
obraževanju odraslih. V procesu iz-
daje prilog k spričevalu je sodelovalo 
80 šol in 15 ustanov za izobraževanje 
odraslih.

Dijaki dobijo individualizirano 
prilogo k spričevalu
Odločba Evropskega parlamenta 

in Sveta EU, ki je uvedla dokument, 
s katerim naj bi se ljudje lažje pred-
stavili delodajalcem, zlasti tistim iz 
drugih evropskih držav, je omejila 

prilogo k diplomi na sistemski doku-
ment. Sistemski zato, ker je priloga 
k spričevalu vsebinsko in oblikovno 
enaka za vse kandidate, ki so zaklju-
čili določen izobraževalni program. 
Vendar pa se je v Sloveniji hitro po-
kazala potreba, da se te podatke 
nadgradi še s podatki, ki natančne-
je opisujejo dijakov individualni učni 
proces. Prav tako pa pride prek in-
dividualiziranih prilog k spričeva-
lu tudi bolj do izraza pečat šole, ki 
poskuša z odprtim kurikulom dijake 
čim bolje opremili za spopad z real-
nimi delovnimi in življenjskimi situ-
acijami.

Tako smo dve strani dolgemu sis-
temskemu dokumentu na nacionalni 
ravni dodali še tri strani: prvo, iz ka-
tere so razvidni vsi ključni podatki, ki 
prilogo k spričevalu individualizira-
jo (naziv šole; ime, priimek, datum in 
kraj rojstva dijaka; številka, datum in 
kraj izdaje spričevala); stran, ki poda-
ja podrobnejše informacije o izobra-
ževalnem programu (splošnoizobra-
ževalni predmeti, strokovni moduli, 

odprti kurikulum, interesne dejavno-
sti, praktični del izobraževanja in po-
klicna matura ali zaključni izpit), ter 
stran, na kateri je shema slovenskega 
izobraževalnega sistema. Vsak kandi-
dat, ki je uspešno zaključil prenovljen 
izobraževalni program, prejme prilo-
go k spričevalu v slovenskem in angle-
škem jeziku.

Število programov, za katere se 
izdaja, se iz leta v leto veča: v letu 
2007 so bile priloge k spričevalu iz-
dane le za prenovljeni program Av-
toserviser, v letu 2008 se je nabor 
razširil na 5 prenovljenih izobra-
ževalnih programov (Avtoserviser, 
Avtokaroserist, Mehatronik ope-
rater, Graf ični operater, Frizer), v 
letu 2009 na 14 (poleg omenjenih 
še Avtoservisni tehnik, Hortikul-
turni tehnik, Kmetijsko-podjetniški 
tehnik, Kuhar, Natakar, Mizar, Ra-
čunalnikar, Pomočnik v biotehniki 
ter Tapetnik), medtem ko je bilo le-
tos v izdajo vključenih že 64 preno-
vljenih izobraževalnih programov. 
Seznam vseh, za katere se priloga 

 
Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo: 
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA 
Gosposka 18 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA K SPRIČEVALU 
 

O POKLICNI MATURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Ime in priimek) 
 
 
 

 (Kraj in datum rojstva) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Št. spričevala:     M.P.               Podpis odgovorne osebe: 
 
Kraj in datum izdaje: Ljubljana,                   ALENKA LUKMAN KOŠIR, ravnateljica 

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1)

Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu:
TEHNIK OBLIKOVANJA

(ID: 166033)
(1) V izvirnem jeziku.

2. PREVOD IMENA SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (EN) (1)

School leaving certificate:
 DESIGNER
(ID:  166033)

(1) Prevod nima pravnega statusa.

3. PRIDOBLJENO ZNANJE, SPRETNOSTI IN POKLICNE ZMOŽNOSTI

Imetnik spričevala je usposobljen za:

- reševanje celostnega procesa dela od ideje do realizacije in uporabljanje različnih tehnoloških postopkov;
- razvijanje novih tehnoloških  postopkov;
- načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela in dela drugih pri nastajanju izdelkov;
- obvladovanje strokovne terminologije v komunikaciji s sodelavci, strokovnjaki ter naročniki; 
- samostojno, metodično, sistematično delo, urejenost ter razvijanje organizacijske kulture  v  delovnem okolju;
- varovanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih ter pripravo varnega delovnega okolja;
- oblikovanje serijskih in unikatnih uporabnih predmetov in sodelovanje v procesu izdelave le-teh;
- uporabo konvencionalnih tehnik in sodobnih računalniško podprtih tehnologij  pri izdelavi  predstavitve, dokumentaciji  in zaščiti uporabnih

predmetov;
- sodelovanje pri umeščanju in predstavljanju uporabnih predmetov v širši prostor.

Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

4. DELOVNA PODROČJA, NA  KATERIH SE LAHKO ZAPOSLI IMETNIK SPRIČEVALA 
Imetnik spričevala se lahko zaposli:

− v državnih in privatnih ustanovah za oblikovanje;
− v razvojno načrtovalskih podjetjih in inštitutih;
− v kulturnih dejavnostih in turizmu, na področju različnih obrti;
− kot samozaposlen opravlja delo v lastnem ateljeju za oblikovanje;
− kot del oblikovalskega tima v podjetju.

(*) Pojasnilo
Ta dokument je dodatna informacija določenemu spričevalu, pri čemer dokument sam po sebi nima pravnega statusa. Priloga je oblikovana v skladu z naslednjimi dokumenti: Resolucija Sveta 93/
C 49/01 z dne 3. december 1992 o transparentnosti  kvalifikacij,  Resolucija Sveta 96/C 224/04 z dne 15.  julij  o transparentnosti  spričeval  v poklicnem usposabljanju  in Priporočilo  2001/613/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julij 2001 o mobilnosti znotraj Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in izobraževalce. 
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.eu.int
© Evropske skupnosti, 2002

 
 

5. PRAVNA PODLAGA ZA IZDAJO SPRIČEVALA 
Naziv in status šole, ki podeljuje spričevalo 
 
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA 
Gosposka 18 
1000 Ljubljana 
 
Ustanova je akreditirana pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport. 

