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Poklicno in strokovno izobraževanje

Vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja

• Odzivanje na potrebe gospodarstva (tehnološki razvoj, 
delitev dela, specializacija, idr.)

• Pokrivanje potreb na trgu dela (zaposljivost, 
prenosljivost znanj, ključne kvalifikacije, idr.)

• Aktivno državljanstvo, enake možnosti, socialna 
vključenost



Dejavniki v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju

POKLICNI STANDARI

KAKOVOST
IZOBRAŽEVANJA

Šolska politika
Socialni
partnerji

Gospodarstvo
Podjetja
Potrebe

delodajalcev

Družbeno okolje
Kultura

Tradicija PSI
Prehodnost na

višje ravni
izobraževanja

Možnost napredovanja

Obvezno osnovno
in

Splošno izobraževanje

Trg
delovne sile



• Izboljševanje izobraževalnih in 
zaposlitvenih možnosti (dovolj široke 
programe, ki omogočajo lažji dostop do 
NPK).

• Povečanje odzivnosti sistema                                                  
(fleksibilno prilagajanje spremembam na 
trgu dela).

• Sistemske izboljšave in večja koherentnost 
in učinkovitost sistema (učinkovit, 
kakovosten sistem, ki krepi individualizacijo 
in povečuje možnosti posameznika pri 
kreiranju svoje poti).

Temeljni cilji prenove  



• Priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega (podpora vseživljenjskemu 
izobraževanju).

• Večja transparetnost v obliki učnih izidov in  
izboljšava vertikalne in horizontalne 
mobilnost.

Temeljni cilji prenove  



Trenutno stanje PSI in SSI

• Padec števila populacije (20%) 
• Prehod interesa na V. stopnjo izobrazbe (16% 

: 84%)
• Večina, ki obiskuje SPI nadaljuje v PTI
• Podaljševanje obiskovanja srednjih šol 

(PTI,PT,MT)
• Strukturna neskladja vpisa s potrebo trga 

zaposlitve



Trenutno stanje PSI in SSI

• Rahljanje zveze med izobrazbo in zaposlitvijo 
(manj reguliranih poklicev in odvisnost 
učinkovitosti od ključnih ne poklicnih 
kompetenc)

• Strukturna neskladja v vpisu med spoloma ( 
IV. Stopnja 30%:70%, V. stopnja SSI 
47%:53% GIM 59%:41% PTI 34%:66% PT 
69%:31% MT 64%:36% )

• Visok vpis v Višješolsko in Visokošolsko 
izobraževanje



Trenutno stanje PSI in SSI
• Poklicni standardi so z vidika širine dela, ki ga 

pokrivajo, iz različnih razlogov različno 
zasnovani (nekateri pokrivajo posamezno 
delovno mesto, drugi pa so pravzaprav bolj 
izobrazba za neko širše področje dela kot 
poklicni standard),

• Število programov je sicer manjše, kot je bilo 
pred prenovo 2008, a še vedno so programi 
preozki  (oprti na posamezen poklicni standard) 
zlasti v nekaterih panogah,



Trenutno stanje PSI in SSI

• Programi, ki se sedaj uvajajo v srednje šole, 
so modularno zgrajeni in kreditno vrednoteni, 
kar omogoča relativno hitro spremembo 
izvedbe (izvedbeni kurikul), saj so posamezni 
sklopi znanja, ki so smiselno zaokroženi, že 
izoblikovani.



Trenutno stanje PSI in SSI

• Uveljavila se je izbirnost, ki dopušča šoli več 
programske avtonomije (zakonski okvirji so 
dani); izbirnost se  lahko uveljavi pri izbiri 
posameznih modulov oziroma predmetov, lahko 
pa tudi kot izbira različnih ravni zahtevnosti ali 
obsega posameznega predmeta ali modula

• Štiriletno srednje izobraževanje postaja 
standard izobrazbe za vse prebivalce RS 
(takšne cilje najdemo  v programskih 
dokumentih) 



Namen sredstev ESS

Pomagati mladim ljudem, da bodo pripravljeni 
za delo in preprečiti njihovo izključenost iz trga 
dela in drugih področij družbe.



Namen sredstev ESS

ESS sredstva so na razpolago od 2004. 
Izpeljanih več ESS projektov sofinanciranih s strani MŠŠ 

in MDDSZ

Center RS za poklicno izobraževanje: 
• Prenova ( poklicnih standardov, katalogov znanj, 

programov, koncepta ocenjevanja, zaključevanje 
izobraževanja, metode dela,…).

• Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti.



Namen sredstev ESS

• Evalvacije obstoječega stanja in spremljava 
implementacije programskih in zakonskih novosti.

