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I. METODOLOGIJA RACIONALNE EVALVACIJE PROGRAMOV
1.1. UTEMELJITEV PROBLEMA

Eden temeljnih ciljev prenove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki poteka na
osnovi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (2001, v nadaljevanju Izhodišča),
je priprava takšnih izobraževalnih programov, ki bodo spodbujala učni proces, usmerjen k
usposobitvi kandidatov za uspešno delovanje v raznolikih, spremenljivih in na znanju temelječih
delovnih okoljih ter jim dala ustrezne osnove za nadaljnje učenje in izobraževanje.
Da bi ugotovili, koliko je cilj prenove bil dosežen na izbranih programih, si v pričujoči evalvacija
postavljamo temeljno vprašanje, ali so programi s področja mehatronike in zdravstvene nege
pripravljeni tako, da omogočajo učni proces, ki usposablja kandidate tako za delo v raznolikih
delovnih okoljih, kot jih ustrezno pripravlja na nadaljnje izobraževanje. Poklicna pedagogika danes
v namen dosege teh ciljev stavi zlasti na dvoje: na integracijo znanja in na koncept ti. »teoretizacije
prakse«, tj s teoretično osmišljenim učenjem praktičnih delovnih veščin in spretnosti. Integracija
znanja se nanaša na takšno povezovanje splošnih in strokovnih/poklicnih znanj ter spretnosti, ki
krepijo poklicno kompetentnost kandidatov tako, da so zmožni prenašanja in uporabe znanja v
različnih delovnih okoliščinah. Da bi to zmogli, ni dovolj razvijati samo ozkih (tradicionalno)
poklicnih spretnosti in znanj, temveč ta znanja obogatiti s splošnim, bolj abstraktnim (teoretičnim)
znanjem in drugimi zmožnostmi, ki krepijo poklicno zmožnost v sodobnih pogojih dela
(obvladovanje tujih jezikov, informacijske tehnologije, varovanje okolja, komunikacije ipd.).
Zamisli, kako dejansko uresničiti takšne cilje, se odražajo v konceptih ključnih kvalifikacij in
ključnih kompetenc.
Omenjeno področje je šibka točka dosedanjih prenov poklicnih in tehniških programov (glej npr.
Palandačič1, 1998), zato nas toliko bolj zanima, če je sedanja prenova to šibko točko vsaj deloma
presegla. V ta namen sta bili izbrani dve področji: mehatronika in zdravstvena nega. Prva zato, ker
gre za povsem novo področje, programi pa so nastajali in bili uvajani v poskusu, druga pa zato, ker
gre za zahtevno področje (tudi zaradi prenov na terciarnem področju), ki poleg tega vsako leto
pritegne številne kandidate.

1

Palandačič, M. (ur.). (1998): Ocene programa Phare za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v
Sloveniji. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.
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1.2. OSNOVNI RAZISKOVALNI PROBLEM
Z evalvacijo bomo ugotavljali, na kakšen način sta v programih s področij mehatronike in
zdravstvene nege realizirani ideji integracije znanj in teoretizacije prakse in iskali odgovor na
vprašanje, če je tak način ustrezen glede na več kriterijev: strokovne, pedagoško-psihološke ter
glede na značilnosti in okoliščine prenove.
Pričujoče poročilo je del širše evalvacije in pokriva evalvacijo strokovnih delov programov in to po
kriterijih strok. Izhodišče evalvacije programa je praktično delo, vezano na poklicno kvalifikacijo,
torej na poklicni standard.

1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Cilj izobraževanja na ravni poklicnega in tehničnega programa je usposobiti kandidate za
opravljanje del, vezanih na poklicno kvalifikacijo in pridobiti splošno teortetična znanja, ki jim
omogočajo razumevanje dela, ki ga opravlja ter dati osnove za nadaljevanje izobraževanja.
•

Ali so v izbranih izobraževalnih programih izbrana ustrezna znanja, ki omogočajo
usposobitev kandidatov za delo v raznolikih okoliščinah in na različnih delovnih mestih?
o Je katerih znanj premalo?
o Katerih znanj je premalo?
o So katera znanja odveč?
o Katera znanja so odveč?

•

Ali so v izbranih izobraževalnih programih izbrana ustrezna znanja, ki dajejo ustrezne
osnove za nadaljevanje izobraževanja na danem področju in širše?
o Je katerih znanj premalo?
o Katerih znanj je premalo?
o So katera znanja odveč?
o Katera znanja so odveč?

•

Katera splošna znanja potrebujemo, da razumemo stroko?

•

Ali so ključne kvalifikacije oz. splošna znanja ustrezno integrirana v strokovna znanja?

•

Ali strokovni moduli (oz. strokovno vsebinski sklopi) podpirajo praktično delo?

•

Ali strokovni moduli (oz. strokovno vsebinski sklopi) praktično delo osmišljajo s teorijo?
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1.4. RAZISKOVALNA METODE IN TEHNIKA SPREMLJANJA
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. Z
deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno - neeksperimentalno metodo pa skušamo
ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin 1993).
Do rezultatov smo prišli s tehniko intervjuvanja (anketiranja) elit, pri čemer pomeni elita
najvplivnejše in najbolj informirane ljudi v nekem zavodu, instituciji, podjetju… (Sagadin 1995).

1.5. VZOREC RAZISKAVE
Evalvirali smo dve strokovni področji, področje mehatronike in področje zdravstva. Za vsako
področje smo poiskali eksperte, ki so tako ali drugače z omenjenima področjem poklicno povezani.
Tako smo poiskali eksperte v poklicnih in strokovnih šolah, na področju znanosti, iz vrst
delodajalcev in iz Zdravstvene zbornice. Skupno je bilo v evalvacijo vključenih 20 evalvatorjev, 10
ekspertov s področja mehatronike in 10 ekspertov s področja zdravstva.
Področje mehatronike so evalvirali:
•

4 evalvatorji s področja znanosti (dr. Karel Gotlih, dr. Suzana Uran, dr. Riko Šafarič, dr.
Peter Butala),

•

3 evalvatorji s poklicnih in strokovnih šol (Borut Pogačnik, Andro glamnik, Borut Brulc)

•

3 evalvatorji iz vrst delodajalcev (Simon Medved, Matej Juvan, Anton Tone Žličar).

Področje zdravstva so evalvirali:
•

evalvatorke s področja znanosti (dr. Milica Lahe, dr. Silvestra Hoyer, dr. Marija Bohinc2 in
dr. Majda Pajnkihar),

•

3 evalvatorke s poklicnih in strokovnih šol (ga. Boža Zalesnik3, ga. Darinka Babič, ga.
Sandra Campolunghi)

•

2 evalvatorki iz vrst delodajalcev (ga. Alenka Krist, ga. Lilijana Leskovic),

•

1 evalvatorka iz Zdravstvene zbornice (ga. Irena Keršič4).

2

Dr. Bohinec je izpolnila le 2 vprašalnika – Bolničar-negovalec in Zdravstvena nega (PTI)
Pri reševanju anketnega vprašalnika je sodelovala go. Frančiško Šumečnik
4
Pri reševanju anketnega vprašalnika je sodelovala go. Ireno Buček Hajdarevič
3
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1.6. ZBIRANJE PODATKOV
Za namen raziskave smo sestavili 5 anketnih vprašalnikov, s katerimi so evalvatorji ocenjevali
izobraževalne programe za posamezno področje:
• Vprašalnik za oceno programa Mehatronik operater,
• Vprašalnik za oceno programa Tehnik mehatronike,
• Vprašalnik za oceno programa Bolničar negovalec,
• Vprašalnik za oceno programa Zdravstvena nega (SSI),
•

Vprašalnik za oceno programa Zdravstvena nega (PTII).

Vseh 5 vprašalnikov je imelo enotno strukturo:
•

Uvodoma so bili evalvatorjem predstavljeni splošni cilji prenove poklicnega in strokovnega
izobraževanja, splošni cilji posameznega izobraževalnega programa ter predmetnik
izobraževalnega programa. Z uvodno predstavitvijo smo anketirancem predstavili
konceptualno zasnovo izobraževalnih programov.

•

Uvodni predstavitvi je sledil 1. DEL EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA, kjer so se
seznanili s poklicnim/i standardom/standardi, ki je/so osnova izobraževalnemu programu.

•

V 2. DELU EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA smo anketirancem tabelarično
predstavili kataloge znanj strokovno vsebinskih sklopov oz. modulov posameznega
izobraževalnega programa in jih dali navodila:
o

naj s številko 1 označijo temeljne oziroma najpomembnejše cilje za izobrazbo, na
katero pripravlja posamezen izobraževalni program,

o naj s številko 2 označijo cilje, ki sicer niso odveč, bi jih pa lahko z vidika splošnih
ciljev programa tudi izpustili,
o

naj prečrtajo znanja, ki v katalogih znanj niso potrebna za to izobrazbo,

o naj dopišejo znanja, ki so potrebna za to izobrazbo in jih ni v katalogih znanj,
o

naj dopišejo splošno izobraževalne predmete in področja teh predmetov, ki
omogočajo boljše razumevanje ciljev zapisanih v strokovno vsebinskih sklopih oz.
modulih

o naj dopišejo morebitne druge sprotne opombe.
•

3. DEL EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA je vključeval še 6 odprtih vprašanj, ki so se
navezovala na celoten izobraževalni program.
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1.7. OBDELAVA PODATKOV
Podatke smo obdelali in predstavili na nivoju deskriptivne statistike. Statistična obdelava je bila
izvedena s programom Excel, rezultati so prikazani tabelarično in deskriptivno.
Za pripravo poročila smo uporabili analitično deskriptivno metodo, s katero smo predstavili
značilnosti proučevanih pojavov ter povezanosti med njimi. Deskriptivna analiza je usmerjena v
generalizacijo in iskanje pomembnih skupnih značilnosti istovrstnih oziroma sorodnih pojavov.
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II. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM MEHATRONIK OPERATER
2.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA MEHATRONIK
OPERATER
Cilji izobraževalnega programa Mehatronik operater so:
•

Dijaki si razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem
okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,

•

so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter
razumeti analitične in grafične statistične prikaze,

•

obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno
uporabljati uporabniške programe (programe za tehnično risanje in oblikovanje, urejevalnik
teksta in preglednic, programe za krmiljenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje
proizvodnje oziroma dela ...),

•

spoznajo obvladovanje stroškov in kalkulacij,

•

upoštevajo pravila in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
(proizvodnja, uporaba, vzdrževanje ali odstranjevanje strojev, naprav in njihovih sklopov,
izdelkov ipd.),

•

se usposobijo za pravilno ravnanje s stroji in napravami, poznajo skladiščenje in
odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje
škodljivih vplivov na okolje,

•

obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,

•

obvladajo principe racionalne rabe energije, materiala in časa,

•

spoznajo lastnosti in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv,

•

si pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih,

•

obvladajo in razumejo osnovne zakonitosti v strojništvu in elektrotehniki,

•

pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in
elektronike,

•

znajo organizirati lastno delo in izvajati samokontrolo,

•

znajo uporabiti osnovna znanja tehniškega dokumentiranja za komuniciranje in pripravo
predlogov sprememb oziroma izboljšav,

•

sodelujejo pri presoji o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov,
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•

si pridobijo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih in kontrolnih
naprav, orodij in strojev,

•

obvladajo različne postopke ročne, toplotne in strojne obdelave kovin in nekovin,

•

spoznajo sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov,

•

obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje in osnovno vzdrževanje sestavnih delov, sklopov,
naprav in sistemov v proizvodnih procesih,

•

spoznavajo pomen in cilje organizacijske kulture,

•

razumejo in uporabljajo strokovno terminologijo,

•

spoznavajo pomen in cilje celovitega vzdrževanja in sistema kakovosti.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:
•

odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,

•

usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,

•

imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem
okolju,

•

iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem procesu,

•

naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje (LLL),

•

usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,

•

razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi,
osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih
kvalifikacij.

PREDMETNIK : MEHATRONIK OPERATER / SPI
PROGRAMSKE ENOTE

1. letnik

2. letnik

3. letnik

št. ur na

št. ur na

št. ur na

SKUPNO št. ur in tednov v
programu

teden leto teden leto teden leto

A – Splošno izobraževalni predmeti-ključne kvalifikacije
Slovenščina

3

99

2

66

3

48

213

Matematika

3

99

2

66

3

48

213

Tuji jezik

2

66

2

66

2

32

164
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Umetnost

1

33

33

Naravoslovje

1

33

1

33

66*

Družboslovje

2

66

2

66

132

Športna vzgoja

2

66

2

66

Skupaj A

14

462

12

5

2

32

164

11 363

10 160

985

396

15 495

13 208

1099

165

10 330

10 160

655

114

114

684

912

64

64

32

160

B - Strokovni vsebinski sklopi**
Tehniško komuniciranje
Proizvodni procesi
Mehatronika
Skupaj B
Od tega za:
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom
D - Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E - Odprti kurikulum
Na ravni šole

7

231

7

231

9

144

606

Skupno število ur pouka (A+B+E)

33 108 9 33 1089 32 512

2690

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

279

444

844

1567

Skupno število ur izobraževanja v šoli
(A+B+D+E)

1153

1153

544

2850

Skupaj (A+B+Č+D+E)

1267

1267

1228

3762

Število tednov izobraževanja v šoli

33

33

16

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

3

3

18

24

Število tednov interesnih dejavnosti

2

2

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

35

111

Pojasnila k predmetniku:

11/251

* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
** V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje,
družboslovje, umetnost, podjetništvo, informacijsko-komunikacijska pismenost, zdravje in varnost
pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.

2.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH
ZNANJ
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev strokovnega
dela programa Mehatronik operater. Program vsebuje 362 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh
ciljev strokovnih vsebinskih sklopov), njihovo pomembnost je ocenjevalo 10 evalvatorjev. Iz tabele
je razvidno, da je bilo skoraj 85 % vseh ciljev od najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki
pokrivajo temeljna znanja profila. 11,7 % ciljev je takšnih, ki bi jih lahko izpustili in 3,4 %
odvečnih ciljev.
Tabela: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev –Mehatronik operater
Skupaj vsi evalvatroji
OCENA CILJEV
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
2853
84,9
Cilji označeni z oceno 2
394
11,7
Cilji označeni z oceno 3
114
3,4
Skupaj
3361
100,0
Posamezni evalvatorji so pomembnost izobraževalnih ciljev ocenjevali različno strogo (glej spodnje
tabele). Strožji evalvatorji so trije: prvi je ocenil 33,70 % ciljev z ocenama 2 in 3 skupaj, drugi
29,56 % in tretji 21,55 %). Najblažji ocenjevalec (predstavnik delodajalcev) je le 6 (1,65 %) med
362 izobraževalnimi cilji označil kot cilje, ki bi jih lahko izpustili, vsi ostali pa se mu zdijo nujno
potrebni, nobenega med njimi niti ne bi izpustil. Po drugi strani pa najstrožji ocenjevalec
(predstavnik znanosti) oceno 2 podelil 93 (25,96 %) ciljem in oceno 3 29 (8,01 %) ciljem – ocena 2
in 3 skupaj predstavljata 33,70 % vseh izobraževalnih ciljev, torej ciljev, ki bi jih po njegovi oceni
bodisi lahko brez škode za kakovost programa izpustili bodisi so povsem odvečna.
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Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti
EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI
OCENA CILJEV
Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Evalvator 4
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 15 316 90,8 284 78,5 299 83,3 238 66,1 1137 79,6
Cilji označeni z oceno 26
27
7,8
42
11,6
57
15,9
93
25,8 219 15,3
Cilji označeni z oceno 37
5
1,4
36
9,9
3
0,8
29
8,1
73
5,1
Skupaj
348
100
362
100
359
100
360
100 1429 100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA
OCENA CILJEV
Evalvator 5
Evalvator 6
Evalvator 7
Skupaj
f
f%
f
f%
F
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
306
85,7
249
69,9
113
84,3
668
78,9
Cilji označeni z oceno 2
46
12,9
75
21,1
17
12,7
138
16,3
Cilji označeni z oceno 3
5
1,4
32
9,0
4
3,0
41
4,8
Skupaj
357
100
356
100
134
100
847
100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela
EVALVATORJI S PODJETIJ
OCENA CILJEV
Evalvator 8
Evalvator 9
Evalvator 10
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
352
97,2
341
94,2
355
98,3
Cilji označeni z oceno 2
10
2,8
21
5,8
6
1,7
Cilji označeni z oceno 3
/
/
/
/
/
/
Skupaj
362
100
362
100
361
100

Skupaj
f
f%
1048
96,6
37
3,4
/
/
1085
100

Število izobraževalnih ciljev, ki so bili ocenjeni kot povsem odvečni (ocena 3), je sorazmerno
nizko. Kot je razvidno iz zgornjih tabel, je oceno 3 dodelilo ciljem naslednje število ocenjevalcev:
•

0 ciljev: trije ocenjevalci,

•

med 3 in 5 ciljev: štirje ocenjevalci,

•

med 29 in 36 ciljev: trije ocenjevalci.

5

Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji).
Ocena 2 pomeni: cilj sicer ni odveč, bi ga pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili.
7
Ocena 3 pomeni: cilj ni potreben.
6
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2.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI
POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV
Deset evalvatorjev je torej ocenjevalo pomembnost 362 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje
strokovnega dela izobraževalnega programa Mehatronik operater. Vsi so oceno 1 pripisali 119
ciljem, kar predstavlja 32, 9 % ciljev. Čeprav je skoraj 85 % ciljev dobilo najmanj enkrat oceno 1,
pa so torej vsi evalvatorji skupaj podelili oceno 1 skoraj 33 % ciljev.
V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih vsebinskih
sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 in kateri cilji so bili ocenjeni
najslabše.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
•

KRITERIJ 1: če so 4 ali več evalvatorji ocenili cilj z oceno 2 (cilj sicer ni odveč, bi ga pa
lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili) ali

•

KRITERIJ 2: če sta 2 ali več evalvatorjev cilj ocenila z oceno 3 (cilj ni potreben).

2.3.1. Strokovno vsebinski sklop Tehniško komuniciranje
V prvem strokovnem vsebinskem sklopu je 94 ciljev in 7 kompetenc. Oceno 1 je pridobilo 19 ciljev
(20,2 %), med njimi pa je kar 12 takšnih, ki sodijo v cilje ključnih kvalifikacij.
Navedimo izobraževalne cilje, ki so pridobili oceno 1 v strokovnem vsebinskem sklopu Tehniško
komuniciranje:
1.

Cilj 4: razložiti enostavne mehanske in električne blok sheme.

2.

Cilj 7: načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju
delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
– CILJ KLJUČNIH KVALIFIKACIJ (=KK).

3.

Cilj 17: delati v skupini – KK.

4.

Cilj 18: uporabljati vire podatkov (zbiranje, uporaba in posredovanje podatkov) – KK.

5.

Cilj 20: razložiti osnovne elemente tehniške risbe in sheme.

6.

Cilj 21: brati tehniške risbe in sheme ter prepoznavati standardne elemente.

7.

Cilj 22: opisati električni krog z virom napetosti, stikalom in porabnikom.

8.

Cilj 23: skicirati enostavne sheme (električne, blokovne, pnevmatične, hidravlične …).

9.

Cilj 29: uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije – KK.

10.

Cilj 39: komunicirati in posredovati informacije – KK.
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11.

Cilj 47: delati v skupini in dosegati konsenz – KK.

12.

Cilj 48: brati in upoštevati tehnična navodila – dokumentacijo.

13.

Cilj 53: uporabljati programsko opremo za izdelavo dokumentacije – KK.

14.

Cilj 55: uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poklicu – KK.

15.

Cilj 71: utemeljiti pomen zdravega in varnega dela – KK.

16.

Cilj 72: utemeljiti pomen varovanja okolja na delovnem mestu – KK.

17.

Cilj 73: našteti vire električne energije in njihove lastnosti – KK.

18.

Cilj 82: skrbeti za delovno mesto in delovno okolje.

19.

Cilj 89: uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poklicu – KK.

Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
CILJ 5: opisati elemente računalniškega
omrežja
CILJ 6: opisati socializacijo človeka in njegov
pomen v družbi -KK
CILJ 11: opisati razne povezave računalniških
sistemov – KK
CILJ 25: uporabiti urejevalnik besedil
CILJ 26: oblikovati preprosto elektronsko
preglednico
CILJ 37: razložiti vpliv dela na razvoj človeka
– KK
CILJ 38: razložiti zgodovinski razvoj svoje
stroke in njeno vključenost v širši družbeni
kontekst – KK
CILJ 43: razumeti socializacijo človeka in
njegov pomen v družbi – KK
CILJ 64: našteti in razložiti splošne in posebne
varnostne ukrepe
CILJ 65: razložiti ukrepe celovite varnostne
politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo
dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter
dejavnike delovnega okolja
CILJ 66: poiskati ustrezni standard
CILJ 68: našteti predpise o varnosti in zdravju
pri delu ter varovanju okolja
CILJ 78: opisati zakonodajo in organe varstva
pri delu - KK
CILJ 79: ozavestiti psihološke in sociološke
vidike zdravja – KK
CILJ 80: razložiti elemente org. kulture
(pomen svojega dela v ožjem delovnem okolju,
v organiziranem proizvodnem procesu …)

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

Skupaj
evalvatorjev

2

2

6

10

2

6

1

9

2

2

4

8

2

1

7

10

2

1

7

10

0

7

2

9

0

7

2

9

2

2

5

9

0

4

6

10

2

6

2

10

1

4

5

10

0

5

5

10

2

2

5

9

2

2

5

9

0

5

5

10
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CILJ 92: razložiti organizacijo proizvodnje in
priprave dela – KK

2

0

7

9

V tem sklopu je 16 ciljev (17,02%) od skupaj 94 slabo ocenjenih. 10 ciljev je bilo od dveh ali več
evalvatorjev označena kot odvečna (ocena 3). Po mnenju štirih ali več evalvatorjev pa 8 ciljev ni
odveč, vendar bi jih lahko v katalogu tudi izpustili (ocena 2), pri čemer sta cilja »6« in »65« hkrati
označena kot nepotrebna. Od naštetih 16 ciljev, je 8 ciljev ključnih kvalifikacij.

2.3.2. Strokovno vsebinski sklop Proizvodni procesi
Nadaljujmo s cilji iz vsebinskega sklopa Proizvodni procesi. Tu je 162 vseh ciljev in 7 kompetenc.
Od 162 ciljev, jih je 54 (33,3 %) dobilo oceno 1. To so naslednji cilji:
1.

Cilj 97: opisati obliko proizvodnega procesa, glavne izdelke, značilnosti tehnologije,
standard ekološke in delovne varnosti.

2.

Cilj 101: urejati svoj delovni prostor po navodilih natančno in vestno ter rokovati z orodjem
in stroji strokovno v mejah pooblastil.

3.

Cilj 102: razložiti vlogo vzdrževanja, čiščenja, mazanja in predpisanih rednih pregledov,
kontrol in nadzora nad delovanjem strojev, orodja in viri energije.

4.

Cilj 105: prepoznati postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev,
pripomočkov in orodja ter uporabiti protokol – KK.

5.

Cilj 110: upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge predpise – KK.

6.

Cilj 111: prepoznati in opisati osnovne delovne funkcije stroja.

7.

Cilj 112: po navodilih opraviti dnevni preventivni pregled stroja.

8.

Cilj 113: na podlagi opazovanja ugotoviti stanje napeljav, mehanskih delov.

9.

Cilj 114: razlikovati med osnovnimi pogonskimi viri.

10.

Cilj 115: ugotoviti prisotnost energijskih virov (pnevmatični in hidravlični fluid, električna
energija) na stroju.

11.

Cilj 116: opisati osnovne delovne elemente stroja (cilindre, zasučne enote, motorje ...).

12.

Cilj 117: izvesti enostavna vzdrževalna dela na stroju in okolici (pripraviti stroj, uporabiti
ustrezna čistilna sredstva, površinsko očistiti stroj, namazati drsne površine).

13.

Cilj 118: pripraviti delovna sredstva za uporabo ali shrambo.

14.

Cilj 119: pisno in ustno komunicirati in sodelovati v razgovoru – KK.

15.

Cilj 121: upoštevati časovne normative na osnovi delovnega naloga – KK.

16.

Cilj 122: uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v
maternem in v tujem jeziku – KK.
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17.

Cilj 123: uporabljati sistem označevanja in iskanja rezervnih delov – KK.

18.

Cilj 128: določiti postopke enostavnih popravil na osnovi delovnih navodil – KK.

19.

Cilj 130: opisati proizvodno linijo, funkcije, delovne enote in stroje, smer gibanja materiala
in izdelkov ter namen proizvodnje izdelkov na proizvodni liniji.

20.

Cilj 136: načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju
delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
– KK.

21.

Cilj 137: prepoznati postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev,
pripomočkov in orodja – KK.

22.

Cilj 138: preverjati oziroma nastavljati parametre na strojih, napravah, pripomočkih in
orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalcev – KK.

23.

Cilj 139: prepoznati tolerance in ujeme dolžinskih mer ter tolerance oblike in lege – KK.

24.

Cilj 140: prepoznati škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnih
okoljih na njegovem poklicnem področju, doma in na cesti – KK.

25.

Cilj 143: uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami –
KK.

26.

Cilj 150: ločiti različne vrste materialov (termoplasti, jekla, kovine ...).

27.

Cilj 151: oceniti značilnosti posameznih materialov in predvideti njihovo uporabo.

28.

Cilj 166: razložiti emisije škodljivih snovi – KK.

29.

Cilj 180: uporabiti orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog – KK.

30.

Cilj 182: rokovati z enostavnimi transportnimi pripomočki za transport surovcev, izdelkov
in odpadkov.

31.

Cilj 185: spremljati in nadzorovati delovanje stroja in pogonskih agregatov.

32.

Cilj 186: pripraviti in izvesti meritve obdelovanca z enostavnimi merilnimi pripomočki
(pomično merilo, mikrometer, šablona).

33.

Cilj 187: ovrednotiti izmerjene vrednosti in informirati predpostavljenega.

34.

Cilj 188: samostojno ugotoviti, da je potrebna zamenjava enostavnega orodja in ga
zamenjati.

35.

Cilj 189: samostojno identificirati enostavno napako v delovnem procesu in jo odpraviti.

36.

Cilj 190: zamenjati in dodati mazalna sredstva.

37.

Cilj 191: skrbeti za požarno varnost.

38.

Cilj 193: oceniti in aktivno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela – KK.

39.

Cilj 201: organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški – KK.
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40.

Cilj 202: uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in
časa – KK.

41.

Cilj 210: izvajati naloge s področja vzdrževanja in rednega servisiranja, možne razloge za
odpovedi in diagnostiko glavnih napak in predpisana pravila za ukrepanje.

42.

Cilj 211: posredovati informacije o stanju sistema – stroja, uporabiti ustrezne strokovne
izraze, termine, opisati stanje sistema in logično povezati dejstva z možnimi rešitvami ali
zaključki.

43.

Cilj 213: uporabljati strokovno terminologijo – KK.

44.

Cilj 217: prepoznati normative časa za izvedbo posameznih nalog – KK.

45.

Cilj 222: opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca – KK.

46.

Cilj 231: uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev - KK.

47.

Cilj 232: pripraviti stroj ali tehnološko linijo v stanje za zagon.

48.

Cilj 233: izvesti natančne nastavitve orodij za obratovanje.

49.

Cilj 234: odkriti in lokalizirati napake na stroju ter jih evidentirati.

50.

Cilj 236: popraviti enostavne poškodbe na strojih in izdelati enostavne nadomestne dele.

51.

Cilj 239: voditi dokumentacije, evidence in jih arhivirati – KK.

52.

Cilj 245: organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški – KK.

53.

Cilj 248: uporabljati strokovno terminologijo – KK.

54.

Cilj 256: uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami –
KK.

Med naštetimi cilji je 25 ciljev ključnih kvalifikacij.
V spodnjem odstavku pa navajamo 16 ciljev tega vsebinskega sklopa, ki so jih evalvatorji na
splošno ocenjevali najslabše – bodisi kot ne nujno potrebne bodisi kot odvečne cilje.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
CILJ 103: razložiti pomen in cilje metode
TPM-a (Total Productive Maintenance) celovita skrb za delovno okolje, znanje,
objekte, obvladovanje informacij …
CILJ 106: predstaviti zgodovinski razvoj svoje
stroke in njeno vključenost v širši družbeni
kontekst - KK

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

Skupaj
evalvatorjev

1

5

4

10

1

4

4

9

18/251

CILJ 107: razumeti vpliv dela na razvoj
človeka – KK
CILJ 125: uporabiti pravne podlage za zdravo
in varno delo - KK
CILJ 134: Našteti korake metode TPM
CILJ 141: upoštevati osnove zakona o varnosti
in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se
nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu - KK
CILJ 169: upoštevati zakonodajo s področja
varovanja naravne dediščine, biodiverzitete,
zaščite živih bitij, njihovih ekosistemov in
varovanja okolja, zdravja in s tem povezane
mednarodne dogovore in konvencije - KK
CILJ 172: zagotavljati kvaliteto opravljene
storitve – KK
CILJ 177: uporabiti pravne podlage in
zagotavljati zdravo in varno delo - KK
CILJ 179: izdelati preproste finančne
projekcije – KK
CILJ 194: uporabiti pravne podlage za zdravo
in varno delo - KK
CILJ 204: izdelati preproste finančne
projekcije – KK
CILJ 205: izdelati kalkulacijo izdelka oziroma
storitve - KK
CILJ 220: upoštevati zakonodajo s področja
varovanja naravne dediščine, biodiverzitete,
zaščite živih bitij, njihovih ekosistemov in
varovanja okolja, zdravja in s tem povezane
mednarodne dogovore in konvencije - KK
CILJ 224: uporabiti pravne podlage in
zagotavljati zdravo in varno delo - KK
CILJ 251: prepoznati osnovne principe
organizacije dela - KK

2

5

2

9

0

5

4

9

1

4

5

10

0

4

5

9

0

6

3

9

2

0

7

9

0

5

4

9

2

2

4

8

1

4

4

9

2

1

5

8

2

1

6

9

1

5

3

9

1

4

4

9

3

0

6

9

V sklopu Proizvodni procesi je slabo ocenjenih 16 ciljev (9,87%) od skupaj 162. 11 ciljev je bilo od
dveh ali več evalvatorjev označenih kot odvečnih. Štiri ali več evalvatorjev pa meni, da bi 6 ciljev
lahko v katalogu tudi izpustili, pri čemer je cilj »107« hkrati označen kot nepotreben. Od naštetih 16
ciljev, je 14 ciljev ključnih kvalifikacij.
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2.3.3. Strokovno vsebinski sklop Mehatronika
V strokovno vsebinskem sklopu Mehatronika je 106 ciljev in 6 kompetenc. Od 106 ciljev, jih je 47
(44,3%) označeno z oceno 1; to so cilji navedeni spodaj:
1.

Cilj 257: našteti osnovne vrste energentov.

2.

Cilj 258: razumeti pojem energije in prenosa energije.

3.

Cilj 259: razlikovati med osnovnimi pogonskimi stroji.

4.

Cilj 260: ločiti med pojmi: energija, delo, sila, napetost, tok, pritisk, pretok.

5.

Cilj 261: spremljati količino porabljene energije.

6.

Cilj 267: prepoznati vrste energij in njihove lastnosti – KK.

7.

Cilj 268: pojasniti snovne in energijske spremembe – KK.

8.

Cilj 271: kritičnega presojanja in odgovornega ravnanja na svojem delovnem področju –
KK.

9.

Cilj 272: odčitavati in evidentirati merilne parametre na vgrajenih merilnih instrumentih
stroja (nivojev hladilnih tekočin, nivojev mazalnih sredstev …).

10.

Cilj 273: izmeriti osnovne električne veličine (napetost, tok, upornost).

11.

Cilj 274: poskrbeti za lastno varnost pri izvajanju meritev.

12.

Cilj 275: uporabljati preproste predvidene merilne pripomočke (preizkuševalec faze,
univerzalni merilni instrument ...).

13.

Cilj 276: opredeliti osnovne krmilne elemente stroja (ventili, stikala, tipala, PLK).

14.

Cilj 278: obvestiti predpostavljenega o odstopanjih merjenih veličin.

15.

Cilj 279: opraviti tehnološke in tehnične meritve po navodilih proizvajalca – KK.

16.

Cilj 280: uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje
in uporabo podatkov – KK.

17.

Cilj 282: določiti postopke popravila na osnovi delovnih navodil – KK.

18.

Cilj 283: zagotavljati kvaliteto opravljene storitve – KK.

19.

Cilj 284: sprejemati odgovornost za načrtovane naloge – KK.

20.

Cilj 291: opredeliti osnovne strojne elemente in njihovo funkcijo.

21.

Cilj 292: ugotoviti obremenitve strojnih delov.

22.

Cilj 296: prepoznati lastnosti, zgradbo in uporabo izdelovalnih in pomožnih materialov in
rezervnih delov – KK.

23.

Cilj 297: uporabljati strokovno terminologijo – KK.

24.

Cilj 299: komuniciranti in reševati strokovne probleme – KK.
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25.