Naziv in status nacionalnega/regionalnega organa, 
pristojnega za zagotavljanje javne veljavnosti spričevala 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport 
Masarykova cesta 16 
SI-1000 Ljubljana 
http://www.mss.gov.si/ 

Stopnja pridobljene izobrazbe (nacionalna ali mednarodna klasifikacijska lestvica) 
 
Srednja strokovna izobrazba 
Evropska klasifikacija ISCED 3 
Nacionalna klasifikacija1 KLASUIS-SRV: 15001 
                                        KLASIUS-P: 2140 
 

Ocenjevalna lestvica 
 
5 – odlično 
4 – prav dobro 
3 – dobro 
2 – zadostno  
 

Dostop do naslednje stopnje izobraževanja 
 
S poklicno maturo končan izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja  
omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z 
dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne 
študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 

Mednarodni sporazumi  
 
Republika Slovenija ima na področju priznavanja 
izobraževanja sklenjene sporazume s posameznimi 
državami. Informacije o tem vodi Oddelek za priznavanje 
izobraževanja  ENIC/NARIC. 

Pravna podlaga 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08)  
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) 

6. URADNO VELJAVNI NAČIN PRIDOBITVE SPRIČEVALA 
Trajanje izobraževanja 
 

       4 leta 

Število ur 
 

   4992  ur 

Splošnoizobraževalni predmeti 
 
Strokovni moduli 
 
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 
Interesne dejavnosti 
 
Odprti kurikul2  

 

Poklicna matura 

     2006 ur 

 2006 ur  
     
   152 ur  
 

        352 ur 

      476 ur    
                

Vpisni pogoji  
V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo oziroma njej enakovredno šolo po prejšnjih predpisih. Za vpis v 
izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti. 
Dodatne informacije 

- Ministrstvo RS za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si/ ):  izobraževalni program ter opis vzgoje in  izobraževanja v Sloveniji 
- Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije  NRP (http://www.nrpslo.org)  
- Nacionalni center Europass (www.europass.si)   

 
 
 
 
 

                                                           
1  Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS (Uradni list RS št. 46/06) obsega dva podsistema: Klasifikacija vrst aktivnosti/izidov 
izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) in Klasifikacija področij aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P) 
2  Cilje odprtega kurikula določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni/regionalni ravni. 

7. PODROBNEJŠI OPIS OPRAVLJENEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI :

1. Slovenščina (476 ur)
2. Angleščina (408 ur)
3. Matematika (374 ur) 
4. Zgodovina (68 ur)
5. Geografija (68 ur)
6. Sociologija (68 ur)
7. Fizika (68 ur)
8. Kemija  (68 ur)
9. Biologija (68 ur)
10. Športna vzgoja (340 ur)

STROKOVNI MODULI: 

Obvezni  strokovni moduli (714 ur)
1. Umetnostna zgodovina (204 ure)
2. Risanje (442 ur)
3. Podjetništvo in trženje (68 ur)

     Izbirni  strokovni moduli  za oblikovanje uporabnih predmetov (1293 ur)
4. Predstavitvene tehnike (272 ur)
5. Oblikovanje uporabnih predmetov (1021 ur)

ODPRTI KURIKUL : 
1. Državljanska vzgoja (68 ur)
2. Risanje (34 ur)
3. Umetnostna zgodovina (68 ur)
4. Nemščina (136 ur)
5. Slovenščina (34 ur)
6. Zgodovina (34 ur)
7. Matematika (68 ur)
8. Angleščina (34 ur)

     PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
1. Praktični pouk v šoli (408 ur)
2. Praktično usposabljanje z delom – Razvoj in proizvodnja stavbnega pohištva (152 ur)

INTERESNE DEJAVNOSTI (352 ur ):
     naravoslovne dejavnosti (šola v naravi, ekskurzije), družboslovne dejavnosti (ogledi gledališča, filmi), športne dejavnosti (smučanje, pohodništvo,
plavanje, drsanje)

POKLICNA MATURA :
Obvezni del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz umetnostne zgodovine. 

Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

    Imetnik spričevala je za poklicno maturo pripravil naslednji izdelek oziroma storitev: Oblikovanje uporabnega predmeta

DRUGE ZABELEŽKE:

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 2009/10
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Pobuda Europass praznuje 5 let, Europass življenjepis pa 10 milijonov uporabnikov

Pet dokumentov, zbranih pod 
skupnim znakom Europass, s ka-
terimi se posameznik od leta 2005 
lahko predstavi delodajalcem po 
Evropi, se na slovenskih tleh uve-
ljavlja različno hitro, širši javnosti 

pa je gotovo najbolj poznan Euro-
pass življenjepis. Uporaba te oblike 
življenjepisa vsako leto skokovito na-
rašča, v oktobru 2010 je dosegel na 
evropski ravni rekordno število 10 mi-
lijonov uporabnikov, o čemer ni sa-

Europass

k spričevalu že izdaja, je dosegljiv 
na spletnih straneh nacionalnega 
informacijskega središča www.nrp-
slo.org. Načrtujemo, da naj bi leta 
2012 prilogo k spričevalu preje-
li prav vsi, ki so uspešno zaključili 
programe poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja.