• Gradiva ( učbeniki, priporočila, navodila, evalvacijske
študije, e-gradiva,…).

• Projekti ( RO, Osip, informiranje in svetovanje, 
promocija poklicnega,…)



Izvajanje projekta ESS (2008-2010) -
načela

1. Načelo partnerstva: 
− sodelovanje in razvojna podpora konzorcijem šol, 

šolskih centrov (projekti MUNUS 2, UNISVET, 
BIOTEHNIKA) in učitelji

− podjetji, zbornicami, univerzami…

2. Načelo dodane vrednosti: 
− iskanje novih poti in dvig kakovosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja



Izvajanje projekta ESS-načela

3. Načelo subsidiarnosti: 
− spremembe morajo koristiti vsem (možnost dostopa 

do izobraževanja in usposabljanja)

4. Načelo koncentracije: 
− usmerjanje sredstev v reševanje ključnih problemov 

in dilem na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja



Sredstva 2008-2010

• Načrtovana sredstva: 1.189.978,40 €
• Porabljena sredstva:
sredstva iz 2008 prenesena v 2010
 leto 2009: 272.995,43 €
 ocena za leto 2010: 758.231,41 €

• Skupna poraba v obdobju 2008-2010: 
1.071.907,25 € (skoraj 90%)



Izvajanje projekta ESS-aktivnosti

1. Razvoj in merjene kompetenc

2. Uvajanje izobraževalnih programov s 
samoevalvacijo in nadaljnjim razvojem

3. Evalvacije 

4. Zakladnica znanja 



Izvajanje projekta ESS-aktivnosti

5. Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti

6. Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in 
strokovnega izobraževanja

7. Kakovost pedagoških procesov

8. Prenos znanja pri implementaciji 
izobraževalnih programov



Razvoj in merjene kompetenc-rezultati

Nastali  so teoretični prispevki na temo učnih 
izidov  in  analize dobrih prask merjenja učnih 
izidov za programa Okoljevarstveni tehnik in 
Naravovarstveni tehnik



Evalvacije-rezultati

• Pripravljene smernice in priporočila za kreditno 
vrednotenje učnih izidov

• Poročilo in priporočila o pilotnem uvajanju metode 
kolegialnega pregleda (kakovost)

• Sintezno poročilo o poskusnem spremljanju 
izobraževalnih programov Tehnik oblikovanja in 
Tehnik mehatronike

• Merila za kriterijsko ocenjevanje
• Evalvacija poklicne mature 



Dvig kakovosti vrednotenja znanj in 
spretnosti-rezultati

• Priporočila za  pripravo in izvedbo drugega in 
četrtega  predmeta POM

• Pripravljene baze vprašanj za 2. in 4 izpitno 
enoto POM ( 16 programov )

• Izvedena številna usposabljanja učiteljev za 
pripravo vprašanj in izvedbo POM



Kakovost pedagoških procesov-
rezultati

• Izdelan priročnik z DVD-jem “ Inkluzija in 
inkluzivnost”

• Izdelan priročnik “Povezovanje sfere dela in 
šolstva-praktično usposabljanje učiteljev v 
delovnem procesu”

• Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega 
kurikula v programih Srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja



Dvig kakovosti pedagoških procesov-
rezultati

Gradiva v e-obliki:
• Ključna kompetenca podjetništvo kot element 

priprave izvedbenega kurikula 
• Gradivo za usposabljanje učiteljev s področja 

zdravstva za učenje podjetništva
• Osebni izobraževalni načrt
• Priročnik” Didaktični model kompetenčno 

naravnanega izvedbenega kurikula”



Dostop do gradiv

Vsa gradiva objavljena na spletni strani CPI:

www.cpi.si
www.izvirznanja.si

http://www.cpi.si/
http://www.izvirznanja.si/


Promocijske aktivnosti

• Objavljeni članki v tiskanih medijih: Delo, 
Šolski razgledi, Otrok in družina

• Predstavitve na spletni strani: www.cpi.si, 
www.mojaizbira.si

• Mednarodne predstavitev: za mrežo European 
lifelong guidance professional network, 
mednarodna študijska skupina šolskih 
svetovalcev ACADEMIA

• Tujim delegacijam na študijskih obiskih v 
Sloveniji 

http://www.mojaizbira.si/


Nadaljevanje aktivnosti 2010-2012

• Vrednotenje kompetenc
• Razvoj izvedbenega kurikula
• Evalvacija učinkov implementacije novih 

izobraževalnih programov in zagotavljanje 
kakovosti

• Informiranje in svetovanje za načrtovanje in 
vodenje kariere



Vsi skupaj smo pognali vseslovensko 
pedagoško gibanje.

Hvala
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