Cilj 304: prepoznati orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog – KK.

26.

Cilj 305: uporabljati postopke merjenja in kontrole z računalniško vodenimi napravami –
KK.

27.

Cilj 306: prepoznavati vse vrste vhodnih in izhodnih krmilnih elementov in razložiti njihovo
osnovno delovno funkcijo.

28.

Cilj 308: kontrolirati stanje oziroma delovanje vhodno-izhodnih krmilnih elementov in jih
po potrebi nadomestiti z novimi.

29.

Cilj 310: pripravljati rezervne dele za zamenjavo.

30.

Cilj 311: odpraviti manjše okvare (zamenjati kabel, cev, žarnico ...).

31.

Cilj 312: proučiti tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila – KK.

32.

Cilj 313: vrednotiti rezultate meritev ter ugotoviti stanje izmerjenim elementom, sklopom in
sistemom – KK.

33.

Cilj 314: uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev – KK.

34.

Cilj 316: uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, posredovanje
in uporabo podatkov – KK.

35.

Cilj 321: predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve – KK.

36.

Cilj 322: organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški – KK.

37.

Cilj 326: sklepati o vplivu parametrov stroja na merjene veličine obdelovanca.

38.

Cilj 327: nastaviti procesne, električne in mehanske veličine.

39.

Cilj 328: razložiti delovanje funkcijskih enot delovnega stroja in njegovih energetskih virov
in pretvornikov.

40.

Cilj 337: zagotavljati kvaliteto opravljene storitve, kontrolirati in ocenjevati rezultate
lastnega dela – KK.

41.

Cilj 347: razložiti principe delovanja pnevmatičnih, hidravličnih, električnih krmilnih
elementov.

42. Cilj 348: uporabljati principe krmiljenja.
43.

Cilj 349: ožičiti enostavno vezje v skladu z dokumentacijo.

44.

Cilj 350: pojasniti pravilnost oziroma nepravilnost delovanja izvršilnih enot, pogonov,
aktuatorjev in senzorjev.

45.

Cilj 351: razložiti funkcije enot za merjenje in posredovanje informacij.

46.

Cilj 352: razumeti osnovne logične in krmilne relacije med enotami stroja.

47.

Cilj 353: upravljati in nadzorovati stroj s pomočjo sinoptičnih prikazov krmilnikov.

Najslabše ocenjeni cilji so predstavljeni v naslednji tabeli.
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Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
CILJ 342: sprejemati odgovornost za
načrtovane naloge - KK
CILJ 345: oceniti svoje znanje in zmožnosti
(dobre in šibke lastnosti) - KK
CILJ 358: izdelati preproste finančne
projekcije - KK
CILJ 359: izdelati kalkulacijo izdelka oziroma
storitve - KK
CILJ 361: oceniti svoje znanje in zmožnosti
(dobre in šibke lastnosti) - KK

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

Skupaj
evalvatorjev

2

1

6

9

2

1

6

9

3

2

4

9

2

3

4

9

2

1

6

9

V sklopu Mehatronika je slabo ocenjenih 5 ciljev (4,72%) od skupaj 106. 5 ciljev je bilo od dveh ali
več evalvatorjev označenih kot odvečnih. Noben cilj pa ni bil od štiri ali več evalvatorjev izbran kot
tak, da bi ga tudi lahko izpustili. Od naštetih 5 ciljev, so vsi cilji ključnih kvalifikacij.
Analiza najbolje ocenjenih ciljev kaže, da je vprašanje ključnih kvalifikacij področje, ki terja našo
pozornost. Po eni strani vidimo, da so ključne kvalifikacije prepoznane kot bistveni sestavni del
programa in s tem poklica, po drugi strani pa so prepoznane tudi kot šibka točka programa. V
nadaljnjem razvoju tega programa in drugih, bi torej bilo potrebno ponovno presoditi tako način
vključevanja posameznih ključnih kvalifikacij v program (da se izognemo ponavljanju in jih najbolj
smiselno vključimo med ostale cilje) kot tudi pretehtati posamezne cilje ključnih kvalifikacij.
Sklepajoč na osnovi zgornjih podatkov, je najmanj problematičen strokovni vsebinski sklop
Mehatronika, ki mu sledi sklop Proizvodni procesi in nato Tehniško komuniciranje.

2.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH KOMPETENCAH
Katalogi znanj strokovnih vsebinskih sklopov so napisani tako, da vsak posamezni strokovni
vsebinski sklop členijo v nekaj kompetenc. Vsaka kompetenca pa je nadalje členjena v operativne
cilje. V programu Mehatronik operater so načrtovalci ločili med »Cilji« in »Cilji ključnih
kvalifikacij«, pri čemer se »Cilji« nanašajo na neposredna strokovna znanja in zmožnosti, medtem
ko se »Cilji ključnih kvalifikacij« nanašajo na splošna znanja, za katere je bilo ugotovljeno, da so
sestavni del sodobnih širših poklicnih profilov.
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2.4.1. Ponavljanje
V programu prihaja do pogostega ponavljanja. Nanje opozarja evalvator 7, še bolj pa evalvator 1.
Slednji navaja takole.
Opozarja na ponavljanje cilja: uporabljati vire in podatke. Na ponavljanja opozarja tudi pri ciljih
100 in 101; 105 in 108; cilj 171, cilji med 193 in 197; pri ciljih med 221 in 231 opozarja: »Se
ponavlja in nima zveze s TPM.«. Na ponavljanje opozarja tudi pri ciljih med 248 in 256, ravno tako
med cilji 269 in 271 in 296 ter 303; med cilji 313 in 325 in med 341 in 346. Ponavlja se cilj 57 (31,
87). (Cilje najdete v prilogah.)

2.4.2. Manjkajoča znanja in povezovanje s splošnimi znanji
Strokovni vsebinski sklop Tehniško komuniciranje
TK1 – Poznavanje in razumevanje tehniških navodil, delavniških dnevnikov in delovnih nalogov.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Opisati elemente mehatronskih, ne računalniških sistemov (cilj 5).

o

Večji poudarek na tehniški pismenosti. Branje in risanje elektro strojniških shem.

o

Na svetovnem spletu poiskati proizvajalca rezervnih delov in ga naročiti. Razumeti
način pošiljanja s hitro pošto in sledenja pošiljke.

o Povezovanje s slovenščino in naravoslovjem, angleščino, osnovami nemščine in
osnovami retorike.
TK2 – Sodelovanje v projektnem delu z odgovornim pristopom do delovnega mesta, organizacije in
okolja (logistika, odnos do stranke, kupca).
•

Evalvatorji dodajajo:
o Povezovanje s slovenščino, naravoslovjem, družbo.
o Organizacija podjetja in poslovanja.
o Razložiti pomen odvisnosti med nalogami projekta in pomen pravočasnega
dokončanja naloge.

•

Didaktični napotki:
o

Več projektnega dela, kjer dijaki sami praktično ustvarjajo in predstavljajo narejeno.

o Dijak mora izdelati v celotnem šolanju več projektnih del, ki pa morajo biti
različnega tipa. Stroškovnik naj bo vključen v vsa projektna dela, če je mogoče.
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•

Druge opombe:
o

Projektno delo je že eden od tipov ali vrst dela. Projektno delo verjetno ne delimo na
tipe, ampak na faze oziroma delovne pakete.

TK3 – Uporabljanje in razumevanje tehniških risb in shem, upoštevanje pravil in predpisov o
varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Tehniško risanje, metodika konstruiranja, osnove CAD.

o Uporaba in učenje programske opreme za izris elektro kot strojnih risb (catija, eplan)
o

Pri

cilju:

skicirati

enostavne

sheme

(električne,

blokovne,

pnevmatične,

hidravlične…)8 dodati še tehnične.
o

Pri cilju: pozna enostavna strokovna navodila v tujem jeziku: Verjetno je tu mišljeno,
da razume enostavna strokovna navodila v tujem jeziku in ne da jih zna na pamet.

o Povezovanje z matematiko – preračunavanjem.
•

Druge opombe:
o Problem je, ker so navodila in dokumentacija običajno v tujem jeziku.
o Več projektnega dela, kjer dijaki sami praktično ustvarjajo ter predstavitev
narejenega.

TK4 – Razvijanje osebne organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in pri
projektnem delu.
•

Evalvatorji dodajajo:
o Povezovanje s slovenščino, družboslovjem, angleščino, nemščino, informacijsko
tehnologijo.
o Manjka študij dela.

TK5 – Izdelava tehniške dokumentacije in tehničnih navodil z uporabo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju 57: uporabljati enostavna strokovna navodila v tujem jeziku: ne samo
enostavna!

8

V ležeči pisavi so prepisani cilji iz katalogov znanj.
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o Vsako nalogo, ki jo izvedejo tudi dokumentirajo s pomočjo CAD programov Catija,
Eplan. Uporaba CAD/CAM tehnologij.
o Uporaba CAD, osnove računalništva, povezovanje s slovenščino, nemščino,
angleščino.
TK6 – Uporaba standardov, upoštevanje pravil ter predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter
varovanju okolja.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju 61: predstaviti določbe in temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri
delu: Temeljna načela da, posamezne določbe ne.

o

Metode konstruiranja.

o

Pri cilju 88: našteti vire električne energije in njihove lastnosti: nejasen kontekst.

o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino, družboslovjem, naravoslovjem.
o Opisati, kaj pomeni in kaj zavzema standard kakovosti IO 9000.
o Natančneje definirati, poiskati ustrezen standard – ali se nanaša na samo na varnost
in zdravje ali na splošne tehnične standarde.
•

Drugo:
o Pri vsakem predmetu je varstvo pri delo vključeno v obravnavano snovi.

TK7 - Uporaba računalniških aplikacij, vrednotenje stroškov ter skrb za urejeno delovno okolje.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Povezovanje z matematiko, naravoslovjem, slovenščino, angleščino, nemščino.

o CAD-CAM-CIM. Vodenje poslovnih procesov.
o Izdelava stroškovnika za preprost izdelek ali opravljeno storitev.
•

Didaktični napotek:
o Vključevanje praktičnega pouka, kjer dijaki posamezno komponento preizkusijo.
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Strokovni vsebinski sklop Proizvodni procesi
PP1 – Spremljanje in razumevanje proizvodnih procesov in materialnih tokov.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju 98: natančno opazovati in opisati potek materiala: ne potek, ampak
transformacijo!

o

Pri cilju 103: razložiti pomen in cilje metode TPM-a (Total Productive Maintenance)
- celovita skrb za delovno okolje, znanje, objekte, obvladovanje informacij …: tole je
pa malo preveč, še inženirji ne razumejo dobro!

o Osnove organizacije podjetja in poslovnih procesov.
o Standardi in kakovost.
o Osnove vzdrževanja.
o Znanja s področja projektnega vodenja dela.
o Neškodljivo odstranjevanje odpadnih materialov.
o Povezovanjem z naravoslovjem, slovenščino, nemščino, angleščino, zgodovino.
PP2 – Pregled splošnega stanja stroja in energetskih virov, opravljanje enostavnih vzdrževalnih
del (čiščenje stroja, mazanje).
•

Evalvatorji dodajajo:
o Osnovne vzdrževanja, diagnostika.
o Večji poudarek na postopkih vzdrževanja.
o Izdelava navodil za osnovna vzdrževalna dela na stroju.
o Povezovanje z naravoslovjem, slovenščino, angleščino, nemščino.

PP3 – Poznavanje principov delovanja proizvodnih celic in linij (zgradba predelovalne linije,
osnovni stroji linije in njih principi delovanja...).
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri ciljih: opisati proizvodno linijo, funkcije, delovne enote in stroje, smer gibanja
materiala in izdelkov ter namen proizvodnje izdelkov na proizvodni liniji ter
analizirati in pokazati parametre proizvodne linije, hitrost ali produktivnost,
nevarnosti za zdravje, energijsko porabo in izkoristek, zanesljivost in vodljivost
sistema: Tu gre lahko samo za specifične primere!

o Tehnološki proizvodni sistemi.
o Izvaja avtokontrolo za zagotavljanje kvalitete dela.
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o Povezovanje z naravoslovjem, slovenščino, nemščino, angleščino.
•

Drugo:
o

Za TPM se uporabljajo posebne informacijske table, kjer so prikazani tudi ti koraki.
Jih pa mora znati poiskati.

PP 4 – Razumevanje procesa preoblikovanja (mehanskega, toplotnega ...).
•

Evalvatorji dodajajo:
o Gradiva, tehnologija materialov.
o Dobro poznavanje TK!
o Povezovanje z naravoslovjem, fiziko

•

Drugo:
o

Pri cilju: poiskati kompatibilne materiale in predvideti možnosti njihove menjave: to
je kar zahtevno!

PP 5 – Spremljanje delovanja stroja, vpenjanje in vlaganje materiala v stroj, kontroliranje
delovnega procesa, odpravljanje enostavnih zastojev delovnega procesa, opravljanje osnovnih
vzdrževalnih del.
•

Evalvatorji dodajajo:
o Dobro razumevanje tehnične dokumentacije TKO in dobro razumevanje tujega
jezika NEM in ANG. Vsa tehnična komunikacije je v ANG.
o

Remont delovnega stroja (stružnica). Izvede ga skupina 3 do 5 dijakov v celoti.

o Odprava napake v delovanju CNC stroja.
o Povezovanje z matematiko in naravoslovjem, slovenščino, angleščino, nemščino.
o

Pri cilju: obvladovati pritiske: časovne omejitve, tveganje, negotovost ...: S čim pa se
to doseže? Katera teoretična znanja so potrebna?

•

Didaktični napotek:
o

Zadostitev večine ciljev je v šolskih pogojih praktično nemogoče. Delno se tem
ciljem zadosti pri praktičnem pouku strojne stroke. Za večine pa na ustreznem
delovnem mestu ko je dijak na PUD
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PP 6 – Vključevanje metode TPM (celovito preventivno vzdrževanje) v svoje delo in delovno okolje.
•

Evalvatorji dodajajo:
o Osnove vzdrževanja.
o Diagnostika sistemov in procesov.
o Dobro razumevanje tehnične dokumentacije TKO in dobro razumevanje tujega
jezika NEM in ANG.
o Povezovanje z naravoslovjem, slovenščino, angleščino, nemščino.

PP 7 – Pripraviti stroj v stanje za zagon, odkrivanje in lokaliziranje napak na stroju, popravilo
poškodb stroja in zamenjevanje pokvarjenih komponent z originalnimi rezervnimi deli.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Osnove pnevmatike in hidravlike, krmilja in regulacije, teorija vodenja.

o Poznavanje obratovalnih pogojev stroja. Dijak ve, na katere parametre stroja mora
biti pozoren.
o Povezovanje s slovenščino, angleščino, nemščino.
•

Drugo:
o

Pri cilju: pojasniti snovne in energijske spremembe: Česa? Neumnost! Če se
navezuje na posamezne procese (npr. obdelavo, montažo) potem naj bo to tako
opredeljeno!

Strokovni vsebinski sklop Mehatronika
MHT1 – Uporaba osnovnih energetskih virov.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju: izmeriti parametre, ki vplivajo na energijo in jih kvantitativno ovrednotiti:
specifično za vrsto energije! Mehansko, tehnično…

o Energetski sistemi.
o Vključevanje simulacijskih programov npr. EWB.
o Povezovanje z naravoslovjem, fiziko, slovenščino, matematiko, angleščino.
MHT2 – Spremljanje in evidentiranje zahtevanih merilnih parametrov stroja ali linije,
prepoznavanje osnovnih krmilnih elementov stroja, odprava manjših okvar.
•

Evalvatorji dodajajo:
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o

Pri cilju: opredeliti osnovne krmilne elemente stroja (ventili, stikala, tipala, PLK): še
kaj več! (krmilniki…).

o Metilna tehnika, Osnove vzdrževanja, Električna krmilja in regulacije.
o Povezovanje z matematiko in naravoslovjem, slovenščino, angleščino.
•

Didaktični napotek:
o Poskušati vsako teoretsko trditev potrdit z praktičnim poizkusom.

MHT3 – Ugotavljanje obremenitev strojnih elementov in njihove funkcije v stroju.
•

Evalvatorji dodajajo:
o Strojni elementi, statika, trdnost, kinematika, dinamika.
o Izračunati dimenzije osnovnih strojnih delov. Opredeliti strojne elemente za prenos
gibanja.
o Povezovanje z matematiko in naravoslovjem, slovenščino, angleščino.

•

Didaktični napotek:
o Poskušati vsako teoretsko trditev potrdit z praktičnim poizkusom.

MHT4 – Kontroliranje zahtevnejših parametrov delovnega procesa. Rokovanje s krmilnikom stroja
s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno izhodnimi krmilnimi elementi.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju: prepoznavati vse vrste vhodnih in izhodnih krmilnih elementov in razložiti
njihovo osnovno delovno funkcijo: vseh elementov, ne samo vhodnih/izhodnih.

o

Električna krmilja.

o Prepoznati električne, pnevmatske in hidravlične simbole na shemah.
o Dobro

razumevanje

pnevmatskih,

hidravličnih

simbolov,

ter

tehnične

dokumentacije.
o Po shemi namestiti krmilnik in ga povezati z vhodno izhodnimi elementi.
o Povezovanje z matematiko in naravoslovjem, slovenščino, angleščino.
•

Didaktični napotek:
o Poskušati vsako teoretsko trditev potrdit z praktičnim poizkusom.
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MHT5 – Upravljanje in nastavljanje procesnih, električnih in mehanskih veličin in parametrov.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Merilna tehnika, senzorji.

MHT6 – Izvajanje kontrolnih in krmilnih funkcij na stroju ali proizvodni liniji.
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Razloži različne principe delovanja senzorjev kovin in nekovin, električnih motorjev,
PPK in robotov. Opisati najbolj pogoste načine priklopa senzorjev na PPK ali
robotski krmilnik.

o Hidravlika, pnevmatika.
o Povezati s cevmi enostavno pnevmatsko in hidravlično vezje.
o Povezovanje z matematiko, naravoslovjem.
Največ opomb so glede na obseg posameznega evalvatorji imeli pri sklopu Tehniško
komuniciranje, manj pa pri drugima dvema. Pokazal se je problem ponavljanja, zlasti izstopa
področje ključnih kvalifikacij. Nekaj je opomb na področju strokovne ustreznosti posameznih
ciljev; mestoma evalvatorji izražajo manko splošnejših znanj. Problematična je funkcija ključnih
kvalifikacij pri opredelitvi poklicnega znanja in profila mehatronika operaterja.

2.5. SKUPNE OPOMBE NA KATALOGE ZNANJ
Povzetek opomb evalvatorjev
Šest evalvatorjev je podalo tudi splošne opombe h katalogom. Evalvatorje motijo večkratna
ponavljanja nekaterih ključnih kvalifikacij in tudi nekaterih splošnih znanj. Eden pogreša več
strokovnih in praktičnih vsebin, drugi pa več fizike. Po mnenju enega evalvatorja so katalogi, glede
na značilnosti dijaške populacije, preobširni.
Njihove opombe so bile sledeče:
1.

Splošna znanja se ponavljajo od področja do področja. Strokovnih in praktičnih vsebin je
pa premalo.

2. Predlagam za dodatek izdelavo enostavnih robotkov, ki lahko močno dvignejo zanimanje za
področje mehatronike in predstavljajo seznanjanje z elektronskimi in električnimi
komponentami.
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3. V predmetniku pogrešam fiziko, kot temelj vsemu, kar se počne skozi ves predmetnik. Fizika
(kinematika, dinamika, hidrostatika in hidrodinamika, osnove elektrotehnike, optika, …) bi
vsekakor marala biti med „A“ – raje kot „Umetnost“ (Mehatronik – operater – 3 letni
program!!!). Varstvo pri delu naj se združi v en predmet s specifičnimi poudarki glede na
naravo dela na varstvu v elektrotehniki in strojništvu. Ni potrebe, da se tema pogreva v
vsakem sklopu. Raje manj – da bi odnesli več!
4. Menim, da se morajo teoretična znanja preizkusit na praktičnih primerih npr. Če teče
diskusija o asinhronskem motornem pogonu naj le tega tudi priključijo in preizkusijo
delovanje.
5. Katalog znanj je sicer napisan dobro, vendar po mojem mnenju preobširen. Zavedati se
moramo, da dijaki na triletni stopnji niso pripravljeni delati doma, samo šolsko delo pa je
zaradi števila ur kljub odprtemu kurikulu časovno podhranjeno.
6. Cilji ključnih kvalifikacij se v veliki meri ponavljajo (kot identični ali zelo podobni). Ne
razumem razloga ali koristi tega – lahko bi bili navedeni le ob začetku posameznega sklopa.
Mestoma precej različni nivoji zahtevnosti/ obsežnosti/ detajliranja posameznih ciljev oz.
podsklopov.

2.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA
VPRAŠALNIKA
I.

Ali program (in poklicni standard) izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja,
da omogoča absolventu poklicno mobilnost? Utemeljite odgovor.

Vsi evalvatorji se strinjajo, da program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja,
da je absolventu omogočena poklicna mobilnost. Glavni razlog je v interdisciplinarnosti področja,
ki omogoča zaposlovanje na različnih področjih, kjer se upravlja z zahtevnimi avtomatiziranimi
delovnimi sistemi. K temu pripomore tudi znanje tujega jezika, za katerega opozarjajo, da mora biti
na več kot osnovnem nivoju. Evalvatorji opozarjajo tudi, da je znanj zelo veliko, zaradi česar se
pojavlja tudi dvom v uresničljivost vseh ciljev, da pa je zato potrebno dijake naučiti informacije in
znanje tudi pridobivati.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Da.

Poklicni

standard

opredeljuje

znanja,

potrebna

za

upravljanje

zahtevnih

avtomatiziranih delovnih sistemov. Ker gre za obvladovanje zelo kompleksnih delovnih
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sistemov visoke vrednosti, je pomemben razvoj odnosa do naprav, odgovorno delo,
načrtovanje dela, vzdrževanje naprav ipd. Vsaka naprava pa je v principu drugačna in
zahteva prilagoditev.
2.

Da. Znanje mehatronike že samo po sebi omogoča absolventu, da se zaposli v širokem
spektru proizvodnih podjetij od strojegradnje, konstrukcije, elektropredelovalne in kovinsko
predelovalne industrije.

3. Da, saj je napisan za zelo široko interdisciplinarno področje mehatronike.
4.

Program omogoča poklicno mobilnost. V predmetniku je tuj jezik, ki je po eni strani
pomemben za komunikacijo v stroki in branje dokumentacije, po drugi strani pa omogoča
migracijo in mobilnost posameznika tudi izven našim meja. Mehatronik operater sliši
fragmente iz vseh vej industrijske mehatronike (strojništvo – strojni elementi,
elektrotehnika, elektronika, krmilja-regulacije (elektro, hidravlična in pmevmatska)), kar
mu omogoča, da se ob zaposlitvi zlahka specializira na specifiko delovnega okolja v
katerem se bo znašel.

5. Menim, da je širina poklicnega področja dovolj široka, dijaki dobijo ustrezna znanja tako s
strojni in elektro strani. Menim pa, bi bilo potrebno povečati število ur praktičnoteoretičnega dela.
6. Zelo široko poklicno in delovno področje. Zagotavlja zadosti znanja za usposobitev na
specialnem področju (posamezne vrste strojev/linij, strojno vzdrževanje, elektro
vzdrževanje).
7. Program omogoča poklicno mobilnost, vendar zelo kratek čas po zaključku izobraževanja.
Cilji med šolanjem niso dovolj utrjeni, da bi to mobilnost omogočali dalj časa.
8.

Program ima poudarek na praktičnem delu, kar je za poklicno izobraževanje primerno.
Znanje operaterja zadošča za poklicno mobilnost.

9.

Da. Glede na nivo izobraževanja bo stopnja poklicne mobilnosti gotovo dosežena. Program
omogoča hitro vključitev v proces dela v različnih industrijskih panogah.

10.

Da. Program je zelo širok. Verjetno bo težko dovolj obdelati vsa področja. Vendar pa tako
rekoč ni cilja, ki bi ga izločil in dejal, da ni potreben. Verjetno bo potrebno pri izvedbi
programa dijake usmerjati v iskanje informacij. Torej, čeprav ne bodo v fazi šolanja imeli
možnosti dovolj podrobno spoznati vsa delovna področja, morajo vedeti, kje lahko
informacijo dobijo. Danes si na tem področju lahko v veliki meri pomagamo z internetom,
saj lahko dobimo tehnične opise vgrajenih elementov, navodila za uporabo ipd. Seveda pa
je potrebno poznati strokovne izraze v tujem jeziku.
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II.

Ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj in prakse ustrezna?
Utemeljite odgovor.

Tukaj se odgovori evalvatorjev razlikujejo. Eno mnenje je kategorično negativno, tri mnenja so
delno pozitivna – evalvatorji navajajo sledeče razloge:
•

Premajhna pozornost je namenjena pridobivanju sistemskega razumevanja, usklajenosti
delovanja različnih podsistemov in funkcijskih enot.

•

Povezava bo boljša v primeru, če se bodo na strokovna znanja navezovali tudi
splošnoizobraževalni predmeti.

•

Povezanost bo ustrezna šele, če jo bodo zagotavljali učitelji s stalnim sodelovanjem.

Ostali evalvatorji povezanost med ključnimi kvalifikacijami, strokovnimi znanji in prakso
ocenjujejo kot ustrezno zastavljeno.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Velika pozornost je namenjena splošnim znanjem, kar je pomembno in v preteklosti ni bilo
ustrezno zastopano. Manjša pozornost pa je posvečena strokovnim in praktičnim vsebinam.
Predvsem manjka sistemskega razumevanja - sistema kot celote, usklajenosti delovanja
različnih podsistemov in funkcijskih enot.
2. Splošna strokovna znanja so zajeta v programu in skupaj z veščinami strokovnih znanj in
prakse zagotavljajo povezanost ključnih kvalifikacij s področja mehatronike.
3. Ne, ključne kvalifikacije se izrazito ponavljajo pri vsakem razdelku so enake, tudi zelo
administrativne, in se praktično nič ne razlikujejo.
4.

Povezanost je ustrezna. Glede na nabor ključnih kvalifikacij, strokovnih znanj in prakse bo
absolvent mehatronik – operater dobil dovolj povezana znanja, da se bo znašel v vsakdanji
praksi.

5. Menim, da je povezanost ključnih klasifikacij med splošnimi in strokovnimi predmeti dobra.
Izboljšamo jo lahko z navezovanjem splošnih predmetov na stroko, npr. če se pri
teoretičnem predmetu obravnavajo pnevmatski elementi se lahko tuj jezik na snov naveže.
6. Da, ustrezna. Zahteva se sprotna spremljava doseganja posameznih elementov v procesu.
Posebna pozornost je namenjena načrtovanju izvajanja doseganja kompetenc in standardov
ter načrtovanju usvajanja KK.
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7.

Povezanost je dovolj dobra šele ob rednem posvetovanju med posameznimi učitelji. Po
mojih izkušnjah ne zadostuje enkratna določitev korelacije med strokovnimi sklopi in
splošnimi predmeti. Povezanost se gradi sproti in pravzaprav vedno na novo.

8. Splošna znanja ustrezajo znanju prakse.
9. Mislim da. Pri splošnih predmetih je pomembno, da imamo tudi umetnost, včasih je bila
estetska vzgoja, naravoslovje in družboslovje, kjer se med drugim lahko tudi pridobi
spoštovanje do narave, sočloveka, umetnosti ipd. Tu se lahko razvijejo vrednote in veselje
do odkrivanja novosti, učenja itd. Morda bi bilo dobro dodati še nekaj ur tujega jezika, ki
pa bi moral biti predvsem sporazumevanje v tujem jeziku in morda manj same gramatike.
Pomembno je, da bi čim več komunicirali, da bi se naučili govoriti v tujem jeziku in da bi
premagali strah pred govorjenjem.
10. Mislim, da katalog ponuja zelo široko osnovo znanja, ki pa se ga da seveda še nadgraditi.
Ali se to dogaja formalno ali neformalno je odvisno od posameznika. Vsekakor pa se proces
učenja nikoli ne konča.
III.

Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj
praktičnih spretnosti? Utemeljite odgovor.

Tudi pri tem vprašanju si evalvatorji niso enotni, je pa več skeptičnih odgovorov, saj naj bi program
bil zasnovan z večjim poudarkom na praktični komponenti. Nekateri zagovarjajo stališče, da takšna
zmožnost niti ni potrebna, saj se mora mehatronik operater usposobiti zlasti za upravljanje zelo
zahtevnih sistemov, kjer je rutina zelo pomembna. Četrti evalvator denimo ugotavlja, da je zasnova
za takšno izobraževanje v programu dana, da pa jo bodo lahko izkoristili le posamezniki z večjo
afiniteto do področja. Deseti evalvator dodaja, da je zaradi hitrega razvoja na področju in širine
znanj, ki so vanj vpletena, dijake bistveno naučiti iskanja informacij in sledenja razvoju.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Mislim, da ne. Na nivoju poklicnega izobraževanja je predvsem pomembno osvajanje
praktičnih spretnosti v realnem okolju. Ker gre za upravljanje kompleksnih avtomatiziranih
delovnih sistemov, je pridobivanje tovrstne rutine ključnega pomena.
2. Program je sestavljen tako, da omogoča teoretično osmišljen razvoj praktičnih spretnosti in
veščin, saj vsaki demonstraciji oz. praktičnemu delu dijakov predhodno se izvede tudi
teoretično pojasnjevanje fizikalnih in drugih zakonitosti.
3. Ne, v ciljih je močno prisotna praktična komponenta in le v manjši meri teoretična podlaga.
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4. Na triletnem programu je težko govoriti o spodbujanju teoretično osmišljenega razvoja
praktičnih spretnosti. So pa posamezniki, ki izkazuje to afiniteto, dane možnosti preskoka iz
vodenega dela v teorijo in obratno.
5.

Menim, da cilji v katalogih znanj niso zapisani tako. Velikokrat so zapisani preveč na
široko. Menim da bi bilo potrebno cilje potrebno prerazporediti in bolj natančno definirati.

6.

Cilji so zapisani ustrezno. Pri tem je možno upoštevati specifične zahteve gospodarstva in se
prilagajati področjem. Omogočeno je tudi ustrezno izvajanje diferenciacije.

7. Cilji so zapisani tako, vendar delujejo tako šele ob izpolnjenih pogojih iz odgovora na
drugo vprašanje. (2.: Povezanost je dovolj dobra šele ob rednem posvetovanju med
posameznimi učitelji. Po mojih izkušnjah ne zadostuje enkratna določitev korelacije med
strokovnimi sklopi in splošnimi predmeti. Povezanost se gradi sproti in pravzaprav vedno
na novo.)
8. Poudarek je na praktičnem znanju, pa tudi teoretična znanja so zadostna in spodbujajo
zanimanje za praktična znanja.
9. Da. Večina ciljev jasno zaobjema potrebno teoretično osnovo in praktični cilj.
10. Ciljev je zelo veliko. Kot sem že dejal, se vsega verjetno ne bo dalo naučiti na pamet, kar
tudi ni potrebno. Pri delu vedno pridemo do novih situacij. Razvoj je zelo hiter in mislim, da
bodo dijaki v času teoretičnega in praktičnega izobraževanja spoznali povezanost teorije in
prakse. Pomembno je, da bodo v takšni situaciji, ko bodo potrebovali neko teoretično
znanje, znali poiskati pot do rešitve. V katalogu je npr. večkrat omenjena uporaba
svetovnega spleta za pridobivanje informacij in v kolikor se bo v izobraževalnem procesu ta
način praktično uporabljal, potem bo ta cilj dosežen.
IV. Ali

katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na

področju mehatronike? Utemeljite odgovor.
Evalvatorji se večinoma strinjajo, da program omogoča ustrezno osnovo za nadaljevanje
izobraževanja v programu na ravni tehnika. Zaradi omejenosti strokovnoteoretičnih in splošnih
znanj, pa bi v nadaljevanju dijaki potrebovali predvsem takšna znanja. Evalvatorji navajajo
matematiko fiziko, mehaniko, elektrotehniko.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Nabor strokovnih vsebin je relativno omejen, zato bi moralo biti nadaljevanje predvsem v
tej smeri. Manjka pa sistemski, integrativni pogled na sisteme.
35/251

2.

Da. Predstavljeni izobraževalni program daje odlično osnovo za nadaljnjo izobraževanje na
nivoju tehnika mehatronike (srednješolsko izobraževanje). Snov predlaganega programa
mehatronik operater se deloma prekriva z izobraževalnim programom tehnik mehatronike.

3. Ne morem odgovoriti, ker ne poznam programa Mehatronik PTI, na katerem lahko
nadaljujejo šolanje.
4.

Potrebovali bi več matematike, fizike, mehanike in osnov elektrotehnike, da bi absolventi
laže prebrodili prepad do naslednje izobrazbene stopnje po vertikali.

5. Menim da katalogi znanja obsegajo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževana, dijaki
dobijo široko bazično strokovno znanje za nadaljnji študij.
6.

Da. Dijaki usvojijo osnovna poznavanja procesov in mehatronskih elementov, kar
nadgradijo s teoretično zahtevnejšimi vsebinami.