Priloga k spričevalu drugod po 
Evropi
Prilogo k spričevalu uvajajo vse dr-

žave, ki so tudi sicer vključene v po-
budo Europass: poleg 27 držav EU 
sodelujejo tudi države EGS/EFTA 
(Norveška, Islandija, Liechtenstein) in 
države kandidatke (Hrvaška, Turčija).

Priloge k spričevalu v večji ali manj-
ši meri že izdajajo v 28 državah, v petih 
pa teh dokumentov še niso uspeli spra-
viti v tek. V večini držav izdajajo prilo-
ge k spričevalu v jeziku matične države 
in angleščini, ponekod pa je mogoče 
prilogo k spričevalu dobiti v treh, šti-
rih ali celo v petih jezikih (največ jezi-
kovnih različic je na voljo Madžarom). 
Poleg nas izdajajo individualne priloge 
k spričevalu še na Nizozemskem, Ma-
džarskem, Slovaškem in na Poljskem, 
medtem ko v vseh preostalih državah 
dijaki prejmejo tipsko prilogo za posa-
mezen izobraževalni program. V drža-
vah, kjer so priloge tipske, jih je mo-
goče prenesti oz. natisniti s spletnih 

strani. Nacionalne sezname prilog k 
spričevalu je mogoče najti na evrop-
skem portalu: https://europass.cedefop.
europa.eu/. 

Priloga k spričevalu je v prvi vr-
sti namenjena seznanjanju deloda-
jalcev o znanju in spretnostih, pri-
dobljenih med šolanjem. Družina 
evropskih držav je namreč še vedno 
tako velika, da se medsebojno za-
upanje med državami pogosto šele 
vzpostavlja. Vsem imetnikom prilo-
ge k spričevalu lahko položimo na 
srce le še to, da naj bodo tudi sami 
vešči predstavitve svojih znanj, ki jih 
kot svoj »potni list« nesejo s seboj v 
drugo državo.

njal niti bivši evropski komisar za 
izobraževanje Jan Figel, ki je leta 
2005 novonastalo pobudo po-
spremil z željo, da bi do leta 2010 
dosegla številko 3 milijone upo-
rabnikov. 
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Špela Pogačnik Nose
Center RS za poklicno izobraževanje

OSEBNOSTNA PRIPRAVA JE ZAHTEVEN 
IN KOMPLEKSEN VZGOJNI PROCES

Obiskali smo Tehniški šolski center Kranj – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) ter se z 
Darko Krmelj in Antonom Žnidarjem pogovarjali o sodelovanju med šolo in gospodarstvom, ki 
nastaja, ko se dijaki odpravijo na praktično usposabljanje z delom v pravo delovno okolje. MIC 
je bil ustanovljen leta 2008 v okviru Tehniškega šolskega centra Kranj, in sicer z namenom pove-
zovanja šole, socialnih partnerjev in gospodarskih subjektov. Dobro sodelovanje se je v letu 2010 
razširilo na več kot sto partnerjev.

INTERVJU

Kako ste zašli v šolstvo in kakšno je 
vaše delo na Medpodjetniškem izo-
braževalnem centru Kranj?
Darka Krmelj: Po petindvajse-

tih letih dela v gospodarstvu na 
področju razvoja kadrov, vodenja 
in oblikovanja sistema izobraževa-
nja zaposlenih v velikem kranjskem 
podjetju sem se odločila svoje izku-
šnje prenesti tudi v šolstvo, v novo-
ustanovljeni Medpodjetniški izo-
braževalni center. Za mene je bil to 
neke vrste nov izziv v karieri. Posre-
dno sem ves čas službovanja sode-
lovala s Tehniškim šolskim centrom 
Kranj, saj smo di-
jake iz strokovne 
in poklicne šole 
ter strokovne gi-
mnazije zapo-
slovali ali pa jih 
v sodelovanju s 
fakulteto posku-
šali usmerjati v 
študij elektroteh-
nike in računal-
ništva.  Ko sprej-
meš mladega 
človeka v pravi 
delovni proces, 
se pokaže, kaj naj bi ga naučili med 
šolanjem, kakšne naj bi bile njegove 
kompetence in katero je tisto spe-
cif ično znanje, ki naj bi ga pridobil 
posameznik kasneje na delovnem 
mestu.

Anton Žnidar: Na strokovni in po-
klicni šoli v sklopu Tehniškega šolske-
ga centra Kranj se poleg poučeva-

nja matematike skupaj s sodelavcem 
ukvarjam tudi z organizacijo delovne 
prakse, s pripravami pogodb, spre-
mljanjem dijakov med njihovim prak-
tičnim izobraževanjem in sprotnim 
reševanjem mogočih težav.

Kaj je za delodajalca pomembno? 
Kako pripravljate dijake na iskanje 
dela?
Darka Krmelj: V preteklem obdo-

bju sem se ukvarjala tudi s tem, kako 
hitro, uspešno in učinkovito pripra-
viti dijaka, ki pride iz šolskega okolja 
na delo v podjetje. Delodajalci ne pri-
čakujejo popolnoma usposobljenih 

ljudi, pričakujejo 
pa, da bodo ime-
li dobro osnovno 
strokovno zna-
nje, potrebno za 
poznejšo nadgra-
dnjo. Problem 
gospodarstva je, 
da se mora hitro 
prilagajati po-
trebam trga, tj. 
s tehnologijo in 
z usposobljenim 
kadrom, saj mo-
rajo za svoj ob-

stoj, napredek in za uspešnost veno-
mer povečevati dodano vrednost na 
zaposlenega. Premalo se zavedamo, 
da je velik poudarek tudi na drugih 
socialnih veščinah: da je dijak vzgo-
jen, ima dobre delovne navade, je sa-
moiniciativen. Preden pride na pra-
kso, naj bi ga šola pripravila ne le 
strokovno, ampak tudi osebnostno.

Anton Žnidar: Dijake aktiviramo 
dva meseca prej, da si poskušajo 
sami poiskati delovno prakso pri de-
lodajalcih. Spodbujamo jih, da se z 
njimi osebno spoznajo, čeprav se ne-
kateri kljub temu odločijo za stik po 
elektronski pošti ali pa posredno, tj. 
prek staršev, sorodnikov … Pri pou-
ku jih pripravljamo na to, kako naj se 
vedejo, poudarjamo pomen varno-
sti pri delu, izročimo jim pogodbo in 
program praktičnega izobraževanja. 
V času prakse jih obiščemo, poskuša-
mo pridobiti povratne informacije od 
delodajalcev o njihovem delu. Neka-
teri delodajalci jih že med prakso pri-
pravljajo za delovno mesto; ko kon-
čajo šolo, jih zaposlijo.

Ali bi šola lahko več naredila za 
osebnostno pripravo dijakov?

Darka Krmelj: Iz prakse v pod-
jetju lahko povem, da smo za 
vsakega izmed zaposlenih vo-
dili mapo izobraževanj in uspo-
sabljanj skozi vso zaposlitveno 
obdobje. Ko je nekdo odšel iz 
podjetja, je na svojo željo lahko 
dobil izpise vseh interno in eks-
terno pridobljenih znanj. Mar-
sikdo je bil presenečen, kaj vse 
naj bi še znal, ko je dobil mapo 
v roke (smeh).
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INTERVJU

Anton Žnidar: Dijaki se učijo 
pisanja prošenj in zapisovanja 
kompetenc zlasti pri pouku slo-
venščine in angleščine. Mislim, 
da bi bilo dobro, da bi se tega 
učili tudi v okviru odprtega ku-
rikuluma, na primer eno uro 
vsakih štirinajst dni.

Darka Krmelj: Osebnostna pripra-
va dijakov je zahteven in kompleksen 
vzgojni proces, ki ga šola sama težko 
izvede, saj na to vpliva celotno social-
no okolje. Lahko bi jim delno poma-
gali s treningi komunikacije v okviru 
predmetnika. 

Anton Žnidar: Mogoče bi mora-
li dati več poudarka vzgoji skozi ves 
učni proces, saj tempo življenja siro-
maši družinsko vzgojo, učiteljem pa 
vedno primanjkuje časa.  

Ali se dijaki učijo pisanja prošenj, ži-
vljenjepisov? 
Darka Krmelj: TŠC Kranj sodelu-

je v projektu Munus 2, prek katere-
ga uvajamo Mapo učnih dosežkov 
in osebne izobraževalne načrte. V ta 
sklop sodi tudi življenjepis Europass. 
Z Mapo učnih dosežkov se dijaki na-
učijo spremljati svojo dokumentaci-
jo pridobljenih znanj skozi ves učni 
proces; to naj bi se nadaljevalo tudi 
po koncu formalnega izobraževanja. 
Iz prakse v podjetju lahko povem, 
da smo za vsakega izmed zaposlenih 
vodili mapo izobraževanj in usposa-
bljanj skozi vso zaposlitveno obdo-
bje. Ko je nekdo odšel iz podjetja, 
je na svojo željo lahko dobil izpise 
vseh interno in eksterno pridobljenih 
znanj. Marsikdo je bil presenečen, kaj 
vse naj bi še znal, ko je dobil mapo v 
roke (smeh). 

Anton Žnidar: Dijaki se učijo pi-
sanja prošenj in zapisovanja kom-
petenc zlasti pri pouku slovenšči-
ne in angleščine. Mislim pa, da bi 
bilo dobro, če bi se tega učili tudi v 
okviru odprtega 
kurikuluma, na 
primer eno uro 
vsakih štirinajst 
dni, kjer bi di-
jake navajali na 
vodenje Mape 
učnih dosežkov, 
saj jih dijaki brez 
nadzora ne bi 
vodili. Če bi de-
lali na življenjepisih v šoli, bi jih lah-
ko tudi skupaj pregledali in se drug 
od drugega učili, seveda pod stro-
kovnim vodstvom učitelja. 

Ali vaše dijake po končani praksi, kon-
čanem šolanju mogoče spremljate? 
Darka Krmelj: Povratne informa-

cije o uspešnosti dijakov na praksi 
dobimo z anketiranjem ali v razgo-
vorih, o tistih, ki se po končanem 
šolanju zaposlijo v podjetjih, pa pri-
dobimo informacije samo na ne-
formalen način. Formalno raziskav 
ne moremo delati zaradi Zakona o 

varovanju osebnih podatkov. Vemo 
pa to, da je velik problem, ko neka-
teri delodajalci vložijo veliko truda 
za usposabljanje praktikantov in jih 
želijo zaposliti takoj po koncu sre-

dnje ali poklic-
ne šole, ker so se 
na praksi izkazali 
kot zelo uspešni, 
ti pa zaposlitev 
odklonijo, da ne 
bi izgubili mo-
žnosti za nadalj-
nje šolanje. 