7. Po mojih (dolgoletnih) izkušnjah obsega ta katalog znanj najboljšo osnovo za nadaljevanje
izobraževanja v PTI – strojni tehnik. Če bo uveden program PTI – tehnik mehatronike pa se
bo šele videlo.
8. Dijak se seznani s splošnim znanjem mehatronike. Po mojem skromnem mnenju mislim, da
to začetno znanje mehatronike zlahka vzpodbudi dijaka za nadaljnji študij. Upam, da se jih
čim več odloči za nadaljnji študij.
9.

Menim da, čeprav je razlika v obsegu in zahtevnosti glede na katalog tehnika mehatronike
zelo velika. Verjetno je slednji zastavljen nekoliko preveč smelo.

10.

Mislim, da katalog ponuja zelo široko osnovo znanja, ki pa se ga da seveda še nadgraditi.
Ali se to dogaja formalno ali neformalno je odvisno od posameznika. Vsekakor pa se proces
učenja nikoli ne konča.

V.

Ali cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno znanje, ki omogoča razvijanje
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov?
Utemeljite odgovor.

Na vprašanje evalvatorji različno odgovarjajo. Trije odgovarjajo negativno:
•

Tega je premalo, kar je problem, saj bodo morali absolventi rokovati z zelo zahtevnimi
delovnimi sistemi, zaradi česar se bodo večkrat znašli v situacijah, ko bodo morali odločati.

•

Ne, saj so primeri v katalogih namenjeni manj kompleksnim strokovnim problemom.

•

Večina ciljev temelji na reševanju rutinskih nalog.
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En evalvator sicer vidi v programu nakazano možnost za razvijanje sposobnosti posameznika za
reševanje kompleksnih in abstraktnih aplikacij in problemov, vendar je zaradi ravni izobraževanja
skeptičen v njeno uresničitev.
Ostali evalvatorji odgovarjajo pozitivno: program naj bi vključeval dovolj kompleksne probleme,
bil dovolj interdisciplinaren, absolventi bodo imeli dobro osnovo za razvoj teh zmožnosti pri
svojem delu. En evalvator pa je mnenja, da cilji vsebujejo temelje za reševanje kompleksnejših, ne
pa tudi abstraktnejših poklicnih nalog. Pravi: »Če to želimo, mora imeti dijak obsežnejša znanja iz
avtomatike in robotike, ki pa jih lahko pridobi šele v nadaljnjem izobraževanju.«
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Mislim, da je tega premalo. Če upoštevamo dejstvo, da bodo morali absolventi rokovati z
zelo zahtevnimi delovnimi sistemi velikih vrednosti, se bodo pogosto znašli v situaciji, ko
bodo morali odločati. Vsebin, ki bi jim pri tem pomagale, pa v katalogu ni veliko.
2. Ne! Večina primerov iz področja hidravlike, programiranja, PIC krmilij, regulacij, meritev
so namenjena manj kompleksnim strokovnim problemom.
3.

Ne, večina temelji na reševanju rutinskih nalog.

4. Cilji zapisani v programu mogoče nakazujejo možnost razvijanja sposobnosti posameznika
za reševanje »kompleksnih in abstraktnih aplikacij in problemov«, vendar je treba vedeti,
da govorimo o triletnem programu.
5. Menim, da cilji vključujejo takšna znanja za reševanje kompleksnejših problemov, saj dijaki
se že v času izobraževanja srečajo z kompleksnimi problemi in poznajo postopke za
reševanje le-teh.
6.

Da, vključujejo ustrezna temeljna poklicna znanja, ki omogočajo razvijanje navedenih
sposobnosti. Poseben pogled na problematiko omogoča interdisciplinarnost.

7.

Cilji vsebujejo temelje za reševanje kompleksnejših, ne pa tudi abstraktnejših, poklicnih
nalog. Če to želimo, mora imeti dijak obsežnejša znanja iz avtomatike in robotike, ki pa jih
lahko pridobi šele v nadaljnjem izobraževanju npr. PTI – strojni tehnik z izbiro modula
avtomatizacija in robotika v 2. letniku.

8.

Dijaki s pridobljenim znanjem se bodo zlahka razvijali in napredovali na svojem področju.
Primer iz naše proizvodnje (predvsem avtomatskih linijah) je tak, da delavci z isto stopnjo
izobrazbe (ne mehatronične) mnogokrat predlagajo marsikatero inovacijsko rešitev za
izboljšanje kvalitete dela, produktivnosti itd. S takšnim predznanjem bo to vsekakor lažje!

9.

Da. Te sposobnosti so jasno navedene med cilji, torej je uspešna izvedba programa dober
temelj za reševanje tudi kompleksnejših in abstraktnejših realnih nalog.
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10.

Cilji to prav gotovo omogočajo. Odvisno je od izvedbe programa in seveda od posameznika.
Dijaki, ki jih bo mehatronika zanimala, ki bodo dovolj radovedni in inovativni bodo gotovo
lahko reševali tudi kompleksne naloge.

VI. Ali

katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa (glej cilje izobraževalnega programa

Mehatronik operater)? Utemeljite odgovor.
Evalvatorji se tokrat strinjajo, da katalogi znanj ustrezno konkretizirajo splošne cilje programa, ob
tem pa jih kar nekaj dodaja različne misli in pomisleke:
•

Manjkajo cilji s področja sistemskega razumevanja delovanja mehatronskih sistemov.

•

Zelo pomembno bi bilo program izvajati v smislu modernih pedagoških tehnik kot je
projektno delo. Ob tem dodajmo, da se podobni didaktični napotki pojavljajo večkrat v
različnih delih evalvacije.

•

Program ponuja premalo časa za strokovno izobraževanje, poleg tega pri praksi dijaki ne
pridobivajo temeljnih strokovnih znanj.

•

Cilji so zasnovani preveč optimistično – njihova uresničitev je po mnenju evalvatorja na
meji realizma.

•

Katalogi znanj so preveč obširni.

Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Cilji so ustrezni in dobro opredeljeni. Manjkajo cilji s področja sistemskega razumevanja
delovanja mehatronskih sistemov, razumevanja obnašanja, soodvisnosti ipd. Kataloge znanj
bi bilo potrebno nadgraditi v tej smeri.

2. Da! Splošni strokovni in izobraževalni cilji programa pokrivajo katalog znanj. Mogoče bi še
dal nasvet, da bi se delo (praktično izobraževanje) izvajalo še v smislu modernih
pedagoških tehnik izobraževanja, kot je projektno delo dijakov.
3.

Da, vendar pridobijo kandidati res le minimalna temeljna strokovna znanja, saj je ur
namenjenih strokovnim predmetom le slabih 12% več kot je ur splošno izobraževalnih
predmetov. Pri praksi pa ne pridobivajo temeljnih strokovnih znanj, ki bi imela teoretično
podporo.

4.

Cilji izobraževalnega programa Mehatronik – operater so zastavljeni zelo optimistično. Že
misel »so sposobni matematično reševati tehnične probleme« je zelo optimistična in na meji
realizma.
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5. Menim, da katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Iz njih se da razbrati
kakšna znanja in kompetence ima takšen profil dijaka.
6. Da. Z izvajanjem nalog po katalogu znanj je omogočeno doseganje splošnih ciljev
programa, povezava je nedvoumna.
7.

Katalog konkretizira splošne cilje programa, vendar so cilji programa tako obširni, da so
zato tudi katalogi preobširni. Razlog sem zapisal že v odgovoru na vprašanje Napišite
morebitne dodatne opombe o katalogu znanj.

8. Katalog znanj konkretizira splošne cilje saj je poudarek na praktičnem delu študija.
9. Da. Vsi cilji programa so več kot enkrat konkretizirani v katalogih znanj.
10.

Da. Po ponovnem pregledu ciljev izobraževalnega programa Mehatronik operater sem za
vsak napisani cilj našel v katalogu znanj na enem ali celo več konkretiziranih ciljev.

2.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV
a) Skoraj 85 % vseh ciljev je od najmanj enega evalvatorja prejelo oceno 1, čeprav so vsi evalvatorji
oceno 1 pripisali 32, 9 % ciljem. Posamezni evalvatorji so pomembnost izobraževalnih ciljev
ocenjevali različno strogo. Strožji evalvatorji so trije: prvi je ocenil 33,70 % ciljev z ocenama 2 in 3
skupaj, drugi 29,56 % in tretji 21,55 %. Najblažji ocenjevalec (predstavnik delodajalcev) je le 6
(1,65 %) med 362 izobraževalnimi cilji označil kot cilje, ki bi jih lahko izpustili, vsi ostali pa se mu
zdijo nujno potrebni, nobenega med njimi niti ne bi izpustil. Po drugi strani pa najstrožji
ocenjevalec (predstavnik znanosti) oceno 2 podelil 93 (25,96 %) ciljem in oceno 3 29 (8,01 %)
ciljem – ocena 2 in 3 skupaj predstavljata 33,70 % vseh izobraževalnih ciljev, torej ciljev, ki bi jih
po njegovi oceni bodisi lahko brez škode za kakovost programa izpustili bodisi so povsem odvečna.
b) Analiza najbolje ocenjenih ciljev kaže, da je vprašanje ključnih kvalifikacij področje, ki terja
našo pozornost. Po eni strani vidimo, da so ključne kvalifikacije prepoznane kot bistveni sestavni
del programa in s tem poklica, po drugi strani pa so prepoznane tudi kot šibka točka programa. V
nadaljnjem razvoju tega programa in drugih, bi torej bilo potrebno ponovno presoditi tako način
vključevanja posameznih ključnih kvalifikacij v program (da se izognemo ponavljanju in jih najbolj
smiselno vključimo med ostale cilje) kot tudi pretehtati posamezne cilje ključnih kvalifikacij.
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c) Najmanj problematičen je strokovni vsebinski sklop Mehatronika (ocena 1 podeljena 44, 3 %
ciljem), ki mu sledi sklop Proizvodni procesi (ocena 1 podeljena 33, 3 % ciljem) in nato Tehniško
komuniciranje (ocena 1 podeljena 20, 2 % ciljem).
d) Največ opomb so evalvatorji imeli pri sklopu Tehniško komuniciranje, manj pa pri drugima
dvema. Pokazal se je problem ponavljanja, zlasti izstopa področje ključnih kvalifikacij. Nekaj je
opomb na področju strokovne ustreznosti posameznih ciljev; mestoma evalvatorji izražajo manko
splošnejših znanj. Problematična je funkcija ključnih kvalifikacij pri opredelitvi poklicnega znanja
in profila mehatronika operaterja.
e) Vsi evalvatorji se strinjajo, da program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da je absolventu omogočena poklicna mobilnost. Glavni razlog je v interdisciplinarnosti
področja, ki omogoča zaposlovanje na različnih področjih, kjer se upravlja z zahtevnimi
avtomatiziranimi delovnimi sistemi. K temu pripomore tudi znanje tujega jezika, za katerega
opozarjajo, da mora biti na več kot osnovnem nivoju. Evalvatorji opozarjajo tudi, da je znanj zelo
veliko, zaradi česar se pojavlja tudi dvom v uresničljivost vseh ciljev, da pa je zato potrebno dijake
naučiti informacije in znanje tudi pridobivati.
f) Odgovori na vprašanje, ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj
in prakse ustrezna, se razlikujejo. Eno mnenje je kategorično negativno, tri mnenja so delno
pozitivna. Premajhna pozornost naj bi bila namenjena pridobivanju sistemskega razumevanja,
povezava bo boljša le, če se bodo na strokovna znanja navezovali tudi splošnoizobraževalni
predmeti in če si bodo zanjo prizadevali učitelji s stalnim sodelovanjem.
Ostali evalvatorji povezanost med ključnimi kvalifikacijami, strokovnimi znanji in prakso
ocenjujejo kot ustrezno zastavljeno.
g) Neenotni so tudi odgovori na vprašanje, ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo
teoretično osmišljen razvoj praktičnih spretnosti. Nekateri so izpostavili, da je program zasnovan z
večjim poudarkom na praktični komponenti. Nekateri zagovarjajo stališče, da takšna zmožnost niti
ni potrebna, saj se mora mehatronik operater usposobiti zlasti za upravljanje zelo zahtevnih
sistemov, kjer je rutina zelo pomembna.
h) Evalvatorji se večinoma strinjajo, da program omogoča ustrezno osnovo za nadaljevanje
izobraževanja v programu na ravni tehnika. Zaradi omejenosti strokovnoteoretičnih in splošnih
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znanj, pa bi v nadaljevanju dijaki potrebovali predvsem takšna znanja. Evalvatorji navajajo
matematiko fiziko, mehaniko, elektrotehniko.
i) Različni so odgovori na vprašanje, če cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno
znanje, ki omogoča razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih
nalog in problemov. Trije odgovarjajo, da je tega premalo, da so primeri v katalogih namenjeni
manj kompleksnim, rutinskim nalogam. Četrti vidi to možnost, vendar dvomi v njeno uresničljivost.
Po drugi strani najdemo odgovore, da je program zasnovan dovolj kompleksno in
interdisciplinarno. En evalvator pa je mnenja, da cilji vsebujejo temelje za reševanje
kompleksnejših, ne pa tudi abstraktnejših poklicnih nalog. Pravi: »Če to želimo, mora imeti dijak
obsežnejša znanja iz avtomatike in robotike, ki pa jih lahko pridobi šele v nadaljnjem
izobraževanju.«
j) Evalvatorji pa se strinjajo, da katalogi znanj ustrezno konkretizirajo splošne cilje programa, ob
tem pa jih kar nekaj dodaja različne misli in pomisleke: manjkajo cilji s področja sistemskega
razumevanja delovanja mehatronskih sistemov. Zelo pomembno bi bilo program izvajati v smislu
modernih pedagoških tehnik kot je projektno delo. Podobni didaktični napotki se pojavljajo večkrat
v različnih delih evalvacije. Katalogi naj bi bili preveč obširni in optimistično zastavljeni.
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III. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM TEHNIK MEHATRONIKE
3.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TEHNIK MEHATRONIKE
Cilji izobraževalnega programa Tehnik mehatronike so:
•

Dijaki pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,

•

razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in
ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,

•

razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,

•

spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna
strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,

•

pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na
strokovnem področju,

•

spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in pridobijo
osnovna znanja o sintaksi in semantiki enega programskega jezika,

•

spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s
pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne metode za
merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in sistemov,

•

si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,

•

obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabi strokovno literaturo,

•

spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področjih elektronike, strojništva in
računalništva ter varstva pri delu,

•

razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo
okolja, racionalne rabe energije in materialov,

•

spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij,
elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v avtomatizaciji
procesov,

•

znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov,

•

spoznajo prvine trajnostnega razvija, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča
podjetniško razmišljanje,

•

razumejo pomen ekonomike dela ter organizacije delovnega mesta, delovne enote,
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•

si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za
nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,

•

razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,

•

poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,

•

znajo naročati opremo,

•

poznajo projektno delo,

•

temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na
nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje,

•

spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro
gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje,

•

spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala,
kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave,
povezave računalnikov,

•

spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih odjemnikov za uporabo v procesih,

•

spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje
avtomatizacije,

•

spoznajo osnove elektronike in mikroračunalništva na nivoju strojne in programske opreme
krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC tehnologije,

•

usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-regulacijskih
sistemov,

•

spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,

•

spoznajo osnove mehanike.

PREDMETNIK : TEHNIK MEHATRONIKE / SSI
PREDMETI

SKUPNO
število ur in tednov

A - Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina

476

Tuji jezik

408

Matematika

408

Umetnost

68
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Zgodovina

68

Geografija

68

Sociologija

68

Fizika

136

Kemija

68

Športna vzgoja

340

Skupaj A

2108

B – Strokovni vsebinski sklopi*
Tehniško komuniciranje

170

Tehnološki procesi

170

Mehatronika

714

Informacijski sistemi

340

Krmilno-regulacijski sistemi

510

Skupaj B**

1904

C – Praktično izobraževanje v delovnem procesu***
Praktično izobraževanje v delovnem procesu

152

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

352

E – Odprti kurikulum****
Na ravni šole

476

Skupno število ur pouka (A+B+E)

4488

Skupno število ur izobraževanja (A+B+C+D+E)

4992

Število tednov pouka v šoli

135

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

4
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Število tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

150

Pojasnila k predmetniku:
* Z integriranimi vsebinami informatike.
** Od tega 486 ur praktičnega pouka.
*** Šola pripravi program praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.
**** Od tega šola nameni najmanj 68 ur družboslovju.
Največje tedensko število ur pouka je 33.

3.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH
ZNANJ
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev strokovnega
dela programa Tehnik mehatronike. Program vsebuje 494 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh
ciljev strokovnih vsebinskih sklopov), njihovo pomembnost je ocenjevalo 10 evalvatorjev. Iz tabele
je razvidno, da je zelo dobro ocenjenih ciljev (ocena 1 označuje temeljna znanja) kar 89,5 %. 8,7 %
ciljev je takšnih, ki bi jih lahko izpustili in le 1,8 % odvečnih ciljev.
Tabela: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Tehnik mehatronike
Skupaj vsi evalvatroji
OCENA CILJEV
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
4016
89,5
Cilji označeni z oceno 2
391
8,7
Cilji označeni z oceno 3
80
1,8
9
Skupaj
4487
100,0
Vendar pa spodnje tabele kažejo, da so razlike v ocenah med evalvatorji različne. Evalvatorje smo
razdelili v tri skupine: s področja znanosti, šolstva in dela. Na splošno so evalvatorji s področja
znanosti ocenjevali cilje najbolj strogo: po njihovih ocenah sodeč, bi bilo potrebno ponovno
premisliti ustreznost slabih 15 % ciljev. Po presoji evalvatorjev s področja šolstva bi bilo potrebno

9

Število ocen evalvatorjev, cilji do katerih so bili evalvatorji neopredeljeni niso upoštevani.
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ponovno premisliti ustreznost slabih 10 % ciljev in po presoji evalvatorjev s področja dela pa le
dobrih 5 %.

Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti
EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI
OCENA CILJEV
Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Evalvator 4
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
304 90,5 405 82,2 427 87,3 402 81,5 1538 84,9
Cilji označeni z oceno 2
27
8,0
63
12,8
45
9,2
89
18,1 224 12,4
Cilji označeni z oceno 3
5
1,5
25
5,1
17
3,5
2
0,4
49
2,7
Skupaj
336
100
493
100
489
100
493
100 1811 100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA
OCENA CILJEV
Evalvator 1
Evalvator 2
Evalvator 3
Skupaj
f
f%
f
f%
F
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
419
91,7
432
87,8
227
92,7
1078
90,3
Cilji označeni z oceno 2
37
8,1
34
6,9
16
6,5
87
7,3
Cilji označeni z oceno 3
1
0,2
26
5,3
2
0,8
29
2,4
Skupaj
457
100
492
100
245
100
1194
100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela
EVALVATORJI S PODJETIJ
OCENA CILJEV
Evalvator 1
Evalvator 2
Evalvator 3
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
452
91,5
458
92,7
490
99,2
Cilji označeni z oceno 2
42
8,5
36
7,3
2
0,4
Cilji označeni z oceno 3
/
/
/
/
2
0,4
Skupaj
494
100
494
100
494
100

Skupaj
f
f%
1400
94,5
80
5,4
2
0,1
1482
100

3.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI
POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV
Deset evalvatorjev je torej ocenjevalo pomembnost 494 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje
strokovnega dela izobraževalnega programa Tehnik mehatronike. Skupno je bila ocena 1 podeljena
221 ciljem, kar predstavlja 44,7 % ciljev. V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po
posameznih strokovnih vsebinskih sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno
oceno 1 in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
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•

KRITERIJ 1: če so 4 ali več evalvatorji ocenili cilj z oceno 2 (cilj sicer ni odveč, bi ga pa
lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili) ali

•

KRITERIJ 2: če sta 2 ali več evalvatorjev cilj ocenila z oceno 3 (cilj ni potreben).

3.3.1. Strokovni vsebinski sklop Tehniško komuniciranje
Strokovni vsebinski sklop Tehniško komuniciranje obsega 3 kompetence in 44 ciljev, med njimi jih
je 19 ciljev (43,2%) s strani vseh evalvatorjev prejelo oceno 110.
Ti cilji so:
1. Cilj 2: razume, kaj je ocena tveganja in njen pomen,
2. Cilj 3: pozna splošne varnostne ukrepe,
3. Cilj 9: upošteva temeljna načela Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
4. Cilj 12: varuje okolje na delovnem mestu,
5. Cilj 15: razume osnovne elemente tehniških risb,
6. Cilj 16: uporablja računalnik za parametrično risanje v ravnini,
7.

Cilj 17: ločuje znake za navedbo stanja površin,

8. Cilj 19: razume enostavne mehanske in električne blok sheme,
9. Cilj 20: pripravlja tehniško dokumentacijo,
10. Cilj 23: riše predmete v različnih projekcijah in prerezih,
11. Cilj 24: kotira narisan predmet,
12.

Cilj 25: upošteva znake za navedbo stanja površin pri obdelavi,

13. Cilj 26: uporablja priročnike, tabele, standarde …,
14. Cilj 27: bere in riše različne vrste risb in načrtov,
15. Cilj 29: uporablja programsko opremo za izdelavo dokumentacije,
16. Cilj 34: razume pomen interne naročilnice, sprejemnice, izdajnice, delovnega naloga,
delovnih, tehnoloških navodil, strukturnih sestavnic, konstrukcijskih načrtov,
17. Cilj 35: razume odnose in vlogo posameznika pri skupinskem delu in v timu,
18. Cilj 40: išče in sprejema konsenz,
19.

Cilj 41: aktivno deluje v skupini in v timu.

Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
CILJ 6: pozna urejenost področja varnosti in
10

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1
2
4
4

Skupaj
evalvatorjev
10

Cilje, do katerih se evalvatorji niso opredelili, smo v poročilu zanemarili.
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zdravja pri delu s standardi
CILJ 30: arhivira dokumentacijo, programsko
opremo in podatke.
CILJ 31: razume zgodovinski razvoj
organizacije dela
CILJ 32: pozna vpliva dela na razvoj človeka,
CILJ 39: se prilagaja timu

0

4

5

9

0

7

2

9

0
2

6
0

4
7

10
9

V tem sklopu je 5 ciljev (11,4%) od skupaj 44 slabo ocenjenih. 2 cilja sta bila od dveh ali več
evalvatorjev označena kot odvečna. Po mnenju 4 ali več evalvatorjev bi 4 cilje lahko v katalogu tudi
izpustili, pri čemer je cilj 6 hkrati označen kot nepotreben.

3.3.2. Strokovni vsebinski sklop Tehnološki procesi
V vsebinskem sklopu Tehnološki procesi je 5 kompetenc in 90 izobraževalnih ciljev, od tega so vsi
evalvatorji z oceno 1 ocenilo 29 ciljev (32,2%). Ti cilji so:
1. Cilj 45: razloži osnove metrologije (definicijo merjenja in reference, princip merilnega
instrumenta in umerjanja, merilno metodo in pogreške, merilne dajalnike mehanskih
procesnih veličin ),
2.

Cilj 46: razloži osnovne postopke obdelave z odvzemanjem s premočrtnimi in krožnimi gibi
(vrtanje, rezanje navojev, struženje, frezanje in brušenje) in brez odvzemanja materiala
(litje, kovanje, vlek, valjanje),

3. Cilj 47: loči med osnovnimi postopki spajanja materialov (varjenje, kovanje, kovičenje, trdo
in mehko spajkanje, lepljenje),
4.

Cilj 48: opiše in razloži postopke toplotne obdelave, kaljenje, žarjenje, popuščanje,
cementiranje, utrjevanje, staranje ...,

5. Cilj 51: pravilno uporabi strokovno terminologijo,
6. Cilj 54: dosledno upošteva pravilno rabo orodja in naprav, še posebej pa merilnih
instrumentov in pripomočkov,
7.

Cilj 59: našteje osnovne procese (procesni, tehnološki in poslovni nivo),

8. Cilj 62: našteje in opiše na primeru materialni, energijski in informacijski tok,
9. Cilj 68: sledi in analizira posamezne materialne, energijske in informacijske toke,
10. Cilj 69: razume in poveže zahteve za načrtovanje in vodenje procesov (interdisciplinarnost,
prepletanje fizičnih, tehnoloških in poslovnih procesov, logistika – transport polizdelkov,
izdelkov, materiala, odpadih produktov ...),
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11.

Cilj 75: opiše vlogo in pomen PLK v tehnoloških procesih za krmiljenje in nadzor delovanja
stroja, diagnostiko napak, javljanje zastojev, povezovanje strojev z informacijskim
sistemom,

12. Cilj 76: našteje prednosti (in slabosti) uporabe vizualizacije, avtomatizacije in SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition),
13.

Cilj 98: spozna tipične aplikacije industrijskih robotov (manipulacija predmetov, varjenje,
ipd.).

14. Cilj 101: določi lego koordinatnega sistema na CNC stroju,
15. Cilj 102: prednastavi orodja CNC strojev,
16. Cilj 104: nadzira CNC stroje z računalnikom,
17.

Cilj 105: preverja pravilno uporabo orodja in naprav za izvajanje posameznih nalog,

18. Cilj 106: sproti preverja in zagotavlja kvaliteto opravljene storitve, kontrolira in ocenjuje
rezultate lastnega dela,
19. Cilj 109: napiše enostavnejši program za CNC obdelovalne stroje,
20. Cilj 110: analizira, simulira in izdela korekcijo programa za CNC stroj,
21. Cilj 115: pri programiranju robota uporabi postopek učenja robota in po potrebi gibanje po
različnih koordinatah robota,
22. Cilj 119: testno izvede program za robota, analizira napake v programu in jih odpravi,
23.

Cilj 121: razloži pomen vzdrževanja kot pomemben podproces proizvodnega procesa,

24. Cilj 122: razume pomen preventivnega vzdrževanja na tehnološki proces,
25. Cilj 123: opiše osnovne koncepte vzdrževanja (kurativno, preventivno in vzdrževanje po
stanju),
26.

Cilj 125: razloži in dokaže pomen preventivnega vzdrževanja - menjave rezervnih delov,

27. Cilj 127: izbere originalne in nadomestne dele iz priročnikov in druge strokovne literature,
28. Cilj 131: izvede postopke pregledov in vzdrževanja naprav, strojev, pripomočkov in orodja
redno, natančno in dosledno po načrtu,
29. Cilj 134: vzdržuje in servisira enostavnejše procesne in krmilne naprave.
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji:
Cilji IP
CILJ 52: poišče inovativne pristope v osebni
organiziranosti, opredeli in realno vrednoti po
izbranih kriterijih
CILJ 71: prepozna vloge in aktivno spreminja
pogoje za timsko delo

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

Skupaj
evalvatorjev

2

2

5

9

0

4

4

8
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CILJ 77: sistematično dopolnjuje strokovno
terminologijo
CILJ 80: poišče razlike med programskimi
orodji in definira minimalne zahteve za
posamezno programsko orodje,
CILJ 88: razvija lastno organiziranost
dokumentacije, sledljivosti in evidenc v skladu
z metodologijo arhiviranja v podjetju
CILJ 111: uporabi orodja za kontrolo
kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti
delovanja
Cilj 128: spreminja organizacijo dela za
zagotavljanje učinkovitejšega preventivnega
vzdrževanja
Cilj 133: izbere originalen ali ustrezen
nadomesten del iz katalogov

1

5

4

10

0

4

5

9

0

4

4

8

0

4

5

9

0

4

4

8

2

0

6

8

V tem sklopu je 8 ciljev (8,9%) od skupaj 90 slabo ocenjenih. Trije cilji so bili od dveh ali več
evalvatorjev označeni kot odvečni. Po mnenju štirih ali več evalvatorjev bi 7 ciljev lahko v katalogu
tudi izpustili. Dva cilja, cilj 52 in cilj 77 sta hkrati označena kot odvečna (ocena 2 - bi ga lahko z
vidika splošnih ciljev izpustili) in kot nepotrebna (ocena 3 – cilj bi lahko izpustili).

3.3.3. Strokovni vsebinski sklop Mehatronika
Vsebinski sklop Mehatronika vsebuje 8 kompetenc in 150 izobraževalnih ciljev. Od vseh 150 ciljev
so vsi evalvatorji z oceno 1 ocenili 79 ciljev (52,7%). Ti cilji so:
1. Cilj 135: loči posamezne komponente električnega kroga.
2. Cilj 136: razume osnovne zakone v elektrotehniki.
3. Cilj 137: razume elektromagnetne pojave,
4. Cilj 138: našteje osnovne inštalacijske komponente.
5. Cilj 139: loči pojave v enosmernem in izmeničnem električnem krogu in izvede osnovne
izračune (impedanca, upornost, efektivna in maksimalna napetost…).
6. Cilj 140: izmeri in izračuna napetost, tok, upornost, moč.
7. Cilj 143: opiše osnovne preklopne elemente (rele, kontaktor…).
8. Cilj 144: našteje in opiše osnovne diskretne elektronske komponente (upor, kondenzator,
dioda, tranzistor).
9. Cilj 145: opiše delovanje enosmernega ojačevalnika.
10. Cilj 146: opiše delovanje usmerniškega in razsmerniškega vezja.
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11. Cilj 147: uporabi osnovne merilne pripomočke (osciloskop, funkcijski genrator).
12. Cilj 148: nariše shemo električnega vezja, jo komentira in povzame njene glavne značilnosti.
13. Cilj 151: skrbi za svojo in varnost sodelavcev pri delu z električnim tokom.
14. Cilj 155: uporabi matematična orodja za reševanje tehničnih problemov.
15. Cilj 157: izračuna veličine v enostavnem električnem krogu.
16. Cilj 162: uporabi in predvidi elemente za varno delo z napravami pod visoko napetostjo
dotika.
17. Cilj 166: zapiše ravnotežne enačbe statike v ravnini.
18. Cilj 167: definira nosilni sistem v ravnini in našteje vrste podpor ter obremenitev.
19. Cilj 168: razloži pomen notranjih sil v elementih nosilnih sistemov.
20. Cilj 169: definira prečni prerez elementov nosilnih sistemov.
21. Cilj 171: definira napetosti, deformacije in zvezo med napetostmi in deformacijami.
22. Cilj

172:

pojasni

osnovne

principe

pri

dimenziorniranju

nosilnih

elementov

(dimenzioniranje na dopustno napetost, dimenzioniranje na življenjsko dobo).
23. Cilj 173: ugotoviti vrsto in porazdelitev napetosti v nosilnih elementih glede na način
obremenitve (nateg, tlak, strig, upogib, vzvoj, uklon).
24. Cilj 178: izračuna komponente vektorja sile v ravnini.
25. Cilj 179: izračuna moment sile v ravnini.
26. Cilj 180: uporabi ravnotežne enačbe statike za izračun ravnotežja sil v ravnini.
27. Cilj 181: uporabi enačbe statike za določitev notranjih sil v elementih nosilnega sistema.
28. Cilj 182: izračuna statične veličine prerezov.
29. Cilj 184: izračuna napetosti v nosilnih elementih pri različnih načinih obremenitve (nateg,
tlak, strig, upogib, vzvoj, uklon).
30. Cilj 185: uporabi osnovne enačbe za izračun kinematičnih veličin pri premočrtnem in
krivočrtnem gibanju masne točke.
31. Cilj 186: uporabi osnovne enačbe za izračun kinematičnih veličin pri translacijskem in
rotacijskem gibanju togega telesa.
32. Cilj 187: uporabi osnovne enačbe kinetike pri gibanju masne točke in togega telesa.
33. Cilj 189: opiše proces, zgradbo in delovanje elementov za pridobivanje in pripravo
stisnjenega zraka.
34. Cilj 191: opiše pnevmatsko inštalacijo, njene elemente in zgradbo.
35. Cilj 192: opiše vlogo pripravne skupine za stisnjeni zrak.
36. Cilj 193: nariše enostavno pnevmatsko krmilje.
37. Cilj 194: opiše zgradbo in delovanje hidravličnega agregata.
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38. Cilj 196: opiše vlogo hidravličnega akumulatorja v krmilnem sistemu.
39. Cilj 203: razloži pnevmatske simbole.
40. Cilj 205: razloži hidravlične simbole.
41. Cilj 211: samostojno poišče informacijo o principu delovanja njemu neznanega elementa.
42. Cilj 214: predvidi nevarnosti, ki pretijo njemu, sodelavcem in okolici pri delu s
hidravličnimi in pnevmatskimi sistemi.
43. Cilj 216: uporabi priročnike, tabele, diagrame, standarde, navodila proizvajalcev.
44. Cilj 220: varno opravi tlačni preizkus hidravličnega sistema.
45. Cilj 221: izvede enostavno vezavo hidravličnega krmilja na didaktičnem pultu po
hidravličnem načrtu.
46. Cilj 222: izvede enostavno vezavo pnevmatskega krmilja na didaktičnem pultu po krmilni
shemi.
47. Cilj 223: pojasni princip delovanja preprostih mehanizmov.
48. Cilj 224: uporabi elemente za zvezo (kovica, zatič, vijak, vskočnik, sornik, moznik).
49. Cilj 226: uporabi osi in gredi za prenos gibanja.
50. Cilj 227: uporabi ležaje (drsne in kotalne).
51. Cilj 228: uporabi sklopke za prenos gibanja.
52. Cilj 229: uporabi gonila za prenos gibanja (jermensko, verižno in zobniško gonilo).
53. Cilj 232: prepozna, dimenzionira in izbere elemente za zvezo (kovica, zatič, vijak, vskočnik,
sornik, moznik, zveza s silo).
54. Cilj 234: izračuna dimenzije osi in gredi.
55. Cilj 235: prepozna, dimenzionira in izbere ležaje (drsni in kotalni ležaji).
56. Cilj 238: razlikuje med različnimi vrstami elektromotorjev.
57. Cilj 239: poveže pojme: sila, moment, delo, energija, izkoristek.
58. Cilj 240: določi osnovne parametre transformatorja, ga pravilno priključi.
59. Cilj 241: izbere ustrezen elektromotor za pogon mehanskega sklopa.
60. Cilj 242: predvidi in nastavi elemente za zaščito elektromotornih pogonov.
61. Cilj 244: vzdržuje osnovne mehanske in električne dele motorjev.
62. Cilj 245: opiše proces gradnje mehatronskih sklopov skozi faze planiranja, koncipiranja,
vrednotenja, detajliranja in priprave na izvedbo.
63. Cilj 246: določi vrstni red potrebnih aktivnosti pri snovanju in konstruiranju novega sklopa.
64. Cilj 251: uporabi kataloge, priročnike, tabele, diagrame, načrte, standarde.
65. Cilj 253: načrtuje preproste mehatronske sklope.
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66. Cilj 254: izvede montažo mehatronskih sklopov (vodil, pogonskih strojev, pozicionirnih
sistemov, merilnih sistemov, sistemov vodenja).
67. Cilj 255: pravilno uporabi orodja in priprave pri sestavljanju in razstavljanju.
68. Cilj 256: izvede enostavne nastavitve novega sklopa, stroja.
69. Cilj 258: analizira tok signalov in funkcije mehatronskih sestavin s pomočjo blokovnih
shem.
70. Cilj 259: predvidi možna mesta okvar.
71. Cilj 261: zamenja okvarjen mehatronski sklop (elemente za zvezo, ležaje, sklopke, elemente
gonil, pnevmatične, hidravlične in elektronske elemente sistemov vodenja).
72. Cilj 262: izvede funkcionalni preizkus zamenjanega dela in celotnega stroja po popravilu.
73. Cilj 263: odkrije vzroke okvar.
74. Cilj 265: načrtuje potek razstavljanja in sestavljanja naprave ali sklopa.
75. Cilj 266: pozna in opiše osnovne strukture robotskih mehanizmov (robotske roke, robotska
zapestja in prijemala, mobilne robote s kolesi, mobilne robote z nogami – dvonožne, štiri-,
šest- ali osemnožne), humanoidne robote, členkaste robote, kačam podobne robote ipd.
76. Cilj 267: loči med odprtimi in zaprtimi kinematičnimi verigami mehanizmov in navede
osnovne elemente mehanizma (sklep, člen).
77. Cilj 268: pozna in opiše osnovne strukture robotskih rok (kartezijev, cilindrični, sferni,
scara, antropomorfni …).
78. Cilj 277: spozna tipične industrijske aplikacije robotskih rok (npr. manipulacijo predmetov,
paletiranje, varjenje …).
79. Cilj 280. zgradi preprost primer robotske roke z 2-3 prostostnimi stopnjami in jo krmili, po
možnosti tudi regulira in vodi po notranjih koordinatah.
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji:
Cilji IP
CILJ 149: logično sklepa
CILJ 156: v svoji okolici poišče dobavitelja
elektrokomponent in z njim naveže pogovor
CILJ 276: spozna pojem redundantne in
neredundantne robotske strukture in razčleni
potrebo po redundanci v določenih nalogah
CILJ 282: zgradi preprostega mobilnega robota
z dvema, štirimi ali šestimi nogami ali
humanoidnega robota in ga krmili, po možnosti
tudi regulira in vodi za izvedbo določene
naloge

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1
4
1
4

Skupaj
evalvatorjev
9

0

4

5

9

0

5

5

10

0

4

5

9
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V vsebinskem sklopu Mehatronika so 4 cilji (2,6%) od 150 vseh ciljev slabo ocenjeni. 1 cilj je bil
od dveh ali več evalvatorjev označen kot odvečen. Po mnenju štirih ali več evalvatorjev bi 4 cilje
lahko v katalogu tudi izpustili. 1 cilj (cilj 149) je hkrati označen kot odvečen (bi ga lahko izpustili)
in nepotreben.

3.3.4. Strokovni vsebinski sklop Informacijski sistemi
Vsebinski sklop Informacijski sistemi vsebuje 4 kompetence in 47 izobraževalnih ciljev. Od 47
ciljev so vsi evalvatorji z oceno 1 ocenili 33 ciljev (70,2%). Ti cilji so:
1. Cilj 285: pozna različno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze
podatkov, programi za elektronsko pošto.
2. Cilj 286: pozna posledice napačne uporabe programske opreme.
3. Cilj 288: uporablja urejevalnik besedil.
4. Cilj 289. uporablja programe za delo s preglednicami.
5. Cilj 290: izdela in izvede predstavitve s pomočjo PC.
6. Cilj 291: prenaša podatke med različnimi programi.
7. Cilj 292: uporablja program za delo z elektronsko pošto.
8. Cilj 293: pozna pomen programiranja.
9. Cilj 295: pozna sodobna programska orodja in orodja za hiter razvoj programov (IDE).
10. Cilj 297: spozna osnove prevajalnikov.
11. Cilj 298: spozna osnove operacijskih sistemov za računalnike.
12. Cilj 299. napiše algoritem za rešitev podanega problema.
13. Cilj 300: s pomočjo algoritma napiše preprost program v izbranem jeziku.
14. Cilj 301: napiše preprosto aplikacijo, ki teče na osebnem računalniku v izbranem jeziku.
15. Cilj 302: prevede in izvede preveden program.
16. Cilj 303: izvede program po korakih in spremlja vrednosti posameznih spremenljivk.
17. Cilj 304: napiše enostaven program za mikrokontroler v izbranem jeziku.
18. Cilj 305: uporabi emulator izbranega mikrokontrolerja.
19. Cilj 306: napiše preprost program za mikrokontroler (operacijski sistem), ki omogoča
zajemanje meritev v realnem času in izvajanje preprostih ukazov, ki jih izberemo s tipkami.
20. Cilj 307: loči med serijskim in paralelnim prenosom podatkov.
21. Cilj 309: razume pomen skupne rabe mrežnih sredstev.
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22. Cilj 310: pozna principe naslavljanja v omrežju.
23. Cilj 312: prepozna različne priključke in aktivno omrežno opremo (stikalo, razdelilec …).
24. Cilj 313: poveže različne informacijske naprave v omrežje (LAN, WLAN …).
25. Cilj 314: uporabi različne standardne protokole za prenos podatkov (RS232, USB, IIC, CAN
…).
26. Cilj 315: nastavi komunikacijske parametre za prenos podatkov med strojem in PC
računalnikom.
27. Cilj 316: uporabi SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/ povezovanje
krmilnikov na strežnik.
28. Cilj 319: razume, kako se podatki prenašajo po omrežju.
29. Cilj 321: pozna različne načine (programske in strojne) za ugotavljanje napak na omrežnih
povezavah.
30. Cilj 323: vzdržuje, spremlja, posodablja in razširja komponente informacijskega in
komunikacijskega sistema.
31. Cilj 324: priključuje naprave na računalniški sistem.
32. Cilj 325: namesti gonilnike za priključene naprave.
33. Cilj 326: nastavi parametre za dostop do naprave.
Glede na postavljene kriterije noben cilj ni slabo ocenjen.

3.3.5. Strokovni vsebinski sklop Krmilno regulacijski sistemi
Vsebinski sklop Krmilno regulacijski sistemi 7 kompetenc in 163 izobraževalnih ciljev. Od vseh
163 ciljev so vsi evalvatorji z oceno 1 ocenili 61 ciljev (37,4%). Ti cilji so:
1.

Cilj 333: pozna osnovne simbole za opisovanje krmilnih in regulacijskih prog.

2.

Cilj 334: definira osnovne elemente in tehnike procesne avtomatizacije.

3.

Cilj 336: pozna osnovne izvršilne člene in jih zna priključiti.

4.

Cilj 337: pozna pomen in uporabo zaščitnih krmilnih elementov (zaščitna stikala).

5.

Cilj 338: razume pomen simbolike v opisovanju krmilnega procesa.

6.

Cilj 355: dani logični problem zapiše v obliki logične enačbe.

7.

Cilj 356: iz podane pravilnostne tabele izvede logično enačbo.

8.

Cilj 357: pozna povezavo med logičnimi enačbami z relejskimi vezji in funkcijskimi
shemami z logičnimi vrati.
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9.

Cilj 358: pretvarja vezja, izdelana z logičnimi vrati, v vezja z relejskimi kontakti in obratno.

10.

Cilj 366: razlikuje med sočasnostjo in sosledjem dogodkov.

11.

Cilj 367: loči med pojmi: mikroračunalnik, mikroprocesor, mikrokontroler.

12.

Cilj 368: razume nabor ukazov, ki je potreben za reševanje problema.

13.

Cilj 369: predstavlja si faze procesa in jih opiše z algoritmom ali programskimi bloki.

14.

Cilj 374: razume organizacijo pomnilnika PLC.

15.

Cilj 375: pozna vsaj en programski paket za spremljanje (on-line) delovanja PLK.

16.

Cilj 380: uporablja ukaze mikrokontrolerja za zgraditev krajšega programa.

17.

Cilj 382. uporablja različne tipe spremenljivk (Boolean, byte, int, float).

18.

Cilj 383: napiše kratek program z uporabo bitnih ukazov.

19.

Cilj 384: priključi različne naprave na PLC.

20.

Cilj 387: opiše različne načine programiranja PLC in z enim od njih napiše enostaven
program.

21.

Cilj 388: dani problem transformira v enostavno izvedljive faze.

22.

Cilj 390: razume pojem meritev kot sestavni del procesa.

23.

Cilj 392: spozna se z osnovnimi merilnimi metodami.

24.

Cilj 402: varno uporabi senzorje, ki temeljijo na laserski tehnologiji.

25.

Cilj 404: opiše lastnosti in način uporabe različnih vrst končnih stikal (mehanska,
induktivna, foto, kapacitivna …).

26. Cilj 405: pozna principe delovanja merilnikov električnih veličin (napetost, tok, upornost),
27.

Cilj 406: pozna osnovne merilne metode.

28.

Cilj 407: izračuna potrebno resolucijo AD- oziroma DA-pretvornika.

29.

Cilj 408: opiše delovanje merilnikov ne-električnih veličin (temperature, sile, pretoka,
hitrosti, pozicije …).

30.

Cilj 409: našteje osnovne načine komunikacij med PLK- in inteligentnimi senzorji.

31.

Cilj 410: priključi in uporablja različne senzorje in jih poveže s PLC-ji oziroma z ustreznim
računalnikom in vključi v mehatronski sistem.

32.

Cilj 414: uporabi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za risanje, simulacijo,
odkrivanje in evidentiranje napak krmilnih shem.

33. Cilj 423: izdela osnovni projekt pnevmatičnega vezja.
34.

Cilj 424: opiše osnovne metode projektiranja pnevmatičnih vezij.

35.

Cilj 425: opiše simbole za pnevmatične komponente.

36.

Cilj 426: označi elemente in priključke.

37.

Cilj 427: realizira osnovne logične funkcije s pnevmatičnimi komponentami.
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38.

Cilj 429: krmili pnevmatični cilinder v odvisnosti od položaja in časa.

39.

Cilj 433: uporabi PLC v pnevmatičnih krmiljih.

40.

Cilj 437: uporabi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za risanje, simulacijo,
odkrivanje in evidentiranje napak krmilnih shem.

41.

Cilj 443: odpravlja napake na vezju po proceduri za varno delo.

42.

Cilj 444: prepozna nevarnosti, pozna ukrepe in postopke za preprečevanje poškodb pri delu
(visok tlak olja ...).

43.

Cilj 446: pozna načine nastavitve hitrosti hidravličnih cilindrov.

44.

Cilj 447: pozna princip delovanja in vlogo krmiljenega protipovratnega ventila v vezju.

45.

Cilj 448: opiše lastnosti vzporedne in zaporedne vezave cilindrov.

46.

Cilj 449: uporabi principe sinhronizacije gibanja cilindrov.

47.

Cilj 452: pozna metode za spreminjanje hitrost hidromotorja.

48.

Cilj 454: opiše simboliko v hidravličnih krmiljih.

49.

Cilj 455: opiše zgradbo hidravličnega krmilnega sistema.

50.

Cilj 456: razloži principe omejevanja tlaka in razbremenitev črpalke.

51.

Cilj 457: poveže diferencialne cilindre.

52.

Cilj 462: sprejme pojem nestabilnosti kot sestavi del vsake povratne vezave in regulacije.

53.

Cilj 463: spozna, da nekatere zapletene probleme iz realnega sveta lahko rešimo le z njihovo
poenostavitvijo.

54.

Cilj 464: spozna pomen modelov in njihove uporabe pri načrtovanju sistemov.

55.

Cilj 468: oceni vpliv hitrosti odziva sistema na parametre uporabljenega regulatorja.

56.

Cilj 472: pozna razliko med krmiljenjem in regulacijo.

57.

Cilj 477: pozna vpliv motenj in merilnih šumov na regulacijsko zanko in nastavljanje
parametrov.

58.

Cilj 487: predvidi vpliv motenj na regulacijski proces.

59.

Cilj 488: uporabi proporcionalni, diferencialni in integralni način regulacije.

60.

Cilj 489: danemu digitalnemu regulatorju s pomočjo priložene dokumentacije nastavi
osnovne parametre in ga poveže v sistem.

61. Cilj 490: prilagodi parametre regulatorja v končni aplikaciji.
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
CILJ 332: loči med pojmoma krmilje in
regulacija

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1
2

0

8

Skupaj
evalvatorjev
10
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CILJ 348: zna logično sklepati
CILJ 353: razume povedano in je sposoben
povzeti bistvo
CILJ 403: zaveda se, da je potrebno predmete,
posnete z video kamero, zaznati in ločiti od
množice predmetov v ozadju
CILJ 416: rešuje probleme in dosega konsenz
CILJ 480: pozna napredne oblike večzančnih
regulacij
CILJ 481: pri dinamičnem pogrešku regulacije
loči med statičnim, hitrostnim in
pospeškovnim pogreškom
CILJ 483: pozna problem vpliva hitrostnega
pogreška na gibanja, sestavljena iz dveh ali več
prostostnih stopnjenj (deformacija oblike
krožnice), in ga reši z usklajevanjem nastavitev
parametrov regulatorja

3

2

5

10

2

1

7

10

0

4

5

9

1

4

4

9

0

5

4

9

0

4

5

9

0

5

4

9

V vsebinskem sklopu Krmilno regulacijski sistemi je 8 ciljev (5,3%) od 150 vseh ciljev slabo
ocenjenih.
Sklepajoč na osnovi zgornjih podatkov, je avtorjem programa najbolj uspela priprava strokovnih
vsebinskih sklop Informacijski sistemi in Mehatronika, manj Tehnološki procesi in Krmilnoregulacijski sistemi.

3.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH KOMPETENCAH
Tudi katalogi znanj strokovnih vsebinskih sklopov v programu Tehnik mehatronike so napisani
tako, da vsak posamezni strokovni vsebinski sklop členijo v nekaj kompetenc. Vsaka kompetenca
pa je nadalje členjena v informativne in formativne operativne cilje.
Spodaj navajamo opombe evalvatorjev po posameznih kompetencah: katera znanja pogrešajo in s
katerimi splošnoizobraževalnimi predmeti bi jih povezovali. Navajamo tudi druge opombe o
posameznih ciljih oz. kompetencah, če so jih imeli.
Strokovni vsebinski sklop Tehniško komuniciranje
TK1 – Upoštevanje pravil, predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
•

Evalvatorji dodajajo:
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o Pozna temeljne pristope k prvi pomoči.
o

Predstavitev in upoštevanje varnosti pri delu tudi v praksi.

o Pozna postopke ločenega zbiranja odpadkov in njihovo predelavo.
o Razume pomen ločenega zbiranja odpadkov glede na prihranke energije in
zmanjšanje onesnaževanja s CO2.
o Povezovanje s slovenščino, kemijo, fiziko.
TK2 – Uporabljanje in razumevanje tehniških načrtov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Vrhunsko modeliranje teles, CAD.
o Ta znanja so zelo pomembna za tehnika.
o

Pri ciljih: riše predmete v različnih projekcijah in prerezih, kotira narisan predmet: s
pomočjo programske opreme za izdelavo dokumentacije.

o

Tehniško risanje in CAD.

o Metodika konstruiranja.
o Aplicira standarde pri izdelavi tehniških risb.
o Zna brati in načrtovati tehnično dokumentacijo (cad programi).
o Zna določiti ustrezno toleranco, razume zahtevne elemente.
o Uporablja računalnik za prostorsko risanje.
o

Pri cilju: razume osnovne elemente tehniških risb: ne razume, ampak pozna.

o

Pri cilju: razume enostavna strokovna navodila v tujem jeziku: zamenjati enostavna z
kompleksnejša.

o Pozna pomen oblikovnih toleranc (soosnost, vzporednost, plunarnost…).
o Upošteva znake oblikovnih toleranc.
o Uporablja računalnik za 3D modeliranje.
o Povezovanje s fiziko, slovenščino, angleščino, nemščino.
TK3 – Spoznavanje in razvijanje organizacijske kulture na delovnem mestu, v delovnem okolju in
pri projektnem delu
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri ciljih: razume zgodovinski razvoj organizacije dela, pozna vpliva dela na razvoj
človeka: načrtovanje dela, virov.
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o

Pri cilju: razume pomen interne naročilnice, sprejemnice, izdajnice, delovnega
naloga, delovnih, tehnoloških navodil, strukturnih sestavnic, konstrukcijskih načrtov:
povezava teh znanj z varnostjo pri delu.

o Spodbujanje kreativnosti! Pooblastila/odgovornosti.
o

Organizacija in študij dela.

o

Tehnikom mehatronike po mojem mnenju primanjkuje projektnega vodenje oziroma
poslovanja. (projektni managment). Mislim, da bi lahko uporabili kakšne del ur iz
odprtega kurukula.

o Povezovanje z angleščino, slovenščino, nemščino.
Strokovni vsebinski sklop Tehnološki procesi
TP1 – Tehnologija v tehnoloških procesih
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri ciljih: poišče inovativne pristope v osebni organiziranosti, opredeli in realno
vrednoti po izbranih kriterijih, razumsko sprejema in razvija organizacijske in
komunikacijske veščine, išče optimalne rešitve in sprejema odgovornost za svoje in
skupinsko delo: ta dva cilja bi sodila pod TK3.

o

Tehniške in tehnološke meritve.

o Tehnološki postopki.
o Postopki spajanja materialov.
o Integriranje predmeta fizike za lažjo fizikalno razumevanje.
o V prvi alineji dodati še električne procesne veličine.
o

Pri ciljih: je previden pri delu z nevarnimi snovmi in materiali ter odgovoren do
življenjskega prostora in okolja zaradi različnih emisij ne glede na koncentracijo in
škodljivost, dosledno upošteva in uporabi zakon o varnosti in zdravju pri delu: tu bi
pričakoval znanja s področja tehnoloških procesov! To pa so splošna znanja TK1.

o Povezovanje s fiziko, kemijo, osnovami zgradbe snovi, kemijski elementi, oksidi,
spojine. Povezovanje s slovenščino, angleščino, nemščino.
TP2 – Poznavanje konceptov organizacije dela in organizacijskih struktur
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju: našteje nekaj sistemov za obvladovanje procesov in sistemov za
zagotavljanje kakovosti: organizacijske strukture.
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o

Tu bi morali dijaki poznati sodobne organizacijske oblike. Pomen fleksibilnosti in
odzivnosti. Vitke organizacije.

o Tehnikom mehatronike po mojem mnenju primanjkuje projektnega vodenje oziroma
poslovanja. (projektni managment). Mislim da bi lahko uporabili kakšne del ur iz
odprtega kurukula.
o

Povezovanje z matematiko, fiziko, slovenščino, angleščino, nemščino.

TP3 – Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških procesih
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju: razloži pomen kompetenc in odgovornosti, sistematično spremlja dogodke,
posege, spremembe, pripravo in ažuriranje podatkovnih baz o nabavah, servisih,
posegih, spremembah ...: računalniško integrirana proizvodnja.

o

Pri cilju: razloži pomen kompetenc in odgovornosti, sistematično spremlja dogodke,
posege, spremembe, pripravo in ažuriranje podatkovnih baz o nabavah, servisih,
posegih, spremembah ...: bolj ali manj isto kot na drugi strani.

o

Pri cilju: razume povezave med tehnološkim IS in poslovnim IS (za spremljanje
stanja zalog, spremljanje delovnih nalogov, terminski plani, naslavljanje
posameznih informacij po pomenu in namenu za spremljanje stroškov in
ekonomičnosti proizvodnega procesa …): CAD/CAM integracija.

o

Pri cilju: opiše vlogo in pomen PLK v tehnoloških procesih za krmiljenje in nadzor
delovanja stroja, diagnostiko napak, javljanje zastojev, povezovanje strojev z
informacijskim sistemom: ERP, CAG, e poslovanje.

o Tehniška in poslovna informatika.
o Učenje na realnih primerih uporaba scade npr. s pomočjo siemnsovega Wincc
flexible.
o

Pri ciljih: poišče razlike med programskimi orodji in definira minimalne zahteve za
posamezno programsko orodje, uporabi tehnološki informacijski sitem (npr.
Manufacturing Execution System - materialno poslovanje, nabava materiala,
delovni nalogi, načrtovanje proizvodnje, spremljanje kakovosti, spremljanje
učinkovitosti strojev in naprav …), pripravi ali le predlaga razširitev nabora
informacij za podatkovno bazo z argumenti za natančno določen cilj: To so ključna
znanja za delo.

o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino.
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TP4 – Avtomatizirani tehnološki procesi
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri ciljih: opiše in razloži zgradbo strojev, naprav in robotov v avtomatiziranih
tehnoloških linijah, opiše vrste razmestitev (lay out), prednosti in slabosti določene
razmestitve, zahteve za uravnoteženje proizvodne linije: povezati s TP1, to sodi v
TP2.

o Proizvodni sistemi.
o Spozna softwarske pakete za izvedbo simulacije, izdelavo virtualne robotske celice.
o Tretja alineja dodati navodila za vzdrževanje.
o Pozna preprosto programiranje CNC stroja.
o Glede na formativne cilje (CNC programiranje) potrebno dodati še drugo
manjkajoče znanje.
o Zakaj se informativni cilji vežejo na robotizacijo, formativni pa na CNC stroje?
o

Pri cilju: sproti preverja in zagotavlja kvaliteto opravljene storitve, kontrolira in
ocenjuje rezultate lastnega dela: to se ponavlja.

o

Pri cilju: upošteva zakon o varnosti in zdravju pri delu: TK1.

o

Pri cilju: uporabi orodja za kontrolo kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti
delovanja: zanesljivost?

o

Pri ciljih: na osnovi znanega delovnega prostora robota predvidi postavitev oziroma
organizacijo robotske celice, s katero bo možna izvedba delovne naloge, pozna lego
baznega koordinatnega sistema robota in izhodiščni položaj industrijske robotske
roke (v nadaljevanju robota), pri programiranju robota uporabi postopek učenja
robota in po potrebi gibanje po različnih koordinatah robota, zaobide singularne
točke robota, zamenja orodje robota in nastavi nove parametre orodja, napiše
enostavnejši program za robota, testno izvede program za robota, analizira napake
v programu in jih odpravi, vključi robota (napravo in program) v robotsko celico ali
linijo: To so prezahtevne naloge za to stopnjo!

o Povezave: Matematika -vektorska analiza; Fizika-kinematika –dinamika.
TP5 – Vzdrževanje tehnoloških sistemov
•

Evalvatorji dodajajo:
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o

Pri cilju: razume strokovno literaturo, navodila, zakone pri zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu ter predpise s področja ekologije: TK1.

o Pregleda dokumentacijo stroja in iz navodil pripravi načrt preventivnih pregledov,
kaj naredimo sami, kaj pooblaščeni servis ipd.
o Vzdrževanje programske opreme.
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Strokovni vsebinski sklop Mehatronika
ME1 – Poznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega kroga, elektronskih elementov ter
elektronskih sklopov
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Splošni pojmi v električnih inštalacijah, materiali v elektrotehniki in prevodniki,
zaščita pri delu z električnimi napravami, standardi in predpisi s področja
elektrotehnike, elektroinštalacijski materiali, značilnosti električnih inštalacij, vrste
napajalnih sistemov, inštalacijski tokokrogi, izvajanje električnih inštalacij, izvedbe
energetskih inštalacij, priklop in varovanje električnih porabnikov, splošni pojmi v
meroslovju, splošno o električnih merilnih instrumentih, merilni pogreški, merjenje
osnovnih električnih veličin U, I, R, podajanje merilnih rezultatov, osnovne merilne
metode, spozna in uporabi linearni elektronski elementi – upori in kondenzatorji,
spozna in uporabi linearni elektronski elementi – tuljave, dušilke, transformatorji,
loči linearne in nelinearne elektronski elementi, spozna in uporabi polprevodniška
elementa diodo in transistor (bipolarni in unipolarni – FET, MOSFET), opiše
delovanje tiristor, triak, opiše delovanje in vrste ojačevalnika s tranzistorji, opiše
delovanje operacijskega ojačevalnika, opiše delovanje ojačevalnika z IC, razlikuje
različne vrste in tipe ojačevalnikov, Pozna delovanje močnostnega ojačevalnika in
razrede delovanja ojačevalnikov, opiše in nariše vezja ter razume delovanje
enostavnih električnih filtrov, pozna delovanje in zgradbo napajalnikov in
stabilizacijskih vezij, pozna delovanje fotoelementov: LED dioda, foto dioda (sončna
celica), foto tranzistor, optokopler, ipd. Pozna delovanje in zgradbo osnovnih
oscilatorjev (linearni RC, LC, nelinearni, astabilni). Razlikuje različne modulacije
signalov: amplitudna, frekvenčna, pulzno širinska, ipd. Pozna delovanje in zgradbo
Push-Pull izhodne stopnje, H mostičkov, usmerniških in razsmerniških vezij.

o Meritve v elektrotehniki.
o Fizika -osnove elektrotehnike; -magnetizem
o Matematika -vektorska analiza.
o Med cilji LOGIČNO SKLEPANJE nima kaj iskati, saj se samo po sebi razume da je
to eden od ciljev v vseh sklopih.
o

Pri ciljih: uporabi informacije, ki jih dobi v strokovni literaturi, uporabi
matematična orodja za reševanje tehničnih problemov: To so prezahtevne naloge za
to stopnjo!
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o

Pri ciljih: sprejema in razume informacije, ki jih dobi v pisni obliki, samostojno
poišče dodatne informacije iz informacijskih virov in dobljene informacije kvalitetno
ovrednoti, opravi kvantitativno primerjavo med izračunanimi (predvidenimi)
dogodki in izmerjenimi (opazovanimi) dogodki, uporabi in predvidi elemente za
varno delo z napravami pod visoko napetostjo dotika: to so splošna znanja, sodijo
drugam.

o Mehanika – statika – trdnost – kinematika – dinamika.
o

Strojni elementi.

o

Zapis osnovnih gibalnih enačb dinamičnega sistema.

o Zna poiskati uporabne vire (katalogi, navodila...) na spletnih straneh.
o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino.
•

Didaktični napotek:
o

Vključevanje praktičnega pouka, kjer dijaki posamezno komponento preizkusijo.

ME2 – Določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih elementov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Cilji pri kinematiki bi po mojem mnenju bolj sodili v vsebine TP4 in jih povezati z
fiziko.
o Povezovanje s fiziko, matematiko, mehaniko.

ME3 – Poznavanje zgradbe in delovanja pnevmatičnih ter hidravličnih elementov oziroma sistemov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Za pnevmatske in hidravlične simbole mora biti pozna in ne razloži.
o

Izdela enostavno elektropnevmatsko krmilje z računalniškim programom npr.
Fluidsim ali vsaj Fluiddraw (kontakt festo d.o.o).

o Povezovanje s fiziko: hidrostatika, hidrodinamika, termodinamika.
o Povezovanje s tujim jezikom, kemijo, slovenščino.
•

Didaktični napotek:
o

Posamezno pnevmatično in hidravlično komponento preizkusi na vajah. Uporaba
simulacijskih programov fluidsim.
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ME4 – Poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov oziroma sklopov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Tu bi moral biti poudarek na strojnih elementih za mehatronske sisteme. (Trije
evalvatorji opominjajo na strojne elemente).
o

Uporaba elektronskih katalogov za izbiro in naročanje posameznih modulov.

o

Formativni cilji bistveno preširoki, zlasti če se navezujejo na ME2. Ti formativni
cilji so širši od ciljev vsebin Načrtovanje konstrukcij (mehanika) pri strojnem
tehniku in zato po moje nedosegljivi. Sicer pa so informativni in formativni cilji
neusklajeni.

o Seznani se z elementi mehanizmov (motor, ročica, členek…) in njihovimi
prostostnimi stopnjami.
o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino.
ME5 – Poznavanje zgradbe in delovanja električnih strojev oziroma naprav
•

Evalvatorji dodajajo:
o Pojasniti principe delovanja: koračni motor, Dcmotor, sinhronski motor, asinhronski
motor, brushless AC-motor.
o Razlikuje zgradbo in delovanje različnih vrst elektromotorjev (enosmerni, enosmerni
s trajnimi magneti, izmenični, sinhronski, asinhronski, koračni, trifazni, večfazni,
ipd).
o Opiše delovanje in zgradbo enosmernega motorja s trajnimi magneti; opiše
delovanje enosmernega motorja z različno izvedbo navitij; Opiše delovanje
koračnega motorja; opiše delovanje sinhronskega in asinhronskega izmeničnega
motorja; zbere ustrezen krmilnik, ga priključi in krmili motor.
o

Pri cilju: nastavi osnovne parametre servo in koračnega motorja in ga pravilno
priključi: tega znanja ne bo imel!

ME6 – Gradnja mehatronskih sistemov ter planiranje montaže in demontaže mehatronskih sistemov
Evalvatorji nimajo opomb.
ME7 – Diagnosticiranje napak in popravila mehatronskih sistemov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Metode vzdrževanja in diagnostika.
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o Dijak zna skicirati blok shemo mehanskega in električnega sistema.
o Spozna ukrepe za preprečevanje okvar.
o

Pri cilju: zamenja okvarjen mehatronski sklop (elemente za zvezo, ležaje, sklopke,
elemente gonil, pnevmatične, hidravlične in elektronske elemente sistemov vodenja):
namesto zamenja, "locira".

o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino.
ME8 – Osnove robotskih sistemov
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Priklopi digitalne in analogne senzorje ter jih uporabi v robotskem programu; določi
koordinatni sistem naloge in nariše lik na poševnini; napiše enostaven program za
robota z uporabo prijemala in polnjenjem ali praznjenjem palete.