Anton Žnidar: 
Zgodi se, da se 

dijak vpiše na fakulteto, ki ji ni kos, 
tako na koncu nima ne zaposlitve in 
ne želene izobrazbe … Veliko se jih 
precenjuje. Mislim, da bi bilo bolje, 
če bi se dijaki zaposlili in bi se po-
zneje z delovnimi izkušnjami vpisali 
naprej. Težave bi nastopile z izgubo 
pravice do brezplačnega šolanja. To 
sistemsko luknjo bi morali ustrezno 
rešiti. Včasih je obstajal »študij iz 
dela«, ko je delavec ob študiju dobi-
val minimalno plačo, trenutno pa ni 
ustreznega mehanizma, ki bi jim to 
omogočal.  
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Težave dijakov pri učenju 
v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju – ključne razisko-
valne ugotovitve in priporočila

Ugotovili smo, da strokovni de-
lavci poklicnih in strokovnih 

šol v velikem deležu ocenjujejo, da 
število dijakov z učnimi težavami 
narašča. Težave pri učenju najbolj 
povezujejo s težavami motivacije, 
čustvovanja ali vedenja, takoj za tem 
pa z neugodnim domačim okoljem. 
Nadalje učne težave povezujejo s 
specifičnimi primanjkljaji, manj pa z 
motorično nespretnostjo in neustre-
znim načinom poučevanja. Dijaki in 
starši pa v odgovorih večkrat nave-
dejo tudi dejavnike, ki se nanašajo 
na manj ustrezno poučevanje.

Učne težave dijakov najpogosteje 
prepoznajo njihovi razredniki in dru-
gi učitelji, sledi pa šolska svetovalna 
služba. Prav razredniki, učitelji posa-
meznega predmeta in šolska sveto-
valna služba so največkrat omenjeni 
kot neposredni pomočniki dijaku z 
učnimi težavami. Sicer odgovori ka-
žejo, da šole nimajo modela ali stal-
ne oblike pomoči, ki bi bila vnaprej 
oblikovana. To ne pomeni, da dijaki 
ostanejo brez pomoči, ampak je po-
moč nezadostna, da bi dijaki z učni-
mi težavami lahko napredovali in se 
uspešno vključili v razred in izobra-
ževanje.

Znotraj šole sodelovanja ni oziro-
ma ga je zelo malo. Gre za sodelova-
nje med razredniki in šolsko svetoval-
no službo ter med šolsko svetovalno 
službo in starši. Ni zadostnega sode-
lovanja z zunanjimi ustanovami, po-
leg staršev sodelujejo s centri za so-
cialno delo. Sodelovanju z zunanjimi 
ustanovami ne pripisujejo velikega 
pomena, razen kadar gre za neugo-
dno okolje dijaka ali sodelovanje z 
ustanovami za usmerjanje.

Sodelovanje s starši se zdi po-
membno na vseh področjih, pred-
vsem, kadar gre za vedenjske težave 
in razvijanje delovnih navad. Prav tu-
kaj se takoj pojavlja vprašanje udele-

Saša Grašič
Center RS za poklicno izobraževanje

Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izvedli raziskavo, v 
kateri smo osvetlili dejavnike težav pri učenju v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja; ugo-
tovili, kako posamezne skupine strokovnih delavcev opredeljujejo, prepoznavajo in odkrivajo dijake s teža-
vami pri učenju in kako se medsebojno razlikujejo v pojmovanjih učnih težav; ugotovili, kako učinkovitost 
pomoči ocenjujejo dijaki s težavami pri učenju in njihovi starši; analizirali nekatere dejavnike tveganja za 
razvoj težav pri učenju v poklicnih in strokovnih šolah, ovire in varovalne dejavnike ter na koncu izdelali 
predloge za izboljšanje učinkovitosti obstoječih načinov pomoči in pripravili sugestije za potrebne spre-
membe prakse. 

ženosti dijaka. Dodatno bi bilo treba 
raziskati, ali je dijak zadostno udele-
žen v pogovorih in načrtovanju dela 
z njim. V dokumentih šole je sodelo-
vanje predvideno pri oblikovanju pe-
dagoške pogodbe in osebnega izo-
braževalnega načrta.

Ugotovitve raziskave nakazuje-
jo potrebo po izboljšanju procesov 
prepoznavanja in odkrivanja težav 
pri učenju na ravni šole. Glede na 
to, da so bile pri veliko dijakih učne 
težave prisotne že v osnovni šoli, bi 
bilo treba večjo pozornost posvetiti 
procesom pripravljanja učencev na 
prehod v srednjo šolo in izmenjavi 
informacij o njihovih posebnih izo-
braževalnih potrebah ter ustreznih 
načinih poučevanja.

Zgodnje odkrivanje in zgodnje 
ukrepanje je ključnega pomena, saj 
doživljanju ponavljajočih se neuspe-
hov pogosto sledijo poslabšanje ob-
čutka o lastni učinkovitosti in no-
tranje kontrole, doživljanje nemoči, 
strah pred neuspehom ter aktivira-
nje različnih mehanizmov obrambe 
pred izgubo samospoštovanja. Dija-
ki in starši poročajo, da sami zazna-
jo težave pri učenju, preden jih na to 
opozorijo slabe ocene ali strokovni 
delavci, vendar se po navajanju stro-
kovnih delavcev le redko samoinici-

TEŽAVE DIJAKOV PRI UČENJU
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ativno obrnejo nanje. Takšne ovire v 
komunikaciji je treba razumeti. Vča-
sih postane okolje pozorno na teža-
ve posameznika šele potem, ko je z 
različnimi neustreznimi odzivi ali ak-
tivnimi oz. s pasivnimi načini izogi-
banja moteč. 

V sodobnih, interaktivnih mode-
lih preprečevanja učnih težav ima po-
membno vlogo usklajenost med na-
čini učenja, stili razmišljanja in načini 
poučevanja. Na nekaterih poklicnih 
in strokovnih šolah je veliko več dija-
kov s specifičnimi učnimi težavami, ki 

so močni na področju vidno-prostor-
ske predstave in razmišljanja, tehnič-
nih interesov, praktične ustvarjalnosti 
itn. Težave dijakov pri usvajanju tipič-
no šolskega znanja in intenzivno osre-
dinjanje na področja lastnih interesov 
lahko učitelje vodijo do pripisovanja 
napačnih vzrokov težavam neuspe-
šnosti ali lagodnosti dijaka. 