Strokovni vsebinski sklop Informacijski sistemi
IS1 – Uporaba standardne računalniške strojne in programske opreme
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Mislim da je ta sklop nepotreben, saj ta znanja dijaki prinesejo že iz osnovne šole.

o Se seznani z informacijskimi sistemi v proizvodnjah (SAN, BAN, LARGO…).
IS2 – Osnove programskih jezikov
•

Evalvatorji dodajajo:
o Pozna osnove programskega jezika za programiranje zbirnika, mikrokrmilnikov,
PPK, CNC strojev, robotov; pozna osnove operacijskih sistemov za delo v realnem
času, kot so CNC stroji in roboti.
o Znanje o mikrokrmilnikih (mikrokontroler zamenja za mikrokrmilnik).
o

Povezovanje z računalništvom. Povezovanje z matematiko – osnove diskretne
matematike.

o Uporaba programov za projektiranje po elektro in strojnem delu npr. elektro EPLAN
strojni del CATIJA.
IS3 – Povezovanje informacijskega sistema s tehnološkim procesom
•

Evalvatorji dodajajo:
o OSI/ISO standard.
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o

Pozna delovanje interneta in ga zna uporabiti za vodenje na daljavo. Pozna USB.
CAN vodilo.

o Uporaba programov za projektiranje po elektro in strojnem delu npr. elektro EPLAN
strojni del CATIJA.
o Povezovanje z računalništvom, slovenščino, tujimi jeziki.
IS4 – Vzdrževanje opreme in aplikacij na nivoju povezave informacijskega sistema s tehnološkimi
procesi
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Spozna industrijske protokole profibus, profinet, can bus, asci bus, in njihovo
parametriranje.

o Povezovanje s tujimi jeziki, slovenščino.
Strokovno vsebinski sklop Krmilno regulacijski sistemi
KR1 – Poznavanje in razumevanje osnov krmiljenja in regulacij
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pojma "regulacija" na Univerzi v Ljubljani ne uporabljamo!

o Uporabi elemente krmilne tehnike. Zna priključiti različne vrste motorjev. Zna
priključiti različne vrste motorjev. Zna priključiti frekvenčni pretvornik. Krmili s
PLC servo motorjem.
o Teorija vodenja. Krmilja in regulacije.
o

Uporablja simulacijske programe in simulatorje.

o Namesto četrte alineje: našteje vrste senzorjev in ....
o Povezovanje z matematiko, fiziko, slovenščino, tujimi jeziki.
KR2 – Digitalna tehnika
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Pri cilju: razume razliko med kombinacijskim in koračnim krmiljem: kaj je tu
mišljeno?

o Pozna IN, ALI, NALI, NIN vrata. Pozna števce, flip flope, simbole digitalnih vezij.
o Dijak:
• pozna osnovne matematične logične operacije: IN, ALI, invertiranje, NIN
(NAND), NALI (NOR), XOR in osnovne logične teoreme;
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• pozna simbole in tranzistorska vezja za izvedbo logičnih vrat : IN, ALI, NIN,
NALI, XOR;
• pozna logične tabele;
• pozna logične enačbe in njihovo izvedbo s kombinacijskimi vezji;
• pozna zapis logičnih funkcij v obliki mintermov in maxtermov;
• pozna pretvorbo iz izvedbe kombinacijskega vezja z NIN v izvedbo NALI;
• pozna osnovna kombinacijska vezja: dekoderje, multiplekserje, demultiplekserje,
preproste aritmetične enote (seštevalnik);
• pozna LED prikazovalnike;
• loči logične in napetostne nivoje in pozna zakasnitve digitalnih vrat;
• pozna delovanje Schmittovega preklopnega vezja;
• pozna osnovna sekvenčna vezja -RS, sinhroni RS, JK, D, T flip flope;
• zna iz flip-flop vezjij sestaviti v preprost števec ali pomikalni register;
• pozna osnovna pomnilniška vezja;
• razume notranjo zgradbo mikroprocesorjev (ALU, akumulator, vodilo, digitalni
vhodi, izhodi, števci, ipd);
• razume pomen dekodirnika ukazov in pozna izvedbo programskega cikla;
• loči med binarno kodo in zbirnim jezikom za programiranje
o

.

Povezovanje z matematiko - diskretne strukture.

o Uporablja simulacijske programe in simulatorje.
KR3 – Mikrokontroler, PLC-krmilnik, CNC-krmilnik in robotski krmilnik
•

Evalvatorji dodajajo:
o Mikrokontroler = mikrokrmilnik
o

Prekinitve, časovniki, vezje za serijski prenos podatkov,vhodna digitalna enota,
izhodna tranzistorska enota, izhodna relejska enota, AD in DA pretvornik, PWM.
Zna uporabljati lestvične diagrame za programiranje PPK. Zna uporabljati koračna
krmilja.

o

Uporaba programskih paketov za programiranje in analiziranje krmilnikov.

o Povezovanje s slovenščino, nemščino, angleščino.
KR4 – Uporaba in preverjanje elementov senzorike
•

Evalvatorji dodajajo:
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o Povezovanje s fiziko: fizikalne veličine in tehniške meritve. Povezovanje z
matematiko – statistiko.
o Praktično izvede posamezna merjenja in napravi poročilo.
o Izmerjene vrednosti matematično obdela.
o Spozna zahteve IP in EX zaščite ter vpliv na izbiro senzorjev.
KR5 – Pnevmatična krmilja
•

Evalvatorji dodajajo:
o

Povezovanje z matematiko, fiziko (hidromehanika, termodinamika), kemijo.

o Spodbujanje timskega dela.
KR6 – Hidravlična krmilja
•

Evalvatorji dodajajo:
o Uporaba programskih paketov za simulacijo pnevmatskih in hidravličnih sistemov
npr. fluidsim.
o Povezovanje s fiziko (hidromehaniko, mehaniko tekočin), kemijo, matematiko.

KR7 – Zaprtozančne regulacije
•

Evalvatorji dodajajo:
o Uporaba simulacijskih programov mathlab, simulink…

3.5. SPLOŠNE OPOMBE O KATALOGIH ZNANJ
Povzetek opomb evalvatorjev:
1. Umeščenost posameznih ciljev v strokovne vsebinske sklope: evalvatorji problematizirajo
mesto in smiselnost vključenost posameznih ciljev v nekatere sklope oziroma kompetence.
2. Ponavljanje: na nekaj mestih opozarjajo na nepotrebno podvajanje ciljev.
3. Strokovna ustreznost: evalvatorjih na nekaj mestih opozarjajo na strokovno pomanjkljivost
ciljev ali logičnost njihove povezave.
4. Raven zahtevnosti: na več mestih opozarjajo, da so znanja za stopnjo prezahtevna (že
inženirska), na enem mestu, da se prekrivajo z osnovnošolskim znanje.
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5. Obseg programa: mestoma med opombami, bolj izrazito pa v skupnih opombah h katalogom
znanj, nekaj evalvatorjev izpostavlja problem obširnosti katalogov znanj in zato dvomi v
uresničljivost ciljev.
6. Didaktični napotki: evalvatorji na različnih mestih svetujejo projektno delo in druge aktivne
ter izkustvene pristope pri realizaciji ciljev. Zlasti v namen povezovanja teoretičnega znanja
s praktičnimi poklicnimi zmožnostmi.
Navajamo posamezne opombe:
•

Katalogi izkazujejo premalo strokovnih znanj s področja. Veliko je "mehkih" kompetenc,
kar v preteklosti ni bil slučaj. Predvsem pa manjka sistemski pogled na mehatronske
sisteme.

•

V katalogih znanj se v posameznih predmetih zmeraj znova pojavljajo ista poglavja. Varstvo
pri delu, timsko delo… V celoti gledano je katalog znanj primeren. Obsega vse, kar bi
moralo biti v naboru znanj za tehnika mehatronike.

•

Menim, da se morajo teoretična znanja preizkusit na praktičnih primerih; če na primer teče
diskusija o frekvenčnem regulatorju, tega tudi priključijo in preizkusijo delovanje ter
nastavijo posamezne parametre.

•

Vsebine robotike so deljene na preveč vsebinskih sklopov in se zato po mojem mnenju učijo
deljeno in s tem neusklajeno. Tako je rezultat slabši, kot bi bil, če bi bila robotika posebni
strokovno vsebinski sklop.

•

Ciljev je zelo veliko, marsikateri je precej obsežen. Ali jih je možno kvalitetno obravnavati v
predvidenem času? Za razumevanje pojavov, zakonov delovanja je potrebna dejanska
osebna interakcija s preučevanim predmetom - ali se to lahko omogoči vsem dijakom?

•

Po ponovnem pregledu poklicnega standarda za skrbnika procesnih naprav – mehatronika
je katalog znanj po moje tudi preobsežen. Verjetno skrbnik procesnih naprav ne bo računal
notranjih koordinat robota in tudi ne bo postavljal in testiral računalniških mrež ipd.
Robota v podjetju sicer imamo, vendar se danes uporablja sistem učenja z ročnim vodenjem
ali pa se v primeru, da imamo računalniški model izdelka, za programiranje uporabljajo
namenski programi. Prav tako danes nihče več ročno ne izdeluje 2 ali 2,5 osne NC
programe, kaj šele 3 ali celo 5 osne. Za vse to se uporabljajo namenski programi za NC
programiranje. Ne vem sicer, kako podrobno bodo posamezne teme pri izobraževanju
dejansko realizirane, vendar pa menim, da po katalogu znanj, kjer je navedeno, kaj dijak po
končanem šolanju vse zna, že skoraj dosega inženirski nivo znanja. V kolikor bi želel
upoštevati oba poklicna standarda, tako za orodjarna – mehatronika, kakor tudi za skrbnika
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procesnih naprav – mehatronika bi moral korenito poseči v obstoječi katalog znanj, saj bi
moral večino orodjarskih znanj dodati in veliko obstoječih odvzeti.

3.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA
VPRAŠALNIKA
I. Ali program (in poklicni standard) izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja,
da omogoča absolventu poklicno mobilnost? Utemeljite odgovor.
Vsi evalvatorji se strinjajo, da program oz. poklicna standarda, na katerih program temelji, izhaja iz
dovolj širokega poklicnega in delovnega področja, kar omogoča absolventu poklicno mobilnost.
Prvi evalvator (predstavnik znanosti) je kritičen do poklicnega standarda Orodjar – mehatronik, ki
naj ne bi imel veliko skupnega z mehatroniko. Trije evalvatorji pa zaradi velike širine profila in
izrazite interdisciplinarnosti – kar načeloma vsi ocenjujejo kot zelo pozitivno – dvomijo v
uresničljivost. Na tem mestu in drugih večkrat opozarjajo, da je veliko odvisno od kakovostne
izvedbe in ustreznih didaktičnih pristopov.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Poklicni standard je v redu v primeru "skrbnik procesnih naprav - mehatronik". Poklicni
standard "orodjar - mehatronik" pa je zgrešen. Orodjarstvo in mehatronika nimata veliko
skupnih elementov in tak poklic ne ustreza.

2. Da! V programu so zajeta izobraževalna področja s področja mehatronike, ki zajemajo v
splošnem znanje strojegradnje, elektronsko-mehatronskih sistemov, tako da se lahko
absolvent zaposli na širokem področju od vzdrževanja strojev, gradnje strojev, kovinsko
predelovalne in elektro industrije v Sloveniji in širše v EU.
3. Da. Mehatronika je izrazito interdisciplinarno področje, ki zajema področje strojegradnje,
elektronskih, računalniških in elektromehanskih sistemov, zato omogoča veliko poklicno
mobilnost.
4. Program je zasnovan dobro. Vsebuje vse tiste splošne in strokovne vsebine, ki omogočajo
absolventu primerno poklicno mobilnost. Seveda se je treba zavedati, da gre pri programu
za srednješolski program in ta je vsekakor zakoličen z omejitvami na veščinah, znanjih in
kompetencah posameznika. Ponujene vsebine absolventu programa omogočajo izredno
široko paleto zaposlitvenih možnosti, tako v projektivi, kakor tudi v operativi in vzdrževanju
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zahtevnejših mehatronskih sistemov v industriji, kakor tudi širše v vseh vejah gospodarstva
in celo medicini.
5. Menim, da je širina poklicnega področja dovolj široka, dijaki dobijo ustrezna znanja tako s
strojne kot elektro strani. Menim pa, bi bilo potrebno povečati število ur praktičnoteoretičniga dela.
6.

Delovno področje je dovolj široko, kar je razvidno iz posameznih ciljev. Poklicna mobilnost
je s tako širokim spektrom znanj zagotovljena.

7.

Program izhaja iz ne dovolj pač pa preširokega področja. Če so dijaki sposobni osvojiti
vsaj del ciljev, so lahko izredno mobilni. Program mehatronik tehnik je iz ciljev strokovno
vsebinskih sklopov vsota elektrotehnika in strojnega tehnika, kar pa ni mogoče.

8. Program je zelo širok, znanja od splošne razgledanosti pa do uporabnega znanja so zelo
široka in zahtevna. Moje mnenje je, da si takšen profil poklica lahko želi vsak oddelek, ki se
ukvarja z avtomatizacijo.
9. Da. Definitivno širina ni vprašljiva, če bo le izvedljiva. Poklicna mobilnost je pa dejansko
odvisna v veliki meri od značajskih lastnosti in le v omejeni meri od programa opravljenega
izobraževanja.
10. Po mojem mnenju je program zelo širok in ga bo težko realizirati. Poklicna mobilnost je
absolventu takšne šole zagotovljena, saj bo lahko skrbel za računalniške sisteme, vzdrževal
in postavljal računalniške mreže, programiral robote, vzpostavljal in vzdrževal regulacijske
in krmilne sisteme in še veliko drugega.

II. Ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj in prakse ustrezna?
Utemeljite odgovor.
Tudi pri tem vprašanju so evalvatorji še dokaj enotni v odgovoru, da je povezanost ključnih
kvalifikacij, strokovnih znanj in prakse relativno ustrezna, vendar imajo nekaj pomislekov. Prvi
evalvator ugotavlja, da je splošnih znanj veliko, da pa manjka nekaj ključnih in sistemskih znanj, ki
jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Drugi evalvator pogreša povezanost z družboslovnimi
predmeti, ugotavlja pa, da je katalogi vsebujejo dobro osnovo za povezovanje s tujim jezikom,
slovenščino, fiziko, matematiko in kemijo. Trije evalvatorji opominjajo na odvisnost uspešnosti teh
povezav od kakovostnega učnega procesa in tudi od ustrezne didaktične opreme.
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Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Splošnih znanj je veliko in dejansko bolje pokrivajo področje organizacije dela,
komunikacije, dela v timu, odgovornosti. Strokovni znanj pa po mojem ni zadosti. Ali dijaki
sploh spoznajo procese obdelave, montaže, testirajo ipd., katerih delovne sisteme bodo
uporabljali in za njih skrbeli. Iz predloženih katalogov to ni jasno.

2. Splošna znanja tujega jezika, slovenščine, fizike, matematike, kemije so dobra osnova za
strokovne predmete in znanja. Povezanost ostalih družboslovnih predmetov s strokovnimi ni
prisotna, mogoče v manjši meri zgolj sociologija.
3. Da. Menim, da je povezanost ključnih znanj, strokovnih znanj s prakso ustrezna, saj so
formativni cilji postavljeni tako, da so povezani z izvedbo konkretnih praktičnih nalog iz
prakse.
4. Splošna znanja so preko integrirane prakse, ki jo mora zagotoviti srednja šola, dovolj dobro
povezana z ustrezno prakso in bodo omogočila absolventi hiter prehod v delo ali
napredovanje po izobraževalni vertikali.
5. Menim, da je povezanost ključnih kvalifikacij med splošnimi in strokovnimi predmeti dobra.
Izboljšamo jo lahko z navezovanjem splošnih predmetov na stroko, npr. če se pri
teoretičnem predmetu obravnavajo pnevmatski elementi se lahko tuj jezik na snov naveže.
6.

Ključne kvalifikacije so zelo globoko in pogosto prepletene s strokovnimi in praktičnimi
znanji, zato povezanost ni vprašljiva.

7. Ustrezna je lahko v primeru, če so na šoli ustrezne delavnice (bolje laboratoriji) z ustrezno
dovolj številčno opremo.
8. Splošno znanje in znanje iz prakse je zelo ustrezno in ni mnogih nepotrebnih znanj.
9. V programu je mestoma izrazita, večinoma pa ne prav poudarjena. Predvsem pa menim, da
bo ključna pripravljenost izvajalcev, da sprejmejo nov, drugačen način poučevanja (iz
lastnih izkušenj vem, da nekateri učitelji verjamejo v edino pomembnost lastnega
predmeta).
10. Za obstoječi katalog znanj je ustrezen. Vendar pa absolvent te šole ne bo orodjar –
mehatronik. Bo pa odličen kader za upravljanje najzahtevnejših robotiziranih in
avtomatiziranih proizvodnih sistemov.

III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj
praktičnih spretnosti? Utemeljite odgovor.
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Trije evalvatorji na vprašanje odgovarjajo negativno, trije pa pozitivno. Ostali navajajo pogoje, pod
katerimi bi to bilo možno. Utemeljitve negativnih odgovorov so naslednje:
•

Manjka integralni pogled na mehatronske sisteme.

•

Cilji so velikokrat zapisani preveč na široko, da bi omogočali teoretično osmišljanje razvoja
praktičnih spretnosti.

•

Dejansko spodbujanje iz katalogov znanj ni razvidno.

Utemeljitve pozitivnih odgovorov so naslednje:
•

Razmerje teoretičnih znanj in strokovnih veščin je primerno, za uspeh pa je potreben
ustrezen pedagoški pristop (razlaga, praktična demonstracija, eksperiment ali projektno
strokovno delo).

•

Teoretična osmišljenost ni nujna, če gre za probleme, ki jih dijaki spoznajo v praksi, saj gre
razvoj znanja včasih v obratni smeri: najprej so praktične izkušnje, ki ji teorija šele sledi.

•

Cilji se med posameznimi enotami sicer razlikujejo, vendar večinoma so napisani tako, da
omogočajo prelivanje teoretičnih znanja v praktična.

•

V katalogih je kar veliko inženirskega znanja, ki omogoča ustrezno uporabo v praksi.

Trije evlvatorji zopet opozarjajo na veliko odvisnost uspešnosti od ustrezne izvedbe in opreme.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Ne. Tisto, kar prav gotovo manjka, je integralni pogled na mehatronske sisteme. Nič ni
vsebin o karakteristikah sistemov, o dinamičnih odzivih, ipd.
2. Razmerje teoretičnih znanj in strokovnih veščin je primerno (ocenjeno razmerje 1:1).
Vsekakor bi svetoval izvajalcem, da so pedagoške metode usmerjene in izvajane tako, da
takoj za teoretično razlago problema se izvede praktična demonstracija, eksperiment ali
projektno (seminarsko vodeno) strokovno delo.
3.

Da. Po moje teoretična osmišljenost ni nujna, če gre za probleme in naloge, ki jih dijaki
spoznajo v praksi. Razvoj znanja in tudi znanosti gre namreč pogosto obratno pot. Najprej
praktične izkušnje, kvalitativno znanje in šele nato teorija, primer razvoj Wattovega
parnega stroja (100 let pred prvo teorijo!!) in prve teorije regulacij.

4. Pri posameznih enotah se cilji razlikujejo, toda so primerno teoretično podkrepljeni in
zagotavljajo kvalitetno prelivanje teoretičnih znanj v praktična znanja in spretnosti in tako
omogočajo posamezniku sintezo teoretičnih znanj v nove veščine in aplikacije.
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5.

Menim, da cilji v katalogih znanj niso zapisani tako. Velikokrat so zapisani preveč na
široko. Menim da bi bilo potrebno cilje potrebno prerazporediti in bolj natančno definirati.

6. Cilji zahtevajo direktno praktično aktivnost dijaka. V večji meri sta praktični del in
strokovna teorija tako povezani, da ju ločeno izvajanje onemogoči pri doseganju ciljev.
7. (ni odgovora)
8. Vsekakor so cilj smiselno povezani med teorijo in prakso.
9. Za uspešno osvojitev/izvedbo večine ciljev bodo teoretične osnove nujne; menim pa, da
dejansko spodbujanje teoretičnega osmišljanja ni vidno. Ponovno bi poudaril, da je to v
pretežni meri odvisno od dejanske izvedbe - vneme učiteljev.
10.

V tem katalogu znanj je izredno veliko teoretičnega oziroma že kar inženirskega znanja, ki
se bo pri praktičnem delu gotovo lahko koristno uporabilo.

IV. Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na
področju mehatronike? Utemeljite odgovor.
Pri odgovoru na to vprašanje so si evalvatorji precej enotni. Odgovarjajo, da so katalogi dobra
osnova za nadaljnje izobraževanje – poleg študija mehatronike je program dobra osnova za študij
strojništva, elektrotehnike, računalništva. Nekaj pa je izraženih pomislekov, saj po mnenju
evalvatorjev manjka nekaj splošnih znanja, zlasti iz področja matematike, mehanike in
elektrotehnike. Gimnazijci so v prednosti zaradi več znanja matematike in fizike, so pa na slabšem
zaradi nepoznavanja tehnike.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Deloma. Dodati bi bilo potrebno določene strokovne vsebine in jih ustrezno integrirati.

2. Da! Absolvent tega programa bo dobil dovolj teoretičnih osnov, kot praktičnih veščin za
študij na višješolskem programu mehatronika, visokošolskem programu mehatronika in
univerzitetnem programu mehatronika. Zaradi interdisciplinarnosti opisanega programa
mehatronike na srednješolskem nivoju bo lahko absolvent nadaljeval študij tudi na področju
elektrotehnike ali strojništva.
3. Da, zagotovo. Na visokošolskih in univerzitetnih programih so dijaki, ki pridejo iz srednjih
strokovnih šol združeni z dijaki, ki pridejo iz gimnazij in nimajo praviloma niti ene ure
tehnike(!!), zato imajo praviloma dovolj strokovnega znanja za nadaljevanje študija, muči
jih lahko le predznanje matematike in fizike, ki je na gimnazijah praviloma na višjem nivoju.
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4. V katalogu pogrešam več matematike, mehanike in osnov elektrotehnike. Sicer na VS
programih ali celo na prvi bolonjski stopnji UNI programov študent sliši vse osnove dovolj
temeljito, potrebuje pa kvalitetno osnovo – temeljna znanja predmetov naravoslovja in
matematike.
5. Menim, da katalogi znanja obsegajo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževana, dijaki
dobijo široko bazično strokovno znanje za nadaljnji študij.
6. Ob primerjavi znanj, ki so vključena v izobraževalne kataloge nadaljnjih izobraževanj je
razvidno, da program/katalogi vsebujejo temeljna in dovolj obsežna znanja za nadaljnje
izobraževanje/študij. V posameznih primerih je možno s povezavo z izvajalci usklajeno
poudarjati posamezne enote in cilje.
7.

Kot poznam višje in visokošolski študij mehatronike, je le ta siromašnejši od ciljev tehnika.

8. Mehatronika je tako širok pojem, da se s tem znanjem dijak lahko osredotoči in odloči med
študijem mehatronike ali pa se odloči za nadaljnji študij strojne ali elektro smeri ali pa
računalniške smeri.
9. Da. Obseg ni vprašljiv in v kolikor bo tudi dejansko osvojen, bodo imeli dijaki močno
osnovo za nadaljnje izobraževanje.
10. Zaradi zelo širokega in podrobnega kataloga znanj bo absolvent takšne šole imel odlično
osnovo za nadaljnji študij.
V. Ali cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno znanje, ki omogoča razvijanje
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov?
Utemeljite odgovor.
Pri tem vprašanju so odgovori evalvatorjev zelo neenotni: šest se jih strinja, da cilji dajejo dobro
osnovo za razvoj sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog, eden
pravi, da delno. Eden navaja, da ima srednješolsko izobražen strokovnjak svoje mesto na izvedbeni
ravni izdelave projektov in da so za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših problemov drugi
nivoji strokovnjakov. Eden izraža skepso do možnosti uresničitve tega cilja.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. V katalogih je veliko poudarka na samostojnem delu, uporabi virov, delu v timu, uporabi
računalniških programov, ipd., ki dajejo ustrezen temelj za samostojno reševanje zahtevnih
nalog. Predvsem je tu pomembno sodelovanje v timu z inženirskim kadrom.
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2. Ne! Večina primerov iz področja hidravlike, pnevmatike, programiranja PLC, regulacij,
krmiljenja so namenjena spoznavanju enostavnih, osnovnih in manj kompleksih znanj, ki pa
so dobra osnova za pridobivanje strokovnih delovnih izkušenj s področja mehatronike ali pa
nadaljnjem študiju.
3.

Delno. Abstraktnejša naloga bi bila lahko načrtovanje. To pa bi bilo še potrebno dodati v
načrte.

4.

Srednješolsko izobražen strokovnjak ima svoje mesto na izvedbeni ravni izdelave projektov.
Ga ne vidim pri reševanju kompleksnejših in abstraktnejših problemov v vsakdanji praksi.
Za to so drugi nivoji strokovnjakov.

5. Menim, da cilji vključujejo takšna znanja za reševanje kompleksnejših problemov, saj dijaki
se že v času izobraževanja srečajo z kompleksnimi problemi in spoznajo postopke za
reševanje le teh.
6.

Zagotovo. Cilji sami naravnani in usmerjeni v tak strokovni pristop k reševanju nalog, da je
kompleksnejše in abstraktnejše reševanje neobhodno.

7. Cilji to sicer vključujejo, vendar sem skeptičen, kako je z doseganjem teh ciljev pri dijakih.
8.

Vsekakor je znanje tega programa zelo široko in, kar je najpomembnejše, s tem znanjem je
dijak primeren tudi za takojšnjo zaposlitev z zelo širokim znanjem.

9. Da. Že mnogo zaobjetih ciljev je po moje precej kompleksnih in abstraktnih. Ob uspešni
izvedbi programa dijaki ne bi smeli imeti težav pri dejanskih poklicnih nalogah.
10.

Pri kvalitetni pripravi in izvedbi šolanja bo absolvent zaradi izrednega obsega znanj, ki so
navedena v katalogu, prav gotovo sposoben reševati zelo kompleksne probleme in to ne iz
zelo ozkega področja, temveč s področja računalništva in računalniških mrež, robotike,
krmiljenja in regulacije.

VI. Ali katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa (glej cilje izobraževalnega programa
Tehnik mehatronike)? Utemeljite odgovor.
Na to vprašanje evalvatorji odgovarjajo enotno – operativni cilji so konkretizacija splošnih ciljev.
Med posameznimi odgovori najdemo še nekaj zanimivih poudarkov.
1. Cilji so zelo v redu. Manjkajo le cilji s področja sistemskega razumevanja, kar je osnova
mehatronike. V katalogu znanj pa je premalo znanj o samih procesih, npr. obdelavi,
montaži, pakiranju, kontroli, testiranju ipd., ki so osnova avtomatiziranih delovnih sistemov,
kot so linije, celice, montažni sistemi, ipd., za katere bodo morali dijaki kasneje skrbeti.
78/251

2. Da! Dijaki bodo pridobili tako splošna, kot strokovna znanja potrebna za opravljanje
poklica tehnik mehatronike, kakor tudi osnove trajnostnega izobraževalnega razvoja po
končanem srednješolskem izobraževanju.
3. Da. V katalogu znanj so podrobno zajeta prav vsa področja iz ciljev izobraževalnega
programa Tehnik mehatronik.
4. Da! Glede na navedene cilje izobraževalnega programa lahko zaključimo, da so v
programu vsi upoštevani, kajti posamezne elemente ciljev najdemo v enotah kataloga znanj
in skupaj v celotnem programu tvorijo zaokroženo celoto izobraževalnega programa
“Tehnik mehatronik”.
5.

Menim, da katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Iz njih se da razbrati
kakšna znanja in kompetence ima takšen profil dijaka.

6. Katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje in hkrati omogočajo prilagodljivost pri
upoštevanju zahtev lokalnega gospodarstva.
7. Katalogi znanj to vsekakor konkretizirajo, sem pa skeptičen o doseganju ciljev.
8. Mislim, da katalogi znanj sovpadajo s splošnimi cilji programa Tehnik mehatronike.
9.

Da. Navedeni cilji so v celoti zaobjeti v katalogih znanj. Konkretnih nalog je dovolj,
kvalitetna in celovita izvedba je izziv..

10.

Mislim, da je pri katalogu znanj predvsem poudarek na strokovnih znanjih in manj na
varovanje okolja, izvajanje projektov na projektni način, timsko delo ipd. Prav tako je malo
vsebin s področja strojništva, NC programiranja, delovanja orodij, teorije preoblikovanja
materialov, izdelave in preizkušanja industrijskih orodij ipd.

3.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV
a) Skoraj 90 % vseh ciljev strokovnega dela programa je bilo s strani najmanj enega evalvatorja
ocenjenih kot takšnih, ki pokrivajo temeljna znanja tega poklica. 8,7 % ciljev je takšnih, ki bi jih
lahko izpustili in 1,8 % odvečnih ciljev. Vendar je oceno 1 od vseh evalvatorjev hkrati (če
zanemarimo neopredeljene) dobilo 44, 7 % ciljev (221 od 494 ciljev).
b) Ugotovili smo tudi, da se ocene evalvatorjev razlikujejo glede na področja, iz katerih prihajajo.
Evalvatorji s področja znanosti ocenjevali cilje najbolj strogo: po njihovih ocenah sodeč, bi bilo
potrebno ponovno premisliti ustreznost slabih 15 % ciljev. Po presoji evalvatorjev s področja
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šolstva bi bilo potrebno ponovno premisliti ustreznost slabih 10 % ciljev in po presoji evalvatorjev s
področja dela pa le dobrih 5 %.
c) Analiza ocen po posameznih strokovnih vsebinskih sklopih pa je razkrila, da je po mnenjih
evalvatorjev najbolje uspela priprava sklopov Informacijski sistemi in Mehatronika, manj ustrezno
sta pripravljena sklopa Tehnološki procesi in Krmilno-regulacijski sistemi. Tudi sklop Tehniško
komuniciranje je pod skupnim povprečjem.
d) V svojih opombah evalvatorji podajajo še naslednje kritike in pripombe:
•

Umeščenost posameznih ciljev v strokovne vsebinske sklope: evalvatorji problematizirajo
mesto in smiselnost vključenost posameznih ciljev v nekatere sklope oziroma kompetence.

•

Ponavljanje: na nekaj mestih opozarjajo na nepotrebno podvajanje ciljev.

•

Strokovna ustreznost: evalvatorjih na nekaj mestih opozarjajo na strokovno pomanjkljivost
ciljev ali logičnost njihove povezave.

•

Raven zahtevnosti: na več mestih opozarjajo, da so znanja za stopnjo prezahtevna (že
inženirska), na enem mestu, da se prekrivajo z osnovnošolskim znanje.

•

Obseg programa: mestoma med opombami, bolj izrazito pa v skupnih opombah h katalogom
znanj, nekaj evalvatorjev izpostavlja problem obširnosti katalogov znanj in zato dvomi v
uresničljivost ciljev.

•

Didaktični napotki: evalvatorji na različnih mestih svetujejo projektno delo in druge aktivne
ter izkustvene pristope pri realizaciji ciljev. Zlasti v namen povezovanja teoretičnega znanja
s praktičnimi poklicnimi zmožnostmi.

e) Vsi evalvatorji se strinjajo, da program oz. poklicna standarda, na katerih program temelji, izhaja
iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja, kar omogoča absolventu poklicno mobilnost.
Prvi evalvator (predstavnik znanosti) je kritičen do poklicnega standarda Orodjar – mehatronik, ki
naj ne bi imel veliko skupnega z mehatroniko. Trije evalvatorji pa zaradi velike širine profila in
izrazite interdisciplinarnosti – kar načeloma vsi ocenjujejo kot zelo pozitivno – dvomijo v
uresničljivost. Na tem mestu in drugih večkrat opozarjajo, da je veliko odvisno od kakovostne
izvedbe in ustreznih didaktičnih pristopov.
f) Evalvatorji dokaj enotno ugotavljajo, da je povezanost ključnih kvalifikacij, strokovnih znanj in
prakse relativno ustrezna, vendar imajo nekaj pomislekov. Prvi evalvator ugotavlja, da je splošnih
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znanj veliko, da pa manjka nekaj ključnih in sistemskih znanj, ki jih bodo dijaki potrebovali pri
svojem delu. Drugi evalvator pogreša povezanost z družboslovnimi predmeti, ugotavlja pa, da je
katalogi vsebujejo dobro osnovo za povezovanje s tujim jezikom, slovenščino, fiziko, matematiko
in kemijo. Trije evalvatorji opominjajo na odvisnost uspešnosti teh povezav od kakovostnega
učnega procesa in tudi od ustrezne didaktične opreme.
g) Evalvatorje smo vprašali, ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično
osmišljen razvoj praktičnih spretnosti. Trije evalvatorji na vprašanje odgovarjajo negativno, trije pa
pozitivno. Ostali navajajo pogoje, pod katerimi bi to bilo možno. Utemeljitve negativnih odgovorov
so naslednje:
•

Manjka integralni pogled na mehatronske sisteme.

•

Cilji so velikokrat zapisani preveč na široko, da bi omogočali teoretično osmišljanje razvoja
praktičnih spretnosti.

•

Dejansko spodbujanje iz katalogov znanj ni razvidno.

Utemeljitve pozitivnih odgovorov so naslednje:
•

Razmerje teoretičnih znanj in strokovnih veščin je primerno, za uspeh pa je potreben
ustrezen pedagoški pristop (razlaga, praktična demonstracija, eksperiment ali projektno
strokovno delo).

•

Teoretična osmišljenost ni nujna, če gre za probleme, ki jih dijaki spoznajo v praksi, saj gre
razvoj znanja včasih v obratni smeri: najprej so praktične izkušnje, ki ji teorija šele sledi.

•

Cilji se med posameznimi enotami sicer razlikujejo, vendar večinoma so napisani tako, da
omogočajo prelivanje teoretičnih znanja v praktična.

•

V katalogih je kar veliko inženirskega znanja, ki omogoča ustrezno uporabo v praksi.