Med strategijami pomoči in pod-
pore torej ne smejo prevladovati stra-
tegije, ki so namenjene dijakom, ki 
počasneje usvajajo znanja in imajo te-
žave z logičnim mišljenjem. Dijaki s te-
žavami pri učenju imajo zelo različne 
potenciale in posebne potrebe, zato 
morajo učitelji uporabljati za dijake 

bolj prilagojene strategije poučeva-
nja, pomoči in podpore, da bodo lah-
ko optimalno razvili svoje potenciale.

Večina dijakov ima težave pri splo-
šnoizobraževalnih predmetih, zato 
je pomembno predvsem sodelova-
nje med učitelji splošnih predmetov 
in strokovnih modulov, ki vključuje-
jo praktični pouk. Dijaki s težavami 
pri učenju, še posebej dijaki moškega 
spola, so namreč navadno bolj uspe-
šni, tudi če splošna in strokovna zna-
nja pridobivajo v povezavi s praktični-
mi problemi.

Projekt pomoči posameznemu di-
jaku ne sme biti preozko usmerjen na 
različne oblike učne pomoči, saj so di-
jakove težave navadno kompleksne in 
bi zahtevale projekt, v katerem bi ak-
tivno sodelovali vsi: strokovni sodelav-
ci, starši, predvsem pa dijaki.

V tej raziskavi so avtorice kot ključ-
ni ukrep predlagale uporabo tristo-
penjskega modela zgodnjega odkri-
vanja in obravnave dijakov s težavami 
pri učenju in z vedenjskimi težavami v 
poklicnem in strokovnem izobraževa-
nju. Intenzivnost učne pomoči se od 
prve do tretje stopnje povečuje v so-
razmerju s povečevanjem dijakovih 
težav. Pomoč in podporo dijakom na 

Model je natančno opi-
san v raziskovalnem po-
ročilu, ki je v celoti obja-
vljeno na spletnih straneh 
Centra RS za poklic-
no izobraževanje, in si-
cer na naslovu www.cpi.si/
razvojno-in-raziskovalno-delo/ 
evalvacije-in-spremljanje/
evalvacijska-porocila.aspx, in 
predstavlja eno izmed izho-
dišč za nadaljnje razvojno 
delo Centra RS za poklicno 
izobraževanje pri pripra-
vi različnih oblik podpore 
šolam in strokovnim delav-
cem pri delu z dijaki z učni-
mi težavami.

TEŽAVE DIJAKOV PRI UČENJU

različnih stopnjah morajo izvajati raz-
lični strokovni delavci – od učiteljev, 
svetovalnih delavcev do specialnih pe-
dagogov. Napredek dijaka pri učenju 
je treba skrbno spremljati in zapisova-
ti na vsaki stopnji. 

Od dobre poučevalne prakse s 
splošnimi strategijami odkrivanja in 
obravnave dijakov s težavami pri uče-
nju na prvi stopnji je predviden pre-
hod na intenzivnejše in bolj specifič-
ne strategije na drugi stopnji, ki jih 
izvajajo strokovni delavci šole, ki ob-
vladajo bolj specialne strategije po-
moči in podpore (npr. svetovalni de-
lavci). Sledijo pa še zelo specifične 
oblike pomoči in podpore dijakom, ki 
so na tretji stopnji za dijake usmerje-
ne v prilagojeno izvajanje  z dodatno 
strokovno pomočjo. Za dijake na tre-
tji stopnji bi morali oblike pomoči in 
spremljanje napredka izvajati ustre-
zno usposobljeni strokovni delavci (za 
učne težave so to specialni pedagogi). 

Omilitev, obvladovanje in odprava 
učnih težav pa kot želeni izid ni zado-
sten cilj. Učne težave so namreč na-
vadno del kompleksne situacije izlo-
čenosti in nemoči, zato morata biti 
vključenost in pripadnost dijakov z 
učnimi težavami skupnim projektom 
šole in razreda enakovreden želeni izid.

»Projekt pomoči posameznemu dijaku ne sme biti preozko usmerjen na 
različne oblike učne pomoči, saj so dijakove težave navadno kompleksne in 
bi zahtevale projekt, v katerem bi aktivno sodelovali vsi: strokovni delavci, 
starši, predvsem pa dijaki.«
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Kolegialno presojanje  
kakovosti

Izhajali smo iz izkušenj evropske-
ga projekta Peer Review (www.peer-

review-education.net), ki je metodo 
razvijal na mednarodni ravni. Pri tem 
nam je bil v veliko pomoč prevod 
Evropskega priročnika za kolegialno 
presojanje v začetnem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju, ki ga je 
leta 2009 objavil Andragoški center 
Slovenije. K sodelovanju pri pilotni 
izvedbi pa smo povabili tudi dr. Ta-
njo Možina, priznano strokovnjaki-
njo za področje zagotavljanja kako-
vosti v izobraževanju. 

Kolege presojevalce je mogoče 

najprej zbrati v nacionalni ali medna-
rodni register in jih potem povabiti k 
posamezni presoji. Nekoliko lažje pa 
je, posebej ob začetnih uvajanjih me-
tode, znotraj mreže sodelujočih šol 
oblikovati skupine kolegov, ki sode-
lujejo kot presojevalci na partnerskih 
šolah. Ta pristop smo izbrali tudi za 
našo prvo izvedbo. 