Trije evalvatorji zopet opozarjajo na veliko odvisnost uspešnosti od ustrezne izvedbe in opreme.
h) Pri odgovoru na vprašanji, če katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za
nadaljevanje izobraževanja na področju mehatronike, so si evalvatorji precej enotni. Odgovarjajo,
da so katalogi dobra osnova za nadaljnje izobraževanje – poleg študija mehatronike je program
dobra osnova za študij strojništva, elektrotehnike, računalništva. Nekaj pa je izraženih pomislekov,
saj po mnenju evalvatorjev manjka nekaj splošnih znanja, zlasti iz področja matematike, mehanike
in elektrotehnike. Gimnazijci so v prednosti zaradi več znanja matematike in fizike, so pa na
slabšem zaradi nepoznavanja tehnike.
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i) Precej neenotno pa so evalvatorji ocenjevali, če cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in
strokovno znanje, ki omogoča razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših
poklicnih nalog in problemov. Sest se jih je strinjalo, da cilji dajejo dobro osnovo za razvoj takšnih
sposobnosti, eden je dodal, da delno. Eden je navedel, da ima srednješolsko izobražen strokovnjak
svoje mesto na izvedbeni ravni izdelave projektov in da so za reševanje kompleksnejših in
abstraktnejših problemov drugi nivoji strokovnjakov. Eden izraža skepso do možnosti uresničitve
tega cilja.
j) Vsi evalvatorji pa so si bili enotni v mnenju, da so operativni cilji ustrezna konkretizacija splošnih
ciljev programa.
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IV. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM BOLNIČAR-NEGOVALEC
4.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA BOLNIČAR-NEGOVALEC
Cilji izobraževalnega programa Bolničar-negovalec so:
•

Dijaki si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično
presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje,

•

se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje stanovalcev in za pozitivni odnos do
zdravega načina življenja,

•

se usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica bolničar negovalec v
socialnovarstvenih zavodih,

•

razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi – stanovalcev v
socialnovarstvenih zavodih,

•

razvijejo

sposobnost za prepoznavanje

potreb

ljudi

s posebnimi

potrebami

v

socialnovarstvenih ustanovah,
•

razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri stanovalcu ter o tem odgovorno
obveščajo ustrezne zdravstvene in socialne delavce,

•

pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,

•

pridobijo aplikativna znanja, podprta s teoretičnimi osnovami,

•

pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,

•

razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,

•

razvijejo sposobnost razumevanja težav in stisk starejših ljudi v socialnovarstvenih zavodih,

•

privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega
življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,

•

razvijejo sposobnost za human odnos do stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih,

•

naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,

•

spoznajo mrežo socialne in zdravstvene pomoči na področju socialnega varstva,

•

spoznajo pomen sodelovanja s svojci,

•

razvijejo sposobnost za delo v timu,

•

razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,

•

razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja,

•

razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,

•

upoštevajo načela kodeksa poklicne etike.
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PREDMETNIK : BOLNIČAR - NEGOVALEC/SPI
Oznaka Programske enote

Obvezno /
izbirno

Skupno
ur

št.Število
točk

kreditnih

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Družboslovje

obvezno

132

6

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

1051

54

Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1

Nega in oskrba

obvezno

682

32

M2

Varovanje zdravja in okolja

obvezno

136

8

M3

Etika in komunikacija

obvezno

136

8

M4

Gospodinjstvo

izbirno

102

4

M5

Prehrana in dietetika

izbirno

102

4

M6

Masaža

izbirno

102

4

M7

Pedikura

izbirno

102

4

1056

52

Skupaj B
Od
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

tega:
624

25

912

36

160

6

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
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E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

590

30

Skupaj pouka (A+B+E)

2697

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1536

61

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2857

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3769

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in
zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

180

Število tednov izobraževanja v šoli

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z
delom

24

Število tednov interesnih dejavnosti

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

Pojasnilo k predmetniku:
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih
modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem
kurikulu.
Izbirni strokovni moduli:
Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih modulov M5 do M7.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim
usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.
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4.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH
ZNANJ
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev strokovnega
dela programa Bolničar negovalec. Program vsebuje 559 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh ciljev
strokovnih vsebinskih sklopov), njihovo pomembnost je ocenjevalo 10 -12 evalvatorjev (glej uvod).
Iz tabele je razvidno, da je bilo dobro ocenjenih ciljev (ocena 1 označuje temeljna znanja) 90, 6 %.
6, 9 % ciljev je takšnih, ki bi jih lahko izpustili (ocena 2), 2, 4 % pa je odvečnih (ocena 3).
Tabela: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Bolničar negovalec
Skupaj vsi evalvatroji
OCENA CILJEV
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
4856
90,6
Cilji označeni z oceno 2
372
6,9
Cilji označeni z oceno 3
130
2,4
Skupaj
5358
100,0
Vendar pa spodnje tabele kažejo, da so evalvatorji podajali zelo različne ocene. Evalvatorje smo
razdelili v štiri skupine: s področja znanosti, šolstva, dela in zbornice. Na splošno so evalvatorji s
področja znanosti ocenjevali cilje najbolj strogo: po njihovih ocenah sodeč, bi bilo potrebno
ponovno premisliti ustreznost skoraj 18 % ciljev. Po presoji evalvatorjev s področja šolstva bi bilo
potrebno ponovno premisliti ustreznost le dober 1 % ciljev; po presoji evalvatorjev s področja dela
dobrih 9 %; po presoji evalvatorja iz zbornice pa je takšnih ciljev manj kot odstotek. Tako velike
razlike med ocenjevalci nakazujejo, da v stroki ne obstajajo enotni koncepti o tem, kako naj bo
videti program: na enem spektru mnenj imamo denimo predstavnika šole in podjetja, ki kar 522 oz.
553 (93,4 % oz. 89,9 %) od 559 ciljev vrednotijo z oceno 1, na drugem pa predstavnika znanosti, ki
z oceno 1 ovrednoti le 321 ciljev (57,4 %), z oceno 2 177 ciljev (31,7 %) in z oceno 3 33 ciljev (5,
90 %).
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti
EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI
Evalvator
OCENA CILJEV
Evalvator 7 Evalvator 8 Evalvator 9
Skupaj
12
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1 472 84,7 443 84,2 541 98,5 321 60,5 1777 82,2
Cilji označeni z oceno 2
48
8,6
26
4,9
8
1,5
177 33,3 259 12,0
Cilji označeni z oceno 3
37
6,6
57
10,8
/
/
33
6,2
127
5,9
Skupaj
557
100
526
100
549
100
531
100 2163 100
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Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA
OCENA CILJEV
Evalvator 1
Evalvator 2
Evalvator 3
Skupaj
f
f%
f
f%
F
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
508
97,7
553
99,6
553
99,3
1614
98,9
Cilji označeni z oceno 2
12
2,3
/
/
4
0,7
16
1,0
Cilji označeni z oceno 3
/
/
2
0,4
/
/
2
0,1
Skupaj
520
100
555
100
557
100
1632
100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela
EVALVATORJI S PODJETIJ
OCENA CILJEV
Evalvator 10
Evalvator 11
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
545
98,6
398
82,1
943
90,8
Cilji označeni z oceno 2
7
1,3
87
17,9
94
9,1
Cilji označeni z oceno 3
1
0,2
/
/
1
0,1
Skupaj
553
100,0
485
100,0
1038
100,0
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorja iz zbornice
EVALVATOR IZ ZBORNICE
OCENA CILJEV
Evalvator 5
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
522
99,4
Cilji označeni z oceno 2
3
0,6
Cilji označeni z oceno 3
/
/
Skupaj
525
100,0
Kot je razvidno iz tabel, so opazne razlike med ocenjevalci tudi pri ocenah, kateri cilji so v
katalogih znanj odveč. Kar pet ocenjevalcev kot odvečnega ne vidi nobenega cilja, trije predstavniki
znanosti pa kot odvečne naštejejo 33 oz. 37 oz. 57 ciljev (5, 90 %, 6, 62 %, 10,20 %).
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4.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI
POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV
Z oceno 1 so vsi evalvatorji ocenili 189 ciljev, kar predstavlja 33,81 % vseh ciljev. Ti cilji torej niso
niti od enega evalvatorja dobili manj kot 1. V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji
po posameznih strokovnih vsebinskih sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno
oceno 1 in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
•

KRITERIJ 1: če so 4 ali več evalvatorji ocenili cilj z oceno 2 (cilj sicer ni odveč, bi ga pa
lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili) ali

•

KRITERIJ 2: če sta 2 ali več evalvatorjev cilj ocenila z oceno 3 (cilj ni potreben).

4.3.1. Strokovni modul Nega in oskrba
Strokovni modul Nega in oskrba vsebuje 3 vsebinske sklope in 116 ciljev. Med njimi jih je 80
dobilo oceno 1, kar predstavlja več kote dve tretjini (69%) vseh ciljev tega modula. Ti cilji so:
1.

Cilj 1: pozna naloge in vlogo bolničarja negovalca v delovnem timu.

2. Cilj 3: navede faze dela.
3. Cilj 4: opiše anatomijo in fiziologijo dihalnih poti.
4. Cilj 5: pozna normalne vrednosti dihanja in odstopanja od normale.
5. Cilj 6: pozna položaje za lažje dihanje.
6.

Cilj 7: opiše anatomijo in fiziologijo prebavnega trakta.

7. Cilj 8: pozna normalno prehranjevanje.
8. Cilj 9: pozna odstopanja od normalnega prehranjevanja.
9. Cilj 10: pozna primerne položaje za hranjenje.
10. Cilj 12: pozna anatomijo in fiziologijo izločal.
11. Cilj 13: opiše normalno izločanje in odvajanje.
12. Cilj 15: pozna inkontinenčni program.
13. Cilj 17: pozna anatomijo in fiziologijo gibal.
14. Cilj 18: razume pomen pravilne ureditve položaja.
15. Cilj 19: razloži pomen spreminjanja lege.
16. Cilj 20: razume in našteje posledice dolgotrajnega ležanja.
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17.

Cilj 22: pozna vrste transporta in transferja oseb.

18. Cilj 23: pozna delovanje pripomočkov za gibanje.
19. Cilj 24:razloži pomen urejenosti posteljne enote in okolja.
20. Cilj 25: pozna načine urejanja postelje glede na potrebe stanovalcev.
21.

Cilj 26: pozna materiale, vrste oblačil ter tehnike oblačenja in slačenja,

22.

Cilj 27: pozna higienske standarde rokovanja s perilom,

23.

Cilj 28: pozna zgradbo in funkcijo kože in sluznic,

24.

Cilj 30: pozna pomen osebne higiene,

25.

Cilj 31: našteje in opiše postopke osebne higiene,

26.

Cilj 34: pozna normalno vrednost telesne temperature in odstopanja,

27.

Cilj 35: opiše znake povišane in znižane telesne temperature,

28.

Cilj 36: našteje načine merjenja telesne temperature,

29.

Cilj 37: pozna vrste termometrov,

30. Cilj 38: pozna vrste in pomen dokumentiranja
31.

Cilj 39: fizično in psihično se pripravi na delo,

32.

Cilj 42: psihično in fizično pripravi stanovalca na negovalne postopke,

33.

Cilj 43: izvede negovalne postopke,

34.

Cilj 45: dokumentira izvedene negovalne postopke,

35.

Cilj 50: namešča v ustrezen položaj za lažje dihanje,

36.

Cilj 51: opazuje in meri dihanje,

37.

Cilj 52: vzdržuje mikroklimo,

38.

Cilj 53: nudi pomoč pri izkašljevanju,

39.

Cilj 55: vzpodbuja k samostojnosti v življenjski aktivnosti prehranjevanja in pitja,

40.

Cilj 57: namešča v ustrezen položaj pri hranjenju in pitju,

41.

Cilj 58: hrani per os pri normalnem požiralnem refleksu,

42.

Cilj 59: transportira hrano,

43.

Cilj 60: servira hrano,

44.

Cilj 63: zagotavlja zasebnost in primeren položaj pri izločanju in odvajanju,

45.

Cilj 64: uporablja pripomočke za inkontinenco,

46.

Cilj 65: pravilno rokuje z izločki,

47.

Cilj 67: ukrepa pri bruhanju,

48.

Cilj 68: spremlja, izvaja in spodbuja k samostojnosti pri gibanju,

49.

Cilj 69: pomaga in namešča v primeren položaj,

50.

Cilj 70: uporablja in vzdržuje pripomočke za gibanje,
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51.

Cilj 71: preprečuje komplikacije dolgotrajnega ležanja,

52.

Cilj 73: spremlja, spodbuja in skrbi za spanje in počitek,

53.

Cilj 74: poskrbi za prijetno in mirno okolje v času spanja in počitka,

54.

Cilj 75: ukrepa pri odstopanju od normalnega spanja in počitka,

55.

Cilj 76: upošteva navade in običaje stanovalcev,

56.

Cilj 77: ureja posteljno enoto,

57.

Cilj 78: spremlja, spodbuja in izvaja aktivnost oblačenja in slačenja ter ukrepa pri
odstopanju od samostojnosti,

58.

Cilj 79: rokuje s čistim in umazanim perilom,

59.

Cilj 80: izvaja transport čistega in umazanega perila,

60.

Cilj 81: spremlja in spodbuja k samostojnosti pri izvajanju osebne higiene in urejenosti,

61.

Cilj 82: pomaga in izvaja osebno higieno glede na potrebe,

62.

Cilj 83: zagotavlja zasebnost pri izvajanju osebne higiene,

63.

Cilj 84: upošteva navade glede osebne higiene in urejenosti,

64.

Cilj 86: zna prilagoditi izvajanje osebne higiene potrebam stanovalcev,

65.

Cilj 87: zna prilagoditi izvajanje osebne higiene potrebam stanovalcev,

66.

Cilj 88: prepozna odstopanja od normalne telesne temperature in ustrezno ukrepa,

67.

Cilj 89: pravilno izmeri telesno temperaturo,

68.

Cilj 90: izpolnjuje dokumentacijo nege in oskrbe in poroča,

69.

Cilj 92: pozna definicijo prve pomoči,

70.

Cilj 93: pozna pomen prve pomoči in postopke nudenja prve pomoči,

71.

Cilj 97: zna nuditi prvo pomoč ob nezgodi,

72.

Cilj 100: izvede temeljne postopke (VS Prva pomoč),

73.

Cilj 104: pozna najpogostejša bolezenska stanja v starosti: demenca, bolezni srca in ožilja,
obolenja dihal, nevrološka, onkološka obolenja, sladkorna bolezen, obolenja gibal in
bolezni odvisnosti,

74.

Cilj 105: pozna posebnosti nege in oskrbe ljudi s posebnimi potrebami,

75.

Cilj 108: pozna etični in strokovni pristop do umirajočega,

76.

Cilj 110: pozna postopek oskrbe umrlega,

77.

Cilj 111: neguje stanovalce s kroničnimi obolenji in osebe s posebnimi potrebami,

78.

Cilj 113: opazuje stanje in potrebe stanovalcev ter poroča nadrejenim,

79.

Cilj 114: neguje umirajočega in oskrbi umrlega,

80.

Cilj 116: oskrbi umrlega ob upoštevanju pietete.
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V tem sklopu ni bil noben cilj slabo ocenjen po zgoraj postavljenih kriterijih.

4.3.2. Strokovni modul Varovanje zdravja in okolja
Strokovni modul Varovanje zdravja in okolja vsebuje 4 vsebinske sklope in 111 ciljev. Med njimi
jih je 37 dobilo oceno 1, kar predstavlja 33,3% vseh ciljev sklopa. Ti cilji so:
1.

Cilj 117: Dijak pozna pojem higiena, mikrobiologija,

2.

Cilj 121: pojasni zgradbo, razmnoževanje ter načine prenosa virusov, bakterij, gliv,

3.

Cilj 122: opiše lastnosti bakterij in pogoje, ki so potrebni za njihovo rast,

4.

Cilj 123: opiše osnovne značilnosti parazitskih živali,

5.

Cilj 127: opiše načine širjenja ter možnosti prenosa mikroorganizmov,

6.

Cilj 128: razloži ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb,

7.

Cilj 130: ozavesti pomen osebne higiene za ohranjanje in krepitev lastnega zdravja in
zdravja drugih,

8.

Cilj 131: loči vrste nevarnih odpadkov,

9.

Cilj 132: pozna predpise, svoje pravice in odgovornosti v zvezi z varnim delom,

10.

Cilj 141: našteje različne metode čiščenja, razkuževanja, sterilizacije,

11.

Cilj 145: opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, možnost mikrobiološkega
dokazovanja bolezni,

12.

Cilj 146: našteje najpogostejše povzročitelje okužb ran,

13.

Cilj 149: razloži pravila za preprečevanje epidemije in pandemije,

14.

Cilj 153: našteje najpogostejše zastrupitve in okužbe z živili in vodo,

15.

Cilj 164: pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni,

16.

Cilj 167: pravilno uporablja zaščitna sredstva,

17.

Cilj 168: odgovorno ravna z odpadki in kužninami,

18.

Cilj 173: zaveda se pomena naravne odpornosti za zdravje in pomena cepljenja,

19.

Cilj 177: zaveda se nevarnosti pojavljanja alergij,

20.

Cilj 179: izvede postopke čiščenja, razkuževanja, sterilizacije,

21.

Cilj 180: odgovorno ravna s čistili, razkužili, opremo, pripomočki in aparaturami,

22.

Cilj 181: skrbi za red in čistočo delovnih prostorov in bolniških sob,

23.

Cilj 184: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe kože,
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24.

Cilj 187: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe prebavil,

25.

Cilj 189: izvaja ukrepe za preprečevanje okužb sečil, rodil, splovil,

26.

Cilj 194: pozna definicijo in pojem zdravja,

27.

Cilj 195: pozna načela zdravega stila življenja,

28.

Cilj 201: vzpodbuja zdrav način življenja glede na starost in zdravstveno stanje,

29.

Cilj 204: pozna hranilne snovi in živila, njihov pomen v zdravi prehrani in posledice
nepravilnega uživanja,

30.

Cilj 207: pozna načela varne in zdrave hrane ter zdravega načina prehranjevanja,

31.

Cilj 216: pozna svoje pravice in dolžnosti iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu,

32.

Cilj 217: pozna dejavnike tveganja za nastanek poškodb in bolezni,

33.

Cilj 220: pozna vzroke za nastanek požara in ukrepe za varnost stanovalcev,

34.

Cilj 222: varuje lastno zdravje in zdravje drugih ter okolja v posebnih delovnih pogojih
(transport, sevanja, operacijska soba),

35.

Cilj 224: opravlja dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

36.

Cilj 226: izvaja ukrepe za preprečevanje nezgod,

37.

Cilj 227: zna ravnati z nevarnimi snovmi, ločuje in transportira odpadke.

Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

CILJ 136: opredeli protitelesni ter celični
imunski odziv
CILJ 174: pojasni povezavo antigen – protitelo
CILJ 175: pozna različne skupine protiteles ter
njihovo nalogo
CILJ 176: razlikuje med preobčutljivostnimi
reakcijami hitrega in počasnega tipa

Skupaj
evalvatorjev

1

5

4

10

/

4

6

10

/

5

5

10

/

4

6

10

V tem modulu so 4 cilji (3,6%) od skupaj 111 slabo ocenjeni. Vse 4 cilje bi po mnenju štirih ali več
evalvatorjev lahko tudi izpustili (to pomeni, da so ocenjeni z oceno 2). Noben cilj ni po določenem
kriteriju označen kot nepotreben (ocena 3).

4.3.3. Strokovni modul Etika in komuniciranje
Strokovni modul Etika in komuniciranje vsebuje 4 vsebinske sklope in 125 ciljev. Med njimi jih je
29 dobilo oceno 1 (to je 23,2 %). Ti cilji so:
1.

Cilj 228: razloži pojem, vrste in oblike komunikacije,
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2.

Cilj 229: pozna osnove kontaktne kulture (bonton),

3.

Cilj 232: loči pojma in pomen empatije in altruizma,

4.

Cilj 234: razloži oblike in proces komuniciranja,

5.

Cilj 241: upošteva potrebe po izražanju verskih čustev,

6.

Cilj 242: prepozna različne tipe osebnosti in zna komunicirati,

7.

Cilj 243: spodbuja k fizični-psihični aktivnosti, prostočasnim dejavnostim, rekreaciji in
koristnemu delu,

8.

Cilj 245: upošteva navodila strokovnih sodelavcev,

9.

Cilj 246: komunicira s strokovnimi sodelavci in sodeluje pri reševanju nastalih problemov,

10.

Cilj 247: ustrezno reagira v stresnih situacijah,

11.

Cilj 250: upošteva in uporablja načela komunikacije in kontaktne kulture,

12.

Cilj 251: uporablja različne vrste komunikacij, jih prepoznava, se nanje pravilno odziva in
jih reflektira,

13.

Cilj 252: zaveda se svoje vloge v timu in skrbi za dobre medsebojne odnose,

14.

Cilj 253: uporabi načela procesa komunikacije pri učenju pacientov za samooskrbo in
varovanje zdravja,

15.

Cilj 255: pozna Kodeks etike v socialnih in zdravstvenih ustanovah,

16.

Cilj 256: pozna človekove pravice,

17.

Cilj 257: pozna pomen varovanja poklicne skrivnosti in osebnih podatkov,

18.

Cilj 261: pojasni potrebe umirajočega, svojcev in pomembnih drugih,

19.

Cilj 263: varuje osebne podatke,

20.

Cilj 264: upošteva kodeks poklicne etike,

21.

Cilj 265: spoštuje življenje in ravna etično z osebami s posebnimi potrebami,

22.

Cilj 271: razvija empatični odnos do umirajočega, svojcev in pomembnih drugih,

23.

Cilj 271: razvija spoštljiv odnos do umrlega,

24.

Cilj 273: razvija pozitivna stališča do oseb s posebnimi potrebami,

25.

Cilj 277: pozna organiziranost in dejavnost socialnega varstva,

26.

Cilj 278: pozna socialno mrežo, stanovanjsko enoto, negovalni oddelek in loči pomen
posameznih prostorov,

27.

Cilj 279: pozna svojo poklicno vlogo v mreži socialnih in zdravstvenih dejavnosti,

28.

Cilj 281: na konkretnem primeru spozna svojo poklicno vlogo v socialni in zdravstveni
dejavnosti,

29.

Cilj 307: pozna pojem zavarovanja v zdravstvu in sociali.

Tabela: Najslabše ocenjeni cilji:
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Cilji IP

Število evalvatorjev
z oceno 3 z oceno 2 z oceno 1

CILJ 269: prepoznava pozitivne in negativne
strani bioetike

0

4

Skupaj
evalvatorjev

5

9

V tem modulu je zgolj 1 cilj (0,8%) od skupaj 125 slabo ocenjen, in sicer 4 evalvatorji menijo, da bi
cilj lahko tudi izpustili. Čeprav so trije evalvatorji sistematično slabše ocenjevali cilje iz modula
Podjetništvo.

4.3.4. Strokovni modul Gospodinjstvo
Strokovni modul Gospodinjstvo vsebuje 62 ciljev. 28 jih je dobilo oceno 1, kar predstavlja 45,2%
ciljev modula. Ti cilji so:
1.

Cilj 353: pozna vrste in razdelitev kuhinj,

2.

Cilj 357: opiše čiščenje in dezinfekcijo kuhinjskih prostorov,

3.

Cilj 358: opiše ukrepe za izvajanje osebne higiene, higiene opreme in prostorov,

4.

Cilj 361: loči posodo in pribor, materiale, vrste posode in pribora, vzdrževanje in namen
uporabe,

5.

Cilj 363: pozna pravilno čiščenje, vzdrževanje, shranjevanje posode in pribora,

6.

Cilj 369: loči različne načine konzerviranja hrane,

7.

Cilj 371: pozna vzroke kvarjenja živil,

8.

Cilj 372: opiše zastrupitve s hrano in preprečevanje,

9.

Cilj 373: pozna pripravljalna dela v kuhinji,

10.

Cilj 375: pozna pripomočke in naprave za mehansko obdelavo živil,

11.

Cilj 376: opiše pravila za varno delo in preprečevanje nesreč pri mehanski obdelavi živil,

12.

Cilj 377: opiše prvo pomoč pri poškodbah v kuhinji,

13.

Cilj 378: opiše pomen toplotne obdelave živil,

14.

Cilj 382: pozna načine varčevanja z energijo v gospodinjstvu,

15.

Cilj 383: pozna pomen urejenosti prostora kjer uživamo hrano,

16.

Cilj 388: loči klasični in tablet sistem serviranja hrane,

17.

Cilj 389: pozna vlogo hrane ob posebnih priložnostih, praznikih,

18.

Cilj 391: opiše nego perila: pranje, sušenje, likanje, shranjevanje obleke in perila,

19.

Cilj 393: loči čisti in nečisti del kuhinje, pripravi načrt za čiščenje in vzdrževanje čistoče v
kuhinji,
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20.

Cilj 394: izbira pravilne čistilne pripomočke ter čistila in pravilno očisti posamezne
površine, predmete, prostore,

21.

Cilj 399: pomije posodo in pribor ter jo primerno shrani,

22.

Cilj 404: izvaja pripravljalna dela in mehansko obdelavo živil z različnimi pripomočki,

23.

Cilj 408: izbira ustrezen način toplotne obdelave posameznega živila, skuha jed in jo
postreže,

24.

Cilj 409: estetsko pripravi prostor za hranjenje, uredi mizo, pripravi pogrinjek,

25.

Cilj 410: porcionira hrano in jo primerno dekorira,

26.

Cilj 411: pravilno postreže in servira hrano, glede na zdravstveno stanje oskrbovanca,

27.

Cilj 413: izvaja sortiranje, pranje, sušenje, likanje in shranjevanje perila in šivanje manjših
popravil,

28.

Cilj 414: samostojno uporablja pralni, sušilni, likalni stroj in likalnik.

V tem modulu ni bil, glede na kriterije, noben cilj slabo ocenjen.

4.3.5. Strokovni modul Prehrana in dietetika
Strokovni modul Prehrana in dietetika vsebuje 45 ciljev. 8 ciljev je dobilo oceno 1, kar predstavlja
17,8% ciljev modula. Ti cilj so:
1.

Cilj 427: opiše dieto glede na konsistenco hrane,

2.

Cilj 433: razloži dieto pri vnetju in razjedi želodca in dvanajstnika,

3.

Cilj 434: razloži dieto pri akutnem vnetju črevesja z diarejo,

4.

Cilj 435: razloži dieto pri kroničnem zaprtju,

5.

Cilj 440: razloži dieto pri sladkorni bolezni (diabetes),

6.

Cilj 441: razloži pripravo diete z omejeno količino soli in strogo neslano dieto,

7.

Cilj 450: izbere ustrezno živilo in način priprave živila v varovalni prehrani,

8.

Cilj 455: izbira primerna varovalna, dietna živila, dietne dodatke, nadomestke.

V tem modulu ni bil, glede na kriterije, noben cilj slabo ocenjen, čeprav so trije evalvatorji slabše
ocenjevali cilje iz poglavij Dietetike.

4.3.6. Strokovni modul Masaža
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Strokovni modul Masaža vsebuje 44 ciljev. 35 ciljev jih je dobilo oceno 1, kar predstavlja 79,5%
ciljev modula. Ti cilji so:
1.) 462 cilj: Utemelji pomen osebne priprave, priprave prostora, pripomočkov in stranke na
masažo,
2.) 463 cilj: Pozna pomen vrednotenja in kontrole lastnega dela,
3.)

464 cilj: Našteje postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in
časa

4.) 465 cilj: Pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu,
5.)

467 cilj: Opiše ukrepe za varovanje lastnega zdravja in zdravja stranke,

6.) 469 cilj: Pojasni pomen higienskih postopkov za vzdrževanje higiene,
7.)

470 cilj: Opiše namen in vlogo čistilnih in razkužilnih sredstev,

8.) 471 cilj: Pozna postopke in metode čiščenja, razkuževanje in sterilizacije,
9.) 472 cilj: Razloži zahteve glede higiene rok na delovnem mestu
10.) 474

cilj: Pojasni učinke in delovanje masaže

11.)

475 cilj: Našteje in pojasni indikacije in kontraindikacije za masažo

12.)

476 cilj: Utemelji pomen priprave maserja, prostora (okolja), pripomočkov in stranke

na masažo
13.)

477 cilj: Pozna vrste masažnih tehnik

14.)

478 cilj: Opiše izdelke za masažo in njihov učinek

15.)

479 cilj: Razume pomen zagotavljanja intimnosti stranke

16.) 480

cilj: Razume pomen individualnega pristopa k stranki

17.)

481 cilj: Uporablja sodobno tehnologijo za dokumentiranje in evalvacijo dela

18.)

482 cilj: Načrtuje in organizira lastno delo

19.)

483 cilj: Pozna pomen osebne urejenosti in se ustrezno pripravi na delo,

20.)

484 cilj: pripravi masažno mizo in pripomočke za masažo

21.)

485 cilj: sprejme in pripravi stranko na masažo

22.)

486 cilj: dokumentira in vrednoti lastno delo

23.)

487 cilj: Upošteva zahteve v zvezi z racionalno rabo energije, materiala in časa

24.) 488

cilj: Zagotavlja in odgovarja za kvaliteto lastnega dela

25.)

489 cilj: Upošteva in izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja

26.)

490 cilj: Pri delu varuje lastno zdravje (pozna in prikaže pravilno držo maserja med

masažo, pozna in izvaja vaje za vzdrževanje in krepitev rok)
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27.)

491 cilj: Se zaveda pomena higienskega standarda in izvaja predpise glede na obseg

nadzora higiene v prostoru
28.)

492 cilj: Pripravlja čistilna in razkužilna sredstva ter upošteva dana navodila za

oskrbo pripomočkov in sredstev za delo
29.)

493 cilj: Izvaja postopke čiščenja razkuževanja in sterilizacije,

30.)

495 cilj: Izvaja različne vrste masaž,

31.)

498 cilj: Upošteva vlogo mikroklime in pomen akustičnih stimulansov v prostoru

32.)

500 cilj: pozna učinke masaže in uporablja različne izdelke za masažo,

33.) 501

cilj: poskrbi za zasebnost stranke in se zaveda pomena zaupnega odnosa,

34.)

502 cilj: upošteva načela zaupne komunikacije in varuje poklicno skrivnost,

35.)

503 cilj: pri masaži upošteva individualne potrebe stranke in izbere pravilno tehniko

masaže glede na telesno konstitucijo, kondicijo, zgradbo tkiv in želje oziroma pričakovanja
stranke.
V tem sklopu ni bil, glede na kriterije, noben cilj slabo ocenjen.

4.3.7. Strokovni modul Pedikura
Strokovni modul Pedikura vsebuje 56 ciljev. 51 ciljev jih je dobilo oceno 1, kar predstavlja 91,1%
ciljev modula. Ti cilji so:
1.) 504 cilj: Našteje vrste dokumentacije in pozna različne načine beleženja opravljenih
storitev;
2.) 505 cilj: Razloži načrtovanje in organizacijo dela v pedikerskem salonu,
3.) 506 cilj: Utemelji pomen osebne priprave, priprave prostora, pripomočkov in stranke na
pedikuro,
4.) 507 cilj: Razume pomen vrednotenja in kontrole lastnega dela,
5.) 508 cilj: Našteje postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in
časa;
6.)

509 cilj: Razloži predpise o varnosti in zdravju pri delu,

7.) 510 cilj: Opredeli vplive delovnih pogojev in okolja na zdravje pedikerja,
8.) 511 cilj: Našteje ukrepe za varovanje lastnega zdravja in zdravja stranke,
9.) 512 cilj: Definira vplive delovnega mesta na okolje,
10.) 513

11.)

cilj: Našteje higienske postopke za vzdrževanje higiene v pedikerskem salonu,
514 cilj: Opiše namen in vlogo čistilnih in razkuževalnih sredstev v pedikuri,
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12.)

515 cilj: Opredeli postopke in metode čiščenja, razkuževanja in sterilizacije,

13.)

516 cilj: Razloži zahteve glede higiene rok na delovnem mestu,

14.)

517 cilj: Našteje različne tehnike dela pri pedikuri,

15.) 518

cilj: Pojasni kontraindikacije za pedikuro,

16.)

519 cilj: Opiše strokovno pripravo stranke, orodja in delovnega okolja,

17.)

520 cilj: Utemelji pomen natančnega pregleda nog in ugotavljanja potreb,

18.) 521

19.)

cilj: Razume pomen prepoznavanje bolezenskih sprememb na nogi,
522 cilj: Razloži obravnavo odebeljene kože, otiščanca, kurjega očesa, vraščenega

nohta…,
20.)
21.) 524

523 cilj: Pozna možnosti nastanka komplikacij pri nestrokovnem delu,
cilj: Razume pomen dobrega počutja stranke,

22.)

525 cilj: Pozna uporabo aparatur pri pedikuri,

23.)

527 cilj: Načrtuje in organizira lastno delo oziroma delo v pedikerskem salonu,

24.)

528 cilj: Ustrezno se pripravi na delo, pripravi prostor in pripomočke,

25.) 529

cilj: Sprejme stranko in jo primerno pripravi za pedikuro,

26.)

530 cilj: Dokumentira in vrednoti lastno delo,

27.)

532 cilj: Zagotavlja in odgovarja za kvaliteto lastnega dela,

28.)

533: Upošteva in izvaja predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja,

29.)

534 cilj: Upošteva sanitarno higienske predpise,

30.)

535 cilj: Delo izvaja tako, da varuje lastno zdravje in zdravje stranke;

31.) 537

32.)

cilj: Pripravlja čistilna in razkužilna sredstva ter upošteva dana navodila,
538 cilj: Izvaja postopke čiščenja, razkuževanja in sterilizacije pri oskrbi materiala,

orodja, aparatur in ostalih pripomočkov,
33.) 540

cilj: Uporablja različne tehnike dela glede na potrebe stranke,

34.)