Za presojano področje smo izbrali 
izvajanje samoevalvacije. Izbrano po-
dročje smo opredelili s kazalniki (npr. 
načrtovanje samoevalvacije) in zanje 
oblikovali merila (npr. pri načrtu iz-
vedbe sodelujejo različni deležniki). S 

Simona Knavs
Center RS za poklicno izobraževanje

V šolskem letu 2009/2010 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) organizirali poskusno iz-
vedbo kolegialnega presojanja kakovosti. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na ravni izobraževalnih 
ustanov, ki se v zadnjih letih intenzivno razvija, sloni predvsem na samoevalvacijskih aktivnostih, ki jih šole 
izvajajo samostojno ali pa v okviru razvojnih projektov. Kolegialno presojanje se od samoevalvacije razliku-
je v tem, da se oceno stanja in množico mogočih izboljšav, ki jih prinese že samoevalvacija sama, dopolni z 
mnenjem zunanjih strokovnjakov za presojano področje. Gre za to, da šola pri presoji ni prepuščena sama 
sebi, ampak lahko svoje razvojne odločitve nasloni na ocene stanja in okrepi s konkretnimi predlogi posa-
meznikov, ki se na presojano področje in okoliščine dela spoznajo, saj sami prihajajo s podobnih ali celo 
povsem enakih delovnih mest. Priporočljivo je, da pri presoji sodelujeta vsaj dva strokovnjaka z razvojnih 
in s podobnih ustanov, in sicer s presojanega področja ter s področja evalvacije oziroma zagotavljanja ka-
kovosti. Skupino presojevalcev naj sestavljajo v večji meri kolegi praktiki kot teoretiki.

tem smo skušali presojano področje 
dovolj natančno in konkretno opre-
deliti ter uskladiti poglede sodelujo-
čih strokovnjakov.

Osnova zagotavljanja kakovosti je 
krog kakovosti, ki spodbuja k neneh-
ni skrbi za izboljšanje dela šol. 

Tudi kolegialno presojanje se na-
vezuje na to osnovno paradigmo. 
Prva faza kroga kakovosti, načrtova-
nje, v tem primeru pomeni izpeljavo 
samoevalvacije na presojanem po-
dročju na posamezni šoli in pripra-
vo poročila. S tem šola najprej sama 
pregleda in ovrednoti situacijo, če je 
mogoče, pa že tudi načrtuje ali izve-
de prve ukrepe. Analiza samoevalva-
cijskega poročila je osnova za pripra-
vo in izvedbo obiska na šoli, kar skupaj 
predstavlja drugo fazo kroga kako-
vosti, izvedbo. Obisk na šoli je na-
menjen razgovoru s ključnimi akterji 
presojanega področja, pregledu pri-
padajoče dokumentacije, ustvari pa 
se tudi splošni vtis o situaciji na pre-
sojanem področju.

Tretjo fazo kroga kakovosti, vre-
dnotenje, pri kolegialnem presojanju 
predstavlja izvedena presoja kole-
gov presojevalcev, ki svoje ugotovitve 
združijo v poročilu o presoji in posre-
dujejo šoli. Presoja – kot samoeval-
vacija pred tem – sledi kazalnikom in 

KAKOVOST

Slika 1: Povezava kroga kakovosti z metodologijo kolegialnega presojanja 
(prirejeno po Evropskem priročniku, str. 13)
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KAKOVOST

vi lastnih ugotovitev in ugotovitev ter 
sugestij kolegov presojevalcev začrta 
in izvede četrto fazo kroga kakovosti, 
ukrepanje, pri čemer zasnuje tudi spre-

»Osnova zagotavljanja 
kakovosti je krog kako-
vosti, ki spodbuja k ne-
nehni skrbi za izboljšanje 
dela šol.
Prva izvedba metode ko-
legialnega presojanja je 
pokazala, da izpeljava lo-
gistično in strokovno zah-
teva intenzivno delo skozi 
celotno šolsko leto, a pri-
naša zaželeno dodano vre-
dnost.«

Celotno poročilo o kolegialnem 
presojanju kakovosti si lahko ogle-
date na spletni strani:

h t t p : / / w w w. c p i . s i / r a z v o j n o - 
in - raz i skova lno-de lo/eva lvac i j e 
- i n - s p r e m l j a n j e / e va l va c i j s k a - 
porocila.aspx

Na istem spletnem naslovu lahko 
preberete tudi ostala poročila o 
spremljavah, ki so potekale na Cen-
tru RS za poklicno izobraževanje:

Poročilo o spremljanju izvajanja 
postopkov priznavanja neformal-
nega znanja, ki prinaša vpogled 
v trenutno stanje o tem, v koli-
kšnem obsegu in kako se prizna-
vanje neformalnega znanja pri di-
jakih in udeležencih izobraževanja 
odraslih v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju ter pri 
študentih višjih strokovnih šol de-
jansko izvaja. Ugotovljeno je bilo, 
da izobraževalne organizacije veči-
noma sistem dokaj dobro poznajo 
in so zagotovile potrebne podlage 
za izvedbo postopkov. Dejansko 
izpeljani postopki, predvsem pri 
dijakih, pa še niso zelo številčni. 