541 cilj: Prepozna kontraindikacije za pedikuro,

35.)

542 cilj: Strokovno se pripravi na pedikuro(osebna priprava, priprava orodja,

prostora in materiala) in pri tem upošteva potrebe stranke;
36.) 544

37.)

cilj: Natančno izvede pregled stopala in ugotovi potrebe in probleme,
545 cilj: Prepozna bolezenske spremembe nog in upošteva morebitne omejitve za

pedikuro,
38.)

546 cilj: Namensko uporablja orodje za pedikuro,

39.)

547 cilj: Odstrani trdo kožo, krajša in pravilno oblikuje nohte ter odstrani kurja očesa

in otiščance,
40.)

548 cilj: Oskrbi vraščen noht,
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41.)

549 cilj: Pravilno oskrbi žulje,

42.)

550 cilj: Prepozna glivična obolenja nog in nohtov,

43.)

551 cilj: Odstranjuje obnohtno kožico, čisti obnohtne kanale, pravilno lakira nohte na

nogi,
44.)

552 cilj: Izbere ustrezen izdelek in izvede klasično tehniko masaže nog,

45.)

553 cilj: Pozna nevarnosti pojava komplikacij pri nestrokovnem delu,

46.)

554 cilj: Izvede ukrepe za dobro psihofizično počutje stranke,

47.)

555 cilj: Uporablja aparate pri pedikuri.

48.) 556

cilj: Svetuje o higieni nog in izdelkih za nego nog,

49.)

557 cilj: Stranko pouči o pomenu pravilne obutve,

50.)

558 cilj: Svetuje stranki o negi nog pri prepoznanju glivičnega obolenja kože in

nohtov nog,
51.)

559 cilj: Svetuje stranki ukrepe za preprečevanje nastanka žuljev in otiščancev.

V tem modulu ni bil, glede na kriterije, noben cilj slabo ocenjen.
Ker se ocene posameznih evalvatorjih (gledano tudi z vidika področij, iz katerih prihajajo) zelo
razlikujejo, je razumljivo, da so se na splošno v manjšem deležu strinjali o pomembnosti
posameznih izobraževalnih ciljev. Iz istega razloga je – glede na naše kriterije – tudi manjši delež
slabo ocenjenih ciljev. Visoka stopnja nestrinjanja gotovo kliče po ponovni presoji programa. Glede
na ocene evalvatorjev pri posameznih ciljih, se kaže, da je najbolj problematičen strokovni modul
Prehrana in dietetika (17,8 % ciljev ocenjenih samo z 1), sledita Etika in komuniciranje (29,2 %
ciljev ocenjenih samo z 1) ter Varovanje zdravja in okolja (33,3 % ciljev ocenjenih samo z 1). Pri
Gospodinjstvu je več 45 % ciljev ocenjenih kot temeljnih, pri Negi in oskrbi 69 % ter pri Masaži
79, 5 % ciljev. Najbolje ocenjeni modul je Pedikura (91,1% ciljev je označenih kot temeljnih).

4.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH MODULIH
Program Bolničar-negovalec vsebuje štiri strokovne module, ki so členjeni na več vsebinskih
sklopov. Vsak vsebinski sklop ima dve skupini ciljev: informativne in formativne. Spodaj navajamo
opombe evalvatorjev: katera znanja pogrešajo in s katerimi splošnoizobraževalnimi predmeti vidijo
povezave. Navajamo tudi druge opombe, če so jih imeli.
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Strokovni modul: Nega in oskrba
VS: Pomoč pri življenjskih aktivnostih – POA
•

Dodati: pozna vrste kašlja.

•

"pozna (kemijsko zgradbo) normalen in patološki urin in blato".

•

Pozna pomen povijanja nog.

•

Pozna pomen spanja.

•

Pozna odstopanja od normalnega spanja.

•

Pozna ortopedske pripomočke.

•

Pozna ustrezno dokumentacijo.

•

Kdo izvaja supervizijo.

•

Pri cilju: psihično in fizično pripravi stanovalca na negovalne postopke: prečrtala ''na
negovalne postopke''.

•

Prva pomoč oz. osnove nujne medicinske pomoči.

•

Pri cilju: spremlja življenjsko aktivnost dihanja in zna prepoznati vitalno ogroženega: ima
premalo znanj.

•

Pri cilju: ukrepa ob odstopanju od normalnega dihanja: zna oceniti in posredovati osebi s
kompetencami. Posreduje predpostavljeni.

•

Pri ciljih: ukrepa ob motnjah hranjenja in ustrezno ukrepa ob odstopanjih od normalnega
izločanja in odvajanja. Ukrepa pri odstopanju od normalnega spanja in počitka: Ne ukrepa,
temveč poroča.

•

Izvaja povijanje nog.

•

Namešča ortopedske pripomočke (ortoze, steznike …).

•

Pri cilju: spremlja življenjsko aktivnost izločanja in odvajanja (vzpodbuja k samostojnosti
pri izločanju in odvajanju): potrebno znanje zdravstvene nege.

•

Pri cilju: preprečuje komplikacije dolgotrajnega ležanja: Znanje o delegiranju oz.
pooblaščanju; timsko delo. Po na vodilih odgovorne kompetentne osebe MS, ZT.

•

Pri cilju: ureja posteljno enoto: poroča odgovorni osebi.

•

Pri cilju: spremlja stanje kože in sluznic ter ob odstopanjih ustrezno ukrepa: Ne ukrepa,
temveč poroča.

•

Pri cilju: prepozna odstopanja od normalne telesne temperature in ustrezno ukrepa:
Podčtala ''ustrezno ukrepa'' in pripisala: se posvetuje - poroča supervizorju

•

Povezave s slovenščino, tujim jezikom, naravoslovjem, fiziko, kemijo.

•

Povezave z varovanjem zdravja in okolja.
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VS: Prva pomoč – PPO
•

Obvešča vodjo negovalnega tima.

•

Pozna anatomijo in fiziologijo človeškega telesa.

•

Osnove profesionalne oz. poklicne odgovornosti.

•

Pri cilju: zagotavlja varnost stanovalcev / pacientov, okolja, sebe in sodelavcev: po
navodilih oz. predpisih nadrejenih.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo, fiziko. Povezovanjem z varovanjem
zdravja in okolja.

VS: Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami –
NBS
•

Etika in komuniciranje!

•

Pozna postopek ravnanja s svojci umirajočega.

•

Pri cilju: opiše spremembe pri človeku v procesu umiranja: Predlaga združitev tega cilja s
ciljem "našteje znake smrti". Poroča odgovorni osebi.

•

Pri cilju: neguje stanovalce s kroničnimi obolenji in osebe s posebnimi potrebami: V
kordinaciji z ZT, MS.

•

Pri ciljih: Opazuje stanje in potrebe stanovalcev ter poroča nadrejenim. Neguje
umirajočega in oskrbi umrlega. Prepozna znake smrti: V sodelovanju s koordinatorjem.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo,sociologijo.

Strokovni modul: Varovanje zdravja in okolja.
VS: Higiena - HIG
•

Pri cilju: Našteje najpomembnejše prenašalce povzročiteljev bolezni z živali na človeka:
nalezljive bolezni.

•

Pri sklopu: Okužbe, ki jih prenašajo členonožci in zoonoze: to področje je lahko zajeto v
predmetu mikrobiologija in higienski minimumi.

•

Pri cilju: načrtuje odvzem, transport in dokumentiranje kužnega materiala: kompetence
medicinske sestre.

•

Pri cilju: načrtuje odvzem, transport in dokumentiranje kužnega materiala: prečrtal
''načrtuje odvzem'' in dodal 'izvede'.

•

Pri cilju: izvede ukrepe izolacije: po navodilih epidemiološke službe.
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•

Pri ciljih: izbere ustrezno metodo razkuževanja ali sterilizacije glede na material in izvede
postopke čiščenja, razkuževanja, sterilizacije: kompetence medicinske sester v zdravstvenih
in socialnih zavodih.

•

Pri cilju: utemelji problem rezistence na antibiotike: je preobsežno.

•

Pri sklopih: Okužbe, ki jih prenašajo členonožci in zoonoze in Okužbe krvnega in limfnega
obtoka: Vsebino združite v bolj razumljivo celoto.

•

Povezovanje s kemijo, biologijo. Povezovanje z mikrobiologijo, epidemiologijo.
Povezovanje z varnostjo in zdravjem pri delu.

VS: Zdravstvena vzgoja – ZVZ
•

Povezovanje s sociologijo, športno vzgojo, naravoslovjem, slovenščino.

•

Definicij zdravja je več.

•

Pri cilju: pozna aktivnosti za promocijo zdravja: Je sinteza vseh znanj.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri ZVZ je smiselno, da vsak dijak pripravi za domačo nalogo na eno zdravstveno-vzgojno
temo referat, da zna uporabiti različne učno-vzgojne pripomočke, da se nauči nastopanja in
da zna prepričljivo podajati vzgojne vsebine.

VS: Zdrava prehrana – ZPR
•

Povezovanje s higieno, varovanje zdravja in okolja, biologijo.

VS: Varnost in zdravje pri delu – VZD
•

Pri cilju: opiše načine ravnanja z nevarnimi snovmi: Našteje in opiše načine ravnanja z
nevarnimi snovmi.

•

Pri cilju: prepozna nevarnosti zase in za stanovalce v njihovem okolju, beleži neželene
dogodke in poroča: Komu poroča?

•

Povezovanje z zdravstvenim in socialnim varstvom.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri VZD je dobro,. da se povežemo z delovno ustanovo- in v obliki ekskurzije prikažemo
pomen teorije na delovnem mestu- torej v praksi.
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Strokovni modul: Etika in komuniciranje - EIK
VS: Komunikacija – KOM
•

Pri cilju: loči pojma in pomen empatije in altruizma: loči pojme simpatija, empatija,
altruizem.

•

Opiše in pojasni verbalno in neverbalno komunikacijo. Pojasni pomen verbalne in
neverbalne komunikacije v zdravstvu.

•

Pri ciljih: opiše in pojasni verbalno in neverbalno komunikacijo in pojasni pomen verbalne
in neverbalne komunikacije v zdravstvu: določene cilje je treba združit.

•

Pri cilju: prepozna, omogoča in spodbuja izražanje čustev in občutkov ter zna reagirati na
čustva ob različnih situacijah: ob sprejemu, premestitvi, izgubi bližnjih oseb, bolezenskih
stanjih: prezahtevno za to stopnjo.

•

Pri cilju: komunicira s strokovnimi sodelavci in sodeluje pri reševanju nastalih problemov:
"upošteva navodila strokovnih sodelavcev, komunicira in sodeluje pri reševanju nastalih
problemov".

•

Povezovanje s psihologijo, slovenščino, tujim jezikom, družboslovjem.

VS: Poklicna etika – PET
•

Pravice pacientov.

•

Povezovanje s sociologijo in psihologijo, slovenščino. Povezovanje z zdravstvenim in
socialnim varstvom.

•

Pri ciljih: definira pojme etika, morala, vest in pozna Kodeks etike v socialnih in
zdravstvenih ustanovah: združit oba cilja.

•

Pri ciljih: reflektira dogodke z vidika moralno etičnih vrednot in oblikuje lestvico vrednot in
svoje delo opravlja skladno z veljavnimi etičnimi in pravnimi listinami in izvaja osebno
refleksijo: Prezahtevno za to stopnjo ni sposoben etičnega presojanja in odločanja.

VS: Zdravstveno in socialno varstvo – ZSV
Ni opomb
VS: Podjetništvo – POD
•

Ta sklop se mi zdi odveč v triletnem šolanju: je preveč abstraktno, ni potrebno za mnoga
temeljna znanja.
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•

Pri ciljih: zaveda se pomena dela v skupini, spozna vloge, ki jih imajo člani skupine, razvija
ustvarjalnost, razvija spretnost komuniciranja ter doseganja konsenza v skupini: se
ponavlja.

•

Pri ciljih: pripravi preprost poslovni načrt za izbrano poslovno zamisel in predvidi možna
tveganja, ki se lahko pojavijo pri realizaciji poslovne zamisli: Glede na predmete ni te
vsebine.

•

Povezovanje z jeziki, sociologijo, psihologijo, matematiko, komunikacijo, poklicno etiko.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri POD je dobro, da se povežemo z delovno ustanovo in v obliki ekskurzije prikažemo
pomen teorije na delovnem mestu, torej v praksi. Dijaki pa dobljeno znanje oblikujejo v
obliki referata.

Strokovni modul Gospodinjstvo – GOS
•

Pozna namen in cilje HACCAP sistema.

•

Pri cilju: Pozna načine zatiranja škodljivcev v kuhinji: del epidemiologije.

•

Pozna pomen aditivov.

•

Preobširno zastavljeno: bolničar ne sodeluje pri čiščenju v kuhinji.

•

Pri cilju: načrtuje nakup živil in pri tem upošteva deklaracijo: pri nakupu razlikuje aditive v
živilih.

•

Pri cilju: pravilno shranjuje, skladišči hrano, vzdržuje red in čistočo v prostorih za
shranjevanje živil (shramba, hladilnik, zamrzovalnik): opisi so preobsežni.

•

Povezovanje z naravoslovjem. Povezovanjem s Higieno, Varstvom in zdravjem pri delu,
Prvo pomočjo in Nego in oskrbo, Podjetništvom. Povezovanje s slovenščino.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri Gospodinjstvu je dobro, da se povežemo z delovno ustanovo in v obliki ekskurzije
prikažemo pomen teorije na delovnem mestu, torej v praksi.

Strokovni modul: Prehrana in dietetika
•

Pri cilju: opiše prehrano različnih skupin prebivalstva: dojenčka, otroka, mladostnika,
nosečnice, otročnice, starostnika: prečrtala vse razen starostnika.
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•

Pri cilju: razloži vrste, pomen, lastnosti hranilnih snovi in posledice nepravilnega
prehranjevanja: vsebine in cilji se ponavljajo.

•

Pri cilju: pojasni pojme: dieta, dietetika, medicinska dietetika: se ponavlja pri drugih
predmetih.

•

Pri poglavju Dietetika: vsebine za to stopnjo so prezahtevne glede na nepoznavanje internih
bolezni in glede na pristojnost, zato odgovarja dietetik.

•

Pri poglavju Dietetika: poklicni standard za srednjo medicinsko sestro tega nima v
programu.

•

Pri poglavju Dietetika: PRESEGA KOMPETENCE področje dietetike, dipl. ms. Soc.
oskrbovalka dela po navodilih, ki jih dobi, ni njena naloga sestavljati jedilnike.

•

Pri poglavju Dietetika: prezahtevno in ni kompetenca bolničarjev (2 evalvatorja).

•

Povezovanje z naravoslovjem, slovenščino, Nego in oskrbo.

Strokovni modul: Masaža
•

Pozna anatomijo in fiziologijo gibalnega aparata.

•

Pri cilju: Pozna vplive delovnih pogojev in okolja na zdravje pedikerja: Prečrtal 'pedikerja'
in dopisala 'maserja'.

•

Pri cilju: Pojasni učinke in delovanje masaže: in jih našteje.

•

Pri cilju: Izvaja različne vrste masaž: Obvlada in…

•

Povezovanje z družboslovjem, naravoslovjem, slovenščino, športno vzgojo. Povezovanjem
z Zdravstveno vzgojo, Varovanjem zdravja in okolja, Varnostjo in zdravjem pri delu,
higieno.

Strokovni modul: Pedikura
•

Opiše anatomijo in fiziologijo spodnjih okončin, kože in hrbta.

•

Pozna klasično masažo nog.

•

Manjka priprava klienta.

•

Povezovanje z naravoslovjem, družboslovjem, slovenščino. Povezovanjem z Varovanjem
zdravja in okolja, Varnostjo in zdravje pri delu, Higieno.

4.5. SPLOŠNE OPOMBE O KATALOGIH ZNANJ
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Sedem evalvatorjev je zapisalo tudi splošne opombe k katalogom znanj. Dva kataloge znanj
pohvalita, čeprav eden med njima izraža dvom v možnost uresničevanja ciljev, zaradi zahtevne
dijaške populacije in slabih učnih pogojev. En evalvator je mnenja, da je v programu premalo
masaže in pedikure (ni enotno kot v sorodnih programih), tudi na drugih mestih prihaja do
neusklajenosti z nekaterimi drugimi poklicnimi standardi (varuška negovalka, spremljevalec otrok s
posebnimi potrebami …). Štirje evalvatorji se strinjajo, da je dietetike preveč oz. da ni potrebna
(eden opozori na ponavljanje nekaterih poglavij iz dietetike), ker to področje v praksi pokriva
specialist. Trije evalvatorji trdijo, da je podjetništvo odveč in eden, da je premalo usposabljanja za
uporabo informacijske tehnologije. Dva se strinjata, da na nekaj mestih program predvideva
opravljanje del, ki so izven pristojnosti bolničarja negovalca.
Poglejmo posamezne opombe.
1.

O katalogu znanj za poklicni standard "bolničar - negovalec" se lahko zelo pohvalno
izrazim. Čestitke! Zelo smiselni vsebinski sklopi treh strokovnih modulov lepo zajamejo
celotno problematiko poklicnih kompetenc bolničarja - negovalca, na katerem koli področju
njegovega dela. Zelo celovito je zajeta problematika higiene. zdravstvene vzgoje, zdrave
prehrane in varstva pri delu. Velik poudarek je namenjen tudi etiki in komunikaciji in
razvoju čustvene inteligence, kar se mi zdi za današnji čas, zelo pomembno. Katalog
bogatijo tudi izbirni moduli. Zelo uravnovešeno so zastopani tudi splošnoizobrževalni
predmeti!

2. Katalogi znanj so napisani dobro, vključujejo vse potrebne elemente razvijanja analitičnega
mišljenja, pridobivanja spretnosti, veščin, razvijanja odgovornosti in reševanje problemov.
Moje vprašanje pa je, če bo to možno izvesti v praksi. Namreč, problem so prevelike
skupine, nemotivirani dijaki, velike učne in vzgojne težave dijakov, ter prevelika
obremenitev učiteljev z administrativnim delom. Sem pa mnenja, da bi morala biti
anatomija s fiziologijo v izvedbenem kurikulu, saj večina dijakov napreduje v PTI.
3.

Bistveno manjši je obseg informativnih in formativnih ciljev za maserja in pedikerja kot
velja za socialno oskrbovalko, čeprav imata V. stopnjo izobrazbe. Sklop dietetike je za
socialno oskrbovalko preobsežen, dietetika je specializacija. Socialna oskrbovalka mora
dobiti napisane diete s strani zdravstvene službe. Na nekaterih področjih presega
kompetence. Hranjenje per os brez motenj požiralnega refleksa. Teh je na domu malo. Kdo
bo hodil hraniti ljudi na teren? V socialnih in zdravstvenih zavodih je to v pristojnosti
medicinskih sester. Ali to pomeni, da bodo na dom hodile oskrbovat – hraniti - socialne
oskrbovalke in medicinske sestre? Pogledati poklicne standard za varuške negovalke
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(Ministrstvo za šolstvo), ki hranijo tudi otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
Pogledati poklicni standard spremljevalcev otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
(Ministrstvo za šolstvo), ki hranijo otroke z motnjami hranjenja, izvajajo neinvazivno
ventilacijo, aspirirajo, katetrizirajo...... Pogledati poklicni standard osebnih asistenov, ki
hranijo, oskrbujejo in negujejo težko gibalno ovirane odrasle osebe z motnjami hranjenja
(neinvazivna asistirana ventilacija, O2,......) Preobsežne vsebine podjetništva. Opredeliti pri
socialni oskrbovalki in bolničar negovalec tiste naloge, ki so pod strokovnim nadzorom
zdravstvene nege in tiste, ki so v pristojnosti sociale.
4. Evalvator predlaga, da se pri modulu Etika in komunikacija, cilji navedejo po vrstnem redu
kot je naslov modula. Zdrava prehrana in Prehrana in dietetika se pri ciljih ponavljata.
Vsekakor pa je modul "podjetništvo" za mojo presojo zelo preširok. V sklopu Masaža je
edino v njem formativni cilj in to še celo prvi, da uporablja sodobno tehnologijo za
dokumentiranje in evalvacijo dela. Menim, da je to bolj potrebno pri vseh drugih, če pa že
ne, potem črtajte.
5.

Modul Podjetništvo je odveč, prezahteven, abstrakten in za izobraževanje v 3 letnem
programu (po končani osnovni šoli) nesmiselen. Tudi pri dietiki so nekateri cilji postavljeni
na prezahteven nivo in izven kompetenc bolničarjev - jih daleč presegajo. Tu gre: VEČ JE
MANJ.

6. Poglavje "varovanje zdravja" je prezahtevno, če kandidat ne nadaljuje izobraževanja v
programu srednje medicinske sestre. Morebiti bi del vsebin prestavili v program v
nadaljevanju oziroma so navedene teme res samo informativne.
7. V splošnem se mi zdi, da je podjetništvo nekoliko preobsežno, čeprav se mi zdi smiselno. V
nekaterih primerih se nisem čutila dovolj kompetentno, da bi lahko ocenila, zato se raje
nisem opredelila.

4.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ TRETJEGA DELA
EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA
I.

Ali program (in poklicni standard) izhaja iz dovolj širokega poklicnega in
delovnega področja, da omogoča absolventu poklicno mobilnost? Utemeljite
odgovor.
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Evalvatorji se strinjajo, da program Bolničar – negovalec izhaja iz dovolj širokega poklicnega
področja, da omogoča absolventu programa poklicno mobilnost v okviru del, ki so vezana na nego
starejše populacije – v domovih oskrbovancev, v zdravstvenih zavodih in kot samostojni izvajalci
negovalnih storitev. Gre za deficitarni poklic, potrebe po katerem s staranjem populacije nenehno
rastejo.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Pri pregledu poklicnih kompetenc in kataloga znanj za poklicni standard bolničar negovalec menim, da program izhaja iz dovolj širokega poklicnega delovnega področja, da
omogoča absolventu optimalno poklicno mobilnost in tudi nadaljevanje izobraževanja.
Primerno se mi zdijo zastopani splošno-izobraževalni predmeti. Strokovni moduli zajemajo
zanimive vsebinske sklope, ki absolventa usposobijo za delo v socialno - zdravstvenih
zavodih, na domu oskrbovancev, v zdravstvenih zavodih, kot za samostojno poklicno pot.
Absolventi dobijo tudi širši vpogled v problematiko higiene, ekologije, varstva pri delu,
poklicne etike in komunikacije, podjetništva.

2. Program omogoča mobilnost, ker so zajeta temeljna znanja za opravljanje poklica in tudi za
nadgradnjo.
3. Menim, da program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja in omogoča
absolventu poklicno mobilnost.
4.

Poklicni standard zajema podporo in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, prav tako
načrtovanje in organizacijo dela, pripravo dela in izvajanje pri diagnostičnih postopkih in
posegih, izvajanje nege pri različnih obolenjih odraslih, ukrepanje v nepričakovanih
situacijah, uporabljanje sodobno informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zagotavljanje
podjetniškega ravnanja, izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti pacienta, varovanje
lastnega zdravja in zdravja drugih ter varovanje okolja, zdrava prehrana, higiena,
sodelovanje pri zdravstveni vzgoji pacienta in seveda spretnosti komunikacije in poklicne
etike, kar je v zadnjem času nujno potrebno. Naštela sem kompetence, ki so bistvenega
pomena za poklic bolničar negovalec, saj vemo, da je vedno več starejšega prebivalstva in
so ravno zato tako potrebna znanja s področja gerontologije in geriatrije. Menim, da je
dobro, da se dijaki lahko odločijo za izbirni modul, glede na delovno mesto, ki ga bodo
želeli opravljali oziroma imajo zanj večje zanimanje. Menim, da program zajema dovolj
široko področje, zato je prav, da se iz odprtega kurikula dodeli čim več ur za praktični pouk
v delovnih organizacijah (domu starejših oz, pedikerju, maserju – seveda je to odvisno od
izbirnega modula).
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5. Da. Zlasti omogoča prehajanje bolničarja negovalca in socialne oskrbovalke.
6.

Ne poznam izraza, morda pa se motim, da je bolničar tudi absolvent. Vsekakor pa je
program primeren oz. celo presega za poklicno mobilnost.

7. Da. Po končani 3 letni izobrazbi bodo dovolj mobilni. Bolničar bo lahko deloval v zelo
deficitarnem področju oskrbe starejših - na domu, v institucionalnem varstvu.
8.

Program je dobro zasnovan za predvidena področja dela diplomantov in bo nudil poklicno
mobilnost, čeprav bolj omejeno kot diplomantom iz ostalih predmetnikov. Predmetnik je
zasnovan sistematično, skladno in dobro. Poklicni standardi bolničar/negovalec, socialni
oskrbnik na domu, maser, pediker so jasni in ciljno pripravljeni. Predmetnika za maserja in
pedikerja sta glede na zahtevano predhodno izobrazbo skladno, smiselno in ciljno vsebinsko
oblikovana.

9.

Program absolventu omogoča mobilnost. Teme izobraževanja zajamejo dovolj veliko število
različnih področij za delo.

10.

Program dovoljuje in razvija pri dijaku sposobnost za samostojno in odgovorno ravnanje,
analiziranje konkretnih ukrepov v okviru svojih kompetenc. Omogoča poklicno mobilnost.

11.

Poklicni standard v nekaterih nalogah presega raven znanja glede na zahtevano stopnjo.

II.

Ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj in
prakse ustrezna? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji so si precej enotni v oceni, da je povezanost ključnih kvalifikacij, strokovnih znanj in
prakse ustrezna. Ob tem nekateri izpostavljajo pomen dobrega sodelovanja med učitelji in dobro
izvedene delovne prakse, kar šele omogoča dosego tega cilja. En evalvator kot neustrezno ocenjuje
razmerje med splošnoizobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli, ki bi po njegovi oceni
moralo biti 1:1. Kot še na nekaj drugih mestih, tudi tu najdemo ocene, da je sklop Prehrana in
dietetika za ta profil preširok in presega kompetence bolničarja negovalca.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Splošno izobraževalni predmeti so dobra osnova za razumevanje strokovnih modulov.
Informativni in formativni cilji so v katalogu znanj zelo natančno opredeljeni in prav gotovo
nudijo možnosti za osmišljanje teoretičnega s praktičnim in praktičnega s teoretičnim.
Dobro medpredmetno povezovanje in zasledovanje formativnih ciljev pri praktičnem
izobraževanju na šoli, kot tudi pri delodajalcu, bi lahko vodilo k dobrim rezultatom.
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2. Povezanost vseh področij je prisotna in ustrezna, ker omogoča dijaku razumevanje in
povezovanje teorije s prakso.
3.

Menim, da gre za dobro povezavo ključnih kvalifikacij in strokovnih znanj, saj prenova
poklicnega in strokovnega izobraževanja prinaša veliko medpredmetnih povezav. V
prenovljenih programih bo dobro sodelovanje med profesorji splošnih in strokovnih
predmetov, saj se bodo usklajevali, ure izvajali skupaj, organizirali projektne dneve, tedne
in podobno. Glede prakse bo odvisno od posameznih šol in delodajalcev. Če bo tako, kot je
zastavljeno, potem bo v redu.

4. Razmerje med splošnimi znanji in strokovnimi znanji je neenakomerno za V. stopnjo
izobrazbe. Razmerje bi moralo biti 1:1 (54:52 kreditne točke). Preobsežen sklop
podjetništva za bol. negovalce, bolničarje in soc. oskrbovalke.
5. Menim da, čeprav bi lahko bilo več "prakse".
6. Da. Splošno znanja so sicer v široko postavljenih splošnoizobraževalnih predmetih.
Predstavljam si, da ima naravoslovje dovolj temeljev fizike, kemije in biologije, da bodo
razumeli strokovne predmete. Zelo dobro je nastavljeno Varovanje zdravja - okolje z
osnovami mikrobiologije. Prav tako je v družboslovju verjetno dovolj psihologije in
sociologije, da bodo razumeli potrebe in težave ljudi, s katerimi bodo delali.
7. Ključna znanja in njihova aplikativnost v prakso so v predmetniku. Predmetnika BN sta
dobro podprta s PI na šoli in v praksi. Predlagam večji poudarek družboslovnemu znanju,
znanju slovenskega in tujega jezika kot naravoslovnemu znanju. Predlagam, da se v
vsebinskem sklopu podjetništvo prečistijo vsebine glede na potrebe diplomanta v praksi in
možnost razumevanja glede na splošno znanje. Vsebinski sklop prehrana in dietetika je
dobro in sistematično pripravljen, menim pa, da je za razumevanje sklopa in njegova
aplikativnost v delo težko realizirana glede na podporo znanja.
8.

Povezanost ključnih kvalifikacij, strokovnih znanj in prakse je ustrezna. V ključnih delih so
navedene vse spretnosti = znanja, ki so potrebna za kakovostno delo na področju

9.

Teoretična znanj smiselno sledijo strokovnim in samo zaokrožena celota znanj lahko
zagotavlja praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti v delovnem okolju.

10.

Iz opisanih znanj ni dovolj jasno razlikovanje oz. sinteza znanj - prakse. Nekatera so preveč
fragmentirana in se ponavljajo.

III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj
praktičnih spretnosti? Utemeljite odgovor.
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Tudi na to vprašanje evalvatorji odgovarjajo pozitivno, čeprav večinoma ne podajajo vsebinskih
utemeljitev. En evalvator opozarja na pomen zasledovanja formativnih ciljev pri praktičnem
izobraževanju, drugi vidi prednost programa v tem, da omogoča razvijanje praktičnih spretnosti.
Tudi tu najdemo opozorilo, da sta preširoko zastavljeni področji podjetništvo ter prehrana in
dietetika.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Prav gotovo so cilji v katalogih znanj napisani tako, da teoretično osmislijo razvoj
praktičnih spretnosti. Vsak praktični ukrep negovalca mora temeljiti na razumevanju zelo
specifičnih in kompleksnih problemov (teorija) varovanca. Zelo pomembno bo, v procesu
praktičnega izobraževanja, zasledovati formativne cilje vseh strokovnih modulov.

2. Cilji so zapisani tako, da osmišljajo razvoj praktičnih spretnosti, ker omogočajo izvajanje
pri praktičnih vajah in omogočajo razvijanje veščin in spretnosti.
3.

Cilji so zelo dobro zapisani. V bistvu je vse naravnano na uporabno znanje - to je delo pri
varovancu. V pogovoru s profesorji splošnih predmetov se vedno dotikamo problemov, kako
bi določene vsebine predstavili, da bo za dijake čim bolj razumljivo in uporabno znanje.
Cilji so postavljeni tako, da morajo dijaki razmišljati in aktivno sodelovati. Od njih se
pričakuje uporabno znanje. Pri tem morajo upoštevati vse vsebine, ki jih obravnavajo pri
različnih predmetih.Vsebine se ne ponavljajo, temveč le povezujejo in ves čas nadgrajujejo,
kar pa je za dosego posameznega cilja zelo pomembno.

4. Da.
5.

Cilji so primerno napisani.

6. Da. Bojim se celo, da je na nekaterih področjih za bolničarja preveč teoretičnih vsebin in
ciljev, da to včasih preprečuje razumevanje bistva.
7.

Cilji so v katalogih znanj opisani jasno in spodbujajo teoretično osmišljen razvoj praktičnih
znanj. Predlagam zmanjšan obseg dodatnega znanja v zgoraj opisanih vsebinskih sklopih,
podjetništvo, prehrana in dietetika.

8. Zapisani cilji so podlaga za osmišljen teoretični razvoj praktičnih spretnosti.
9.

Razvijajo sposobnost, spodbujajo k samostojnemu in odgovornemu ravnanju ter kritični
presoji. Pridobijo določena znanja in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v
delovnem procesu. V katalogu so cilji zapisani, da omogočajo pridobivanje znanj, ki so
nujno potrebna za zagotavljanje kakovosti v posameznem poklicu.

10. Iz zapisov je težko oceniti, ker je premalo virov in literature za to področje.
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IV.

Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje
izobraževanja na področju zdravstva? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji ocenjujejo, da je program zadostna osnova za nadaljevanje izobraževanja na področju
zdravstvene nege. Med njimi en evalvator izpostavlja potrebo po dodatnih znanjih iz programa
zdravstvene nege, kar bi omogočilo boljše dosežke v PTI programu. Drugi pozitivno ocenjuje večji
poudarek kot v preteklosti na družboslovnih znanjih, ki omogočajo boljše razumevanje starejše
populacije. Med odgovori pa najdemo tudi stališče, da ni ustrezna usmerjenost programa na starejšo
populacijo, ker se lahko negovalci zaposlujejo tudi na v zavodih, ki skrbijo za mladostnike s
posebnimi potrebami. Zopet najdemo mnenja, da znanja dietetike in podjetništva presegajo profil.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Menim, da katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje
izobraževanja na področju ZN.
2. Katalogi znanja na področju B-N sicer omogočajo nadaljnje izobraževanje na področju
zdravstva, vendar, iz sedanjih izkušenj, bi lahko v kataloge vnesli več strokovnih vsebin iz
kataloga SSI pri modulu ZN. Dijaki morajo v programu PTI predelati preveč snovi v enem
letu.
3.

Glede na splošnoizobraževalne predmete in strokovne module menim, da program daje
zadostno osnovo za nadaljevanje študija na področju zdravstva. Škoda je le, da je prenova
prinesla NMS-je. Da razložim. Če dijak dobi več NMS, to res ne vpliva na končno oceno,
kar pa vpliva na skupek znanja, ki bi ga dijak moral zbrati pri posameznem predmetu, ki je
pomembno za skupno vsoto znanja in dosego končnega cilja (osnova za nadaljevanje
izobraževanja). Prej je negativna ocena vplivala na oceno pri zaključevanju. Kaj to
pomeni? Dijak celo leto ne dela, na koncu se na hitro nauči neke vsebine, dobi pozitivno
oceno, vendar njegovo znanje ni veliko vredno, ker ga hitro pozabi, saj ni bilo utrjeno.
Vemo pa, da je ponavljanje mati učenosti. NMS-ji so prinesli še več kampanjskega učenja v
šolski sistem, kar pa sigurno ni bilo vodilo za prenovo. Profesorji smo mnenja, da bi bilo
veliko bolje, če bi ukinili NMS-je.

4.

Zelo natančno je izdelan vsebinski sklop dietetike in podjetništva. Podjetništvo je
preobsežno za bolničarja – negovalca in socialno oskrbovalko, prav tako dietetika. Te
vsebine so na višjem nivoju in jih lahko dijaki pridobijo v nadaljevanju šolanja. Sicer dajejo
katalogi zadostno osnovo za nadaljnje izobraževanje.
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5.

Katalogi znanja dajejo osnovo samo za nadaljevanje izobraževanja v smislu starejše
populacije, manjkajo pa osnovne vsebine za druga področja. Preveč je usmerjen samo v
starejšo populacijo. Kaj pa, če se zaposli v zavodih za prizadeto mladino? Vsekakor pa ne
zadostuje znanje za poklic socialni oskrbovalec, maser in pediker.

6. Da. Bolničarji imajo s pridobljenim znanjem možnost nadaljevati, nadgrajevati in
dopolnjevati pridobljena znanja.
7. Program daje možnosti za izvajanje programa 3+2. Z večjim poudarkom na znanju iz
družboslovnih ved se omogoča diplomantu boljšo podlago za razumevanje ljudi, negovanja
in tudi podlage za nadaljnje izobraževanje. Predlagam, da se literatura, ki je navedena za
podporo priprave dokumenta novelira oz. nadomesti z novejšo literaturo.
8. Katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovno za nadaljevanje izobraževanja na
področju zdravstva. Smiselno se vključujejo že v naslednjih katalogih, ki so na višji stopnji.
9. Da. Včasih celo presega osnovo za Bolničarja negovalca.

V.

Ali cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno znanje, ki omogoča
razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih
nalog in problemov? Utemeljite odgovor.

Večina evalvatorjev je mnenja, da so cilji zasnovani tako, da je na njihovi osnovi mogoče razvijanje
sposobnosti za reševanje problemov, vendar takšnih, ki so vezani na ožji negovalčev delokrog – kot
pravi eden med njimi: »ugotavljanje in razreševanje varovančevih negovalnih problemov,
prepoznavanje nepričakovanih zapletov in pravilno reagiranje na zaplete.« Glede na kompetence
negovalca in stopnjo izobrazbe je to po mnenju večine evalvatorjev tudi dovolj.
Poglejmo posamezne odgovore:
1. Menim, da katalogi znanj obsegajo strokovna znanja, ki omogočajo absolventu predvsem
ugotavljanje in razreševanje varovančevih

negovalnih

problemov, prepoznavanje

nepričakovanih zapletov in pravilno reagiranje na zaplete.
2. Ob zagotavljanju aktivne udeležbe dijaka v procesu izobraževanja si le-ta pridobi
sposobnost reševanja problemov.
3.

Cilji so postavljeni tako, da omogočajo razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših
in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Cilji vključujejo znanja, da lahko dijaki
prepoznavajo, razlikujejo, uporabljajo, načrtujejo, ugotavljajo, primerjajo, poročajo,
svetujejo… in razvijajo ključne kompetence.
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4. Da, cilji vključujejo dovolj temeljnega poklicnega in strokovnega znanja.
5.

Cilji vključujejo temeljno poklicno in strokovno znanje za bolničarja v okolju za starostnike.
Za kompleksnejše in abstraktnejše poklicne naloge in probleme pa bolničar-negovalec,
predpostavljam, nima kompetenc.

6.

Menim, da bolničar nima kompetenc za reševanje kompleksnejših in abstraktnih poklicnih
nalog in problemov. Takšnih pričakovanj ne moremo imeti. Daje pa dovolj osnove, da
razume, ovrednoti in reši probleme v svojem delokrogu.

7. Cilji in vsebinski sklopi ponujajo temeljno poklicno in strokovno znanje, ki je namenjeno za
delo s pacientom, družino ali skupnostjo ter učinkovito timsko delo. Razvijanje abstraktnih
znanj diplomanta za reševanje kompleksnih in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov
je težko pričakovati na tem nivoju izobraževanja.
8. Temeljno znanje, ki je doseženo, omogoča ob dovolj veliki motivaciji razvijanje sposobnosti
za reševanje kompleksnejši in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov.
9. Dijaki si razvijajo sposobnosti za kritično presojo in analiziranja konkretnih problemov in s
tem načinom prilagajanja programa omogočajo udeležencu reševanje kompleksnejših
poklicnih nalog v okviru svojih kompetenc.
10. Cilji so namenjeni le reševanje bolj enostavnih problemov v okviru sistema določenega
profila.

VI.

Ali katalogi znanj konkretizirajo

splošne cilje programa (glej cilje

izobraževalnega programa Bolničar-Negovalec)? Utemeljite odgovor.
Tudi na to vprašanje so evalvatorji odgovarjali pozitivno. Kot utemeljuje eden med njimi: »Program
je zasnovan tako, da navaja dijake na samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in
reševanje konkretnih strokovnih problemov. Dijaki razvijajo sposobnost prepoznavanja potreb
pacientov in pridobijo praktično uporabno znanje na svojem področju. Usposobijo se za uporabo
sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in gradivi. Naučijo se pozitivne in
odprte komunikacije. Privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do
človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti. Obvladajo pa tudi zaščitne ukrepe za
varno delo in razvijajo pozitiven odnos do varstva okolja. Razvijejo ključne kompetence, razvijejo
sposobnost podjetniškega mišljenja in upoštevajo načela kodeksa poklicne etike.« Po drugi strani
najdemo opozorila, da v programu manjkajo znanja s področja posebnih potreb, da nekaj znanj
presega profil, da je premalo znanj za splošno razgledanost negovalca. Tudi nekateri strokovni viri,
na katerih bazira program, naj bi bili zastareli.
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Poglejmo posamezne odgovore:
1. Menim, da so splošni cilji izobraževalnega programa bolničar - negovalec v katalogih znanj
konkretizirani na vseh področjih.
2. Katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa, ker so usmerjeni v pridobivanje
teoretičnih in praktičnih veščin.
3.

Menim, da katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Program je zasnovan tako,
da navaja dijake na samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in reševanje
konkretnih strokovnih problemov. Dijaki razvijajo sposobnost prepoznavanja potreb
pacientov in pridobijo praktično uporabno znanje na svojem področju. Usposobijo se za
uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in gradivi. Naučijo se
pozitivne in odprte komunikacije. Privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z
ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti. Obvladajo
pa tudi zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo pozitiven odnos do varstva okolja.
Razvijejo ključne kompetence, razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja in upoštevajo
načela kodeksa poklicne etike.

4. Da. Manjka področje oseb s posebnimi potrebami v socialnih zavodih in na domu.
5.

Katalogi znanj "zadovoljivo" konkretizirajo splošne cilje. Pojavlja se namreč vprašanje,
kako lahko analizirajo konkretne strokovne probleme (kateri so ti strokovni problemi) ter
njihovo reševanje (kako ji reševati). Dodajam pa splošno utemeljitev! Potrebna je skrbna
analiza literature, saj je nekatera žal ZELO, ZELO stara in to ne vzdrži prenove!!!!

6. Da. Jih konkretizirajo - velikokrat presegajo (dietetiko, podjetništvo).
7. Katalogi konkretizirajo splošne cilje programa. Program je oblikovan jasno in ciljno ter ne
pušča nobenih dvomov o delu diplomanta. Je lik, ki je jasno usmerjen v timsko delo, pomoč
posameznika in družine. Glede na nacionalne in internacionalne usmeritve predlagam
dodatna znanja za splošno razgledanost diplomantov.
8. Katalogi konkretizirajo splošne cilje. Iz splošnih ciljev lahko ustvarimo in delamo na vseh
štirih poklicnih standardih (bolničar - negovalec, bolničar v zdravstvenem zavodu, maser,
pediker).
9.

Cilji izobraževalnega programa Bolničar konkretizirajo splošne cilje. Razvijajo sposobnosti
za samostojno in odgovorno delovanje. Imajo možnost za pridobivanje in utrjevanje
poklicnih znanj. Razvijajo sposobnosti za delo v timu.

10. Cilji bi morali biti usmerjeni glede na strukturo, proces in vire bolj sistematično, zato je
zelo težko vrednotenje.
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4.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV
a) Dobrih 90 % vseh ciljev strokovnega dela programa je dobilo najmanj od enega evalvatorja
oceno 1, čeprav so hkrati vsi ocenili z oceno 1 le dobrih 33 % ciljev. Rezultat kaže na velike razlike
med evalvatorji. Razlike med njimi se kažejo zlasti glede na področje, iz katerega prihajajo. Na
splošno so evalvatorji s področja znanosti ocenjevali cilje najbolj strogo: po njihovih ocenah sodeč,
bi bilo potrebno ponovno premisliti ustreznost skoraj 18 % ciljev. Po presoji evalvatorjev s področja
šolstva bi bilo potrebno ponovno premisliti ustreznost le dober 1 % ciljev; po presoji evalvatorjev s
področja dela dobrih 9 %; po presoji evalvatorja iz zbornice pa je takšnih ciljev manj kot odstotek.
Tako velike razlike med ocenjevalci nakazujejo, da v stroki ne obstajajo enotni koncepti o tem,
kako naj bo videti program: na enem spektru mnenj imamo denimo predstavnika šole in podjetja, ki
kar 522 oz. 553 (93,4 % oz. 89,9 %) od 559 ciljev vrednotijo z oceno 1, na drugem pa predstavnika
znanosti, ki z oceno 1 ovrednoti le 321 ciljev (57,4 %), z oceno 2 177 ciljev (31,7 %) in z oceno 3
33 ciljev (5, 90 %).
b) Zaradi te razpršenosti podatkov smo prišli do rezultata, da je bilo malo ciljev slabo ocenjenih –
čeprav gre bolj za to, da so nizke ocene evalvatorji zelo različno pripisovali. To potrjujejo tudi drugi
podatki, kjer evalvatorji naštevajo odvečna in manjkajoča znanja.
c) Glede na ocene evalvatorjev pri posameznih ciljih, se kaže, da je najbolj problematičen strokovni
vsebinski sklop Prehrana in dietetika (17,8 % ciljev ocenjenih samo z 1), sledita Etika in
komuniciranje (29,2 % ciljev ocenjenih samo z 1) ter Varovanje zdravja in okolja (33,3 % ciljev
ocenjenih samo z 1). Pri Gospodinjstvu je več 45 % ciljev ocenjenih kot temeljnih, pri Negi in
oskrbi 69 % ter pri Masaži 79, 5 % ciljev. Najbolje ocenjeni sklop je Pedikura (91,1% ciljev je
označenih kot temeljnih).
d) Sedem evalvatorjev je zapisalo tudi splošne opombe k katalogom znanj. Dva kataloge znanj
pohvalita, čeprav eden med njima izraža dvom v možnost uresničevanja ciljev, zaradi zahtevne
dijaške populacije in slabih učnih pogojev. En evalvator je mnenja, da je v programu premalo
masaže in pedikure, prihaja do neusklajenosti z nekaterimi drugimi poklicnimi standardi (varuška
negovalka, spremljevalec otrok s posebnimi potrebami …). Štirje evalvatorji se strinjajo, da je
dietetike preveč oz. da ni potrebna (eden opozori na ponavljanje nekaterih poglavij iz dietetike), ker
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to področje v praksi pokriva specialist. Trije evalvatorji trdijo, da je podjetništvo odveč in eden, da
je premalo usposabljanja za uporabo informacijske tehnologije. Dva se strinjata, da na nekaj mestih
program predvideva opravljanje del, ki so izven pristojnosti bolničarja negovalca.
e) Evalvatorji se strinjajo, da program Bolničar – negovalec izhaja iz dovolj širokega poklicnega
področja, da omogoča absolventu programa poklicno mobilnost v okviru del, ki so vezana na nego
starejše populacije. Gre za deficitarni poklic, potrebe po katerem s staranjem populacije nenehno
rastejo.
f) Evalvatorji so si precej enotni v oceni, da je povezanost ključnih kvalifikacij, strokovnih znanj in
prakse ustrezna. Ob tem nekateri izpostavljajo pomen dobrega sodelovanja med učitelji in dobro
izvedene delovne prakse, kar šele omogoča dosego tega cilja.
g) Evalvatorji so manj prepričljivi v svojih sicer pritrdilnih odgovorih, da so cilji v katalogih znanj
zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj praktičnih spretnosti. En evalvator opozarja
na pomen zasledovanja formativnih ciljev pri praktičnem izobraževanju, drugi vidi prednost
programa v tem, da omogoča razvijanje praktičnih spretnosti.
h) Evalvatorji ocenjujejo, da je program zadostna osnova za nadaljevanje izobraževanja na področju
zdravstvene nege. Med njimi en evalvator izpostavlja potrebo po dodatnih znanjih iz programa
zdravstvene nege, kar bi omogočilo boljše dosežke v PTI programu. Drugi pozitivno ocenjuje večji
poudarek kot v preteklosti na družboslovnih znanjih, ki omogočajo boljše razumevanje starejše
populacije. Med odgovori pa najdemo tudi stališče, da ni ustrezna usmerjenost programa na starejšo
populacijo, ker se lahko negovalci zaposlujejo tudi na v zavodih, ki skrbijo za mladostnike s
posebnimi potrebami.
i) Večina evalvatorjev je mnenja, da so cilji zasnovani tako, da je na njihovi osnovi mogoče
razvijanje sposobnosti za reševanje problemov, vendar takšnih, ki so vezani na ožji negovalčev
delokrog – kot pravi eden med njimi: »ugotavljanje in razreševanje varovančevih negovalnih
problemov, prepoznavanje nepričakovanih zapletov in pravilno reagiranje na zaplete.« Glede na
kompetence negovalca in stopnjo izobrazbe je to po mnenju večine evalvatorjev tudi dovolj.
j) Na vprašanje, če katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa, evalvatorji odgovarjajo
pritrdilo. Najdemo pa opozorila, da v programu manjkajo znanja s področja posebnih potreb, da
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nekaj znanj presega profil, da je premalo znanj za splošno razgledanost negovalca. Tudi nekateri
strokovni viri, na katerih bazira program, naj bi bili zastareli.
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V. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

5.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA
Cilji izobraževalnega programa Zdravstvena nega so:
•

Dijaki se usposobijo za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in
mladostnikov,

•

razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in
analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,

•

usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do
zdravega načina življenja,

•

usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,

•

razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi
potrebami,

•

pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,

•

privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega
življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,

•

naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,

•

spoznajo pomen sodelovanja s svojci,

•

razvijejo sposobnost za delo v timu,

•

razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,

•

razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,

•

usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in z
gradivi,

•

obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,

•

razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja.
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PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA/ SSI
Oznaka Programske enote

Obvezno /
izbirno

Skupno št. Št. kreditnih točk
ur

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

obvezno

68

3

P9

Fizika

obvezno

70

3

P10 Kemija

obvezno

70

3

P11 Biologija

obvezno

70

3

P12 Športna vzgoja

obvezno

340

14

2143

100

Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1

Z dravstvena nega

obvezno

680

34

M2

Anatomija in fiziologija

obvezno

170

12

M3

Varovanje z dravja

obvezno

136

9

M4

Kakovost v zdravstveni negi

obvezno

136

10

M5

Z dravstvena nega otroka in mladostnika

obvezno

136

7

M6

Z dravstvena nega v psihiatrični dejavnosti

izbirno

238

14

M7

Paliativna zdravstvena nega

izbirno

238

14

M8

Z dravstvena nega v geriatrični dejavnosti

izbirno

238

14

M9

Z dravstvena nega v zoboz dravstveni

izbirno

238

14
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dejavnosti
M10 Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti

izbirno

238

14

1496

86

714

29

304

12

352

14

596

24

Skupaj pouka (A+B+E)

4235

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1018

41

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

4587

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

4891

236

Skupaj
Od
C – Praktično izobraževanje v šoli

tega:

Praktični pouk
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

Poklicna matura (storitev in zagovor)

4

Skupaj kreditnih točk

Število tednov izobraževanja v šoli

240

132

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

8

Število tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

151

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oziroma dijak izbere sociologijo ali geografijo.
Izbirni strokovni moduli:
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Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M6 do M10.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

5.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH
ZNANJ
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev strokovnega
dela programa Zdravstvena nega. Program vsebuje 1318 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh ciljev,
vključujoč izbirne module). Iz tabele je razvidno, da je bilo skoraj 92 % vseh ciljev od najmanj
enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo temeljna znanja profila. 5, 5 % ciljev je takšnih,
ki bi jih lahko izpustili in 2, 6 % odvečnih ciljev. Vsi evalvatorji pa so oceno 1 podelili 775 ali 58, 8
% ciljem.
Tabela: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Zdravstvena nega SSI
SKUPAJ VSI EVALVATROJI
OCENA CILJEV
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
11753
91,9
Cilji označeni z oceno 2
707
5,5
Cilji označeni z oceno 3
334
2,6
Skupaj
12794
100
Tokrat nastrožji ocenjevalec prihaja iz šolstva. Meni namreč, da je kar 11% oziroma 145 ciljev
odvečnih. Skupno so evalvatorji s področja šolstva kot odvečne prepoznali 162 ciljev oz. 12, 3 %
ciljev. Kot prikazujeta spodnji tabeli, skupinsko najbolj strogi ocenjevalci zopet prihajajo s področja
znanosti (evalvatorji 7, 8, 9), ki bi lahko pogrešili med 137 in 152 izobraževalnih ciljev (med 10,4
in 11,5 % ciljev). Manj je po njihovi presoji povsem odvečnih ciljev (0, 42 in 61 ciljev).
Nekaj ciljev ni bilo ocenjenih, izstopata dva evalvatorja (6 in 11), ki nista ocenila 188 oz. 117
ciljev.
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA
OCENA CILJEV
Evalvator 1
Evalvator 2
Evalvator 3 in 4
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z
1284
97,6
1148
87,4
1295
98,3
3727
94,5
oceno 1
Cilji označeni z
14
1,1
21
1,6
22
1,7
57
1,4
oceno 2
Cilji označeni z
17
1,3
145
11,0
0
0,0
162
4,1
oceno 3
Skupaj

1315

100

1314

100

1317

100

3946

100
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Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev iz zbornice
EVALVATORJA IZ ZBORNICA
OCENA CILJEV
Evalvator 5
Evalvator 6
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z
1233
93,7
1100
97,3
2333
95,4
oceno 1
Cilji označeni z
70
5,3
30
2,7
100
4,1
oceno 2
Cilji označeni z
13
1,0
0
0,0
13
0,5
oceno 3
Skupaj
1316
100
1130
100
2446
100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti
EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI
OCENA CILJEV
Evalvator 7
Evalvator 8
Evalvator 9
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
1098
83,8
1116
86,2
1145
89,2
3359
86,4
Cilji označeni z oceno 2
152
11,6
137
10,6
138
10,8
427
11,0
Cilji označeni z oceno 3
61
4,7
42
3,2
0
0,0
103
2,6
Skupaj
1311
100
1295
100
1283
100
3889
100
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela
EVALVATORJI - DELODAJALCI
OCENA CILJEV
Evalvator 10
Evalvator 11
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z
1182
90%
1152
96%
2334
93%
oceno 1
Cilji označeni z
77
6%
46
4%
123
5%
oceno 2
Cilji označeni z
53
4%
3
0%
56
2%
oceno 3
Skupaj

1312

100%

1201

100%

2513

100%
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5.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI
POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV
Katalogi znanja za posamezne module so pripravljeni tako, da je vsak modul razdeljen na manjše
vsebinske sklope, le-ti pa vsebujejo informativne in formativne operativne izobraževalne cilje.
Oceno 1 vseh evalvatorjev si je prislužilo 775 ciljev, kar predstavlja 58,8 % vseh ciljev. V
nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih vsebinskih sklopih:
ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
•

KRITERIJ 1: če so 4 ali več evalvatorji ocenili cilj z oceno 2 (cilj sicer ni odveč, bi ga pa
lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili) ali

•

KRITERIJ 2: če sta 2 ali več evalvatorjev cilj ocenila z oceno 3 (cilj ni potreben).

Takih ciljev je v izobraževalnem programu za Zdravstvena nega SSI 70, kar znaša 5,3%

5.3.1. Strokovni modul Zdravstvena nega
Modul Zdravstvena nega, najbolj obsežni sklop v programu, obsega 482 ciljev, od tega jih je 229
dobilo oceno 1. To znaša 47,5 % vseh ciljev modula.
Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije ANI
INFORMATIVNI CILJI
DIHANJE
1) cilj 1: razloži življenjsko aktivnost dihanja
2) cilj 2: razloži negovalne probleme, cilje, negovalne intervencije ter pomen vrednotenja za
učinkovito dihanje
PREHRANJEVANJE IN PITJE
3)

cilj 4: razlikuje različne načine hranjenja

4) cilj 5: razloži pomen bilance tekočin
5)

cilj 6: opiše posebne prehranske zahteve pacienta in primerno obliko hrane

6) cilj 7: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
prehranjevanja in pitja
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IZLOČANJE IN ODVAJANJE
7) cilj 8: razloži normalno izločanje in odvajanje
8) cilj 9: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izločanja,
odvajanja in pri bruhanju
9)

cilj 10:opiše vzroke in ukrepe pri motnjah izločanja, odvajanja in bruhanja

10) cilj 11:razlikuje vrste izločalnih stom in pozna nego stom
11)

cilj 14:razloži tehnike odvzema kužnin in pravila transporta
GIBANJE IN USTREZNA LEGA

12) cilj 16:razlikuje različne položaje telesa
13)

cilj 18:razlikuje vrste transporta in transferja oseb

14) cilj 19:razloži negovalne probleme , cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti gibanja
15)

cilj 20:razloži vzroke, znake in preventivne ukrepe razjed zaradi pritiska
SPANJE IN POČITEK

16)

cilj 22:razloži načine urejanja posteljne enote in pojasni pomen urejenosti pacientovega
okolja

17) cilj 24:razloži negovalne probleme , cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti spanja in
počitka
OBLAČENJE IN SLAČENJE
18) cilj 26:razlikuje vrsto in ustreznost oblačil in obutve
19) cilj 27:razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti oblačenja
in slačenja
VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE
20)

cilj 28:opiše dejavnike, ki vplivajo na telesno temperaturo in znojenje

21) cilj 29:razlikuje vrednosti telesne temperature pacienta in odstopanja
22)

cilj 30:razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
vzdrževanja normalne telesne temperature in znojenja
OSEBNA HIGIENA IN ESTETSKA UREJENOST

23)

cilj 32:razloži pomen osebne higiene in estetske urejenosti pacienta

24) cilj 33:razlikuje stanje kože pacienta ( fiziološke, patološke )
25)

cilj 34:razloži negovalne probleme , cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti osebna
higiena in estetska urejenost
IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU

26) cilj 37:navede nevarnosti iz pacientovega okolja
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27) cilj 38: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izogibanja
nevarnostim v okolju
ODNOSI Z LJUDMI, IZRAŽANJE ČUSTEV IN OBČUTKOV
28) cilj 40:pozna zakonitosti komunikacije s pacienti in svojci
29) cilj 42:razloži pomen fizične in psihične aktivnosti pacienta
KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA
30)

cilj 44:razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti koristnega
dela, razvedrila in rekreacije
ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI PRI RAZLIČNIH DUŠEVNIH STANJIH

31) cilj 46:razlikuje različna duševna stanja pacienta;
32)

cilj 47:razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije po življenjskih
aktivnostih pacientov pri različnih duševnih stanjih
FORMATIVNI CILJI
DIHANJE

33) cilj 48:spremlja življenjsko aktivnost dihanja in prepozna vitalno ogroženega
34) cilj 49:opazuje in meri dihanje
35) cilj 50:vzpodbuja pacienta k učinkovitemu dihanju
36)

cilj 51:ukrepa ob odstopanju od normalnega dihanja

37)

cilj 54:namešča pacienta v ustrezen položaj za lažje dihanje

38) cilj 55:vzdržuje mikroklimo
39) cilj 56:nudi pomoč pacientu pri izkašljevanju
40)

cilj 58:dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja
PREHRANJEVANJE IN PITJE

41) cilj 60:upošteva običaje in navade prehranjevanja pacienta in svetuje zdrav način
prehranjevanja
42) cilj 62:vzpodbuja pacienta k samostojnosti v življenjski aktivnosti prehranjevanja in pitja
43)

cilj 63:prepozna težave pri požiranju in opažanja sporoča nadrejenemu

44) cilj 64:servira hrano
45) cilj 65:hrani per os pri normalnem požiralnem refleksu
46)

cilj 66: ukrepa ob težavah in zapletih prehranjevanja

47)

cilj 68:parentralno hrani: nastavi infuzijski sistem in tekočino, menja infuzijski sistem in
tekočino ter izvaja zdravstveno nego pacienta z infuzijo

48)

cilj 69: meri in vzdržuje bilanco tekočin
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49) cilj 70:skrbi za ustrezno higieno ustne votline, oskrbo sond in hranilnih stom
50)

cilj 72:dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja
IZLOČANJE IN ODVAJANJE

51) cilj 73:spremlja življenjsko aktivnost izločanja in odvajanja
52) cilj 74:vzpodbuja in vzdržuje samostojnost pri izločanju in odvajanju
53) cilj 75:ustrezno ukrepa ob odstopanjih od normalnega izločanja in odvajanja
54) cilj 76:zagotavlja zasebnost in primeren položaj pri izločanju in odvajanju
55)

cilj 77:izbere in namešča pripomočke za inkontinenco

56) cilj 78:namešča posteljno posodo in urinsko steklenico
57)

cilj 79:izvaja zdravstveno nego pacienta s stalnim urinskim katetrom, prazni in menja
urinsko vrečko

58)

cilj 80:izvaja zdravstveno nego pacienta pri bruhanju

59) cilj 81:prepozna težave pri izločanju in sporoča opažanja nadrejenemu
60) cilj 82:aplicira mehčala, odvajala in klizme po naročilu zravnika
61)

cilj 83:izvaja zdravstveno nego pacienta s stomo,

62) cilj 84:dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja
GIBANJE IN USTREZNA LEGA
63)

cilj 85:odvzame in poskrbi za transport kužnin za preiskave

64) cilj 86:spremlja, izvaja in spodbuja k samostojnosti pri gibanju
65) cilj 87:pomaga pacientu in ga namešča v ustrezni položaj
66) cilj 88:upošteva načela ergonomije pri dvigovanju in premeščanju pacientov
67)

cilj 89:uporablja pripomočke in opremo pri gibanju

68) cilj 90:izvaja transport pacientov
69) cilj 91:preprečuje zaplete dolgotrajnega ležanja
70)

cilj 92:izvaja zdravstveno nego pacienta z razjedo zaradi pritiska

71)

cilj 93:dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja pacienta
SPANJE IN POČITEK

72) cilj 94:upošteva navade in običaje
73) cilj 95:ureja pacientovo okolje in posteljno enoto
74) cilj 96: spremlja, spodbuja in skrbi za spanje in počitek
75)

cilj 97: poskrbi za prijetno in mirno okolje v času spanja in počitka
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76) cilj 98: ukrepa pri odstopanju od normalnega spanja in počitka
77) cilj 99: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja
OSEBNA HIGIENA IN ESTETSKA UREJENOST
78)

cilj 100: izmeri telesno temperaturo na različne načine

79) cilj 101: nudi pomoč pri vzdrževanju normalne telesne temperature
80) cilj 102: prepozna znake, ki spremljajo povišano oz. znižano telesne temperature ter
ustrezno ukrepa
81) cilj 103: izvaja negovalne in terapevtske intervencije v smislu zvišanja ali znižanja telesne
temperature
82) cilj 104: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
83) cilj 105: spremlja, svetuje in vzpodbuja k samostojnosti pri življenjski aktivnosti osebne
higiene in urejenosti
84)

cilj 107: pomaga in izvaja osebno higieno glede na potrebe pacienta

85) cilj 108: zagotavlja zasebnost pri izvajanju osebne higiene pacienta
86) cilj 111: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU
87) cilj 115: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
88)

cilj 116: izpolnjuje evidence nezgod in poroča
ODNOSI Z LJUDMI, IZRAŽANJE ČUSTEV IN OBČUTKOV

89) cilj 117: spodbuja pacienta in svojce pri izražanju potreb, čustev in občutkov (verskih,
kulturnih itd.)
90) cilj 118: prepozna pacientove stiske in ustrezno ukrepa in dokumentira
KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA
91) cilj 119: spodbuja pacienta k fizični in psihični aktivnosti, vključevanju v prostočasne
dejavnosti in k koristnemu delu in dokumentira
ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI PRI RAZLIČNIH DUŠEVNIH STANJIH
92) cilj 120: prepozna vedenje, reakcije in obnašanje pacienta pri različnih duševnih stanjih
93) cilj 121: izvaja zdravstveno nego pacienta pri različnih duševnih stanjih
Vsebinski sklop: Diagnostično – terapevtski postopki in posegi DTP
INFORMATIVNI CILJI
94)

cilj 122: razloži naloge tehnika zdravstvene nege in vlogo v negovalnem in zdravstvenem
timu
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95)

cilj 123: razume pomen upoštevanja higiensko-epidemioloških standardov in osebne
urejenosti

96) cilj 124: razloži prednosti procesne metode dela, naloge zdravstvene nege, metode in oblike
dela v zdravstveni negi;
97)

cilj 125: razlikuje diagnostično terapevtske posege in preiskave (VIKA, EKG, EEG, EMG,
RTG, ultrazvočne preiskave, endoskopske preiskave, radioizotopske preiskave, punkcije,
biopsije)

98) cilj 127: opiše pravila pri aplikaciji terapije
99) cilj 128: loči oblike zdravil in zdravilnih pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije,
stranske učinke in neželene pojave
100)cilj 129: pozna negovalno in zdravstveno dokumentacijo
FORMATIVNI CILJI
101) cilj

130: razlikuje vrste materialov ter pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege

102)cilj 131: Vzdržuje in shranjuje različne vrste materialov;
103)cilj 132: smotrno uporablja material, opremo, pripomočke in aparature;
104)cilj 133: Izvaja naloge v negovalnem in zdravstvenem timu v okviru svojih kompetenc
105) cilj

134: uporablja procesno metodo dela, izvaja naloge zdravstvene nege, izvaja različne

metode in oblike dela v zdravstveni negi;
106)cilj 135: Se psiho-fizično pripravi na različne negovalne in terapevtsko diagnostične
intervencije
107) cilj

137: sodeluje pri pripravi in izvaja diagnostično-terapevtske posege v okviru svojih

pooblastil: medikamentozna terapija, infuzija, odvzem urina, krvi, odvzem brisa in drugega
materiala na preiskave, preveza rane
108) cilj
109) cilj

138: prepozna alergične reakcije, znake tolerance na zdravila in abstinenčne krize
139: Dokumentira svoja opazovanja in negovalne intervencije v dokumentacijo

zdravstvene nege in zdravstveno dokumentacijo
Vsebinski sklop: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih – ZNB
INFORMATIVNI CILJI
OBOLENJA SRCA IN OŽILJA
110)cilj 141: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji srca in ožilja
OBOLENJA DIHAL
111)cilj 143: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji dihal
OBOLENJA PREBAVIL
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112) cilj

144: razlikuje obolenja prebavil ter diagnostične in terapevtske postopke

113)cilj 145: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji prebavil
OBOLENJA SEČIL
114) cilj

146: razlikuje obolenja sečil ter diagnostične in terapevtske postopke

115)cilj 147: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji sečil
OBOLENJA GIBAL
116) cilj

148: razlikuje obolenja in poškodbe gibal ter diagnostične in terapevtske postopke

117)cilj 149: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji in poškodbami
gibal
OBOLENJA KRVI
118) cilj

150: razlikuje obolenja krvi ter diagnostične in terapevtske postopke

119)cilj 151: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s krvnimi obolenji;
OBOLENJA