Evalvacija izvedbenega kurikula 
(Povezovanje splošnih in stro-
kovnih znanj ter poklicnih veščin 
v izvedbenem kurikulu): Namen 
evalvacije je bil pridobiti vpogled 
v učinke, ki jih je prenova poklic-
nega in strokovnega izobraževa-
nja povzročila na delovanju in 
razmišljanju pedagoškega kadra. 
Analiza je pokazala velik kvalita-
tivni napredek pri načrtovanju 
izvedbenega kurikula  in  izvaja-
nju izobraževalnih programov 
glede na stanje pred prenovo. V 
prvem letu uvajanja je bila aktiv-
nost usmerjena predvsem v načr-
tovanje izvedbenega kurikula. V 
nadaljevanju je zaslediti vse ve-
čjo usklajenost načrtovanja in iz-
vedbe programov. Učitelji sedaj 
bolj poznajo celotni izobraževal-
ni program, postali so izvajalci 
programa, in ne le svojega pred-
meta. V prihodnje bo potreben 
razmislek o tem, kako dejansko 
dosegati cilje, ki so ključni za po-
samezni izobraževalni program, 
in kako čim več tega, kar je šolam 
že uspelo načrtovati na ravni iz-

vedbenega kurikula, prenesti še v 
vsakodnevno pedagoško prakso. 
Poročilo o spremljanju odprtega 
kurikula v programih srednje-
ga poklicnega in srednjega stro-
kovnega izobraževanja je zajelo 
praktično vsa strokovna podro-
čja. Zanimalo nas je, kako se pri 
oblikovanju odprtega kurikula 
šole povezujejo z socialnimi par-
tnerji in okoljem, kako poteka 
načrtovanje in oblikovanje mo-
dulov, kako šole umeščajo odprti 
kurikul v svoje izvedbene kuriku-
le, kako je s potrjevanjem in jav-
no objavo tega dela programov 
ter kdo, kje in na kakšen način 
izvaja te module. Analiza je po-
kazala, da je trenutno stanje na 
tem področju zadovoljivo, hkra-
ti pa osvetljuje tudi nekatere po-
manjkljivosti, na katerih bomo 
okrepili svetovanje in delo s šola-
mi. Poteka tudi evalvacija struk-
ture odprtih kurkulov, ki bo po-
kazala stanje na področju ciljne, 
vsebinske in časovne razdelitve 
ter kreditnega ovrednotenja mo-
dulov.

merilom ter opredeljuje močne toč-
ke, področja, ki bi jih bilo vredno iz-
boljšati, podaja pa tudi konkretne 
predloge za izboljšave. Šola na osno-

mljavo uresničevanja načrtovanih ak-
tivnosti.

Pregled področja izpeljave samoe-
valvacije na šolah je pokazal, da se sa-
moevalvacije v večini primerov pogo-
sto pa tudi učinkovito poslužujejo in 
da velikokrat primanjkuje sredstev, da 
bi opravili nekatere kvalitativne premi-
ke, ki jih prepoznavajo kot potrebne. 
Prva izvedba metode kolegialnega pre-
sojanja je pokazala, da izpeljava logi-
stično in strokovno zahteva intenzivno 
delo skozi celotno šolsko leto, a prina-
ša zaželeno dodano vrednost. Ta pa je 
v poglobljeni strokovni in argumenti-
rani razpravi o presojanem področju 
znotraj šole in v sodelovanju s pestro 
skupino zunanjih strokovnjakov ter v 
konkretni pomoči šolam pri pregledu 
področji kakovosti in načrtovanju iz-
boljšav. Opogumljeni z dobrimi izku-
šnjami, pridobljenimi v pilotni izvedbi, 
bomo kolegialno presojanje v nasle-
dnjih letih ponovili in nadgradili z no-
vimi področji kakovosti ter večjim šte-
vilom sodelujočih šol.
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AKTUALNO

10 let nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij

S lovenija je pred desetimi leti uve-
dla sistem nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij, ki omogoča vrednotenje 
neformalno in priložnostno prido-
bljenih znanj vsem, ne glede na to, 
kako so bila znanja in spretnosti pri-
dobljena. Sistem predstavlja fleksi-
bilen pristop k pridobivanju poklic-
nih kvalifikacij glede na potrebe trga 
dela in omogoča dokazovanje uspo-
sobljenosti na javnoveljaven način, 
kar povečuje zaposljivost in možno-
sti za razvoj kariere.

V zadnjih desetih letih je bilo v Slo-
veniji na področju razvoja nacional-
nih poklicnih kvalifikacij narejenega 
veliko, izdanih je bilo kar 60.000 cer-
tifikatov. To pa ne pomeni, da je pro-
ces njegovega vzpostavljanja in gradi-
tve končan, saj je nujno, da naredimo 
korak naprej. Eden od teh pomemb-
nih korakov je tudi promocija sistema 
NPK, s katero se širijo informacije med 

tistimi, ki jim je sistem NPK namenjen:
• delodajalcem v podjetjih, ki potre-

bujejo izobražene in usposobljene 
delavce;

• iskalcem dela in neaktivnim, kjer 
sta prioriteti izboljševanje pogojev 
vstopa na trg dela in zaposlenost;

• odraslim na splošno v smislu vseži-
vljenjskega učenja, kjer je lahko vre-
dnost življenjskih izkušenj, vključno 
z družinskim življenjem, s prosto-
voljnim delom, z delom v različnih 
združenjih in v prostem času, z na-
cionalnimi poklicnimi kvalifikaci-
jami, ozaveščena in priznana.
Za te skupine smo razvili nov lo-

gotip in celostno grafično podobo, 
v skladu s tem pa pripravili naslednja 
promocijska gradiva in vsebine:
• splošno brošuro, ki je namenjena 

predvsem kandidatom za nacio-
nalne poklicne kvalifikacije;

• različne zgibanke po posameznih 

strokovnih področjih, prav tako 
namenjene kandidatom za nacio-
nalne poklicne kvalifikacije;

• brošuro za podjetja, s katero se 
delodajalcem predstavlja predno-
sti nacionalnih poklicnih kvalifika-
cij za razvoj njihovega kadra;

• spletne strani http://www.npk.si;  
• številna druga promocijska gradi-

va z logotipom nacionalne poklic-
ne kvalifikacije.

Klement Drofenik
Center RS za poklicno izobraževanje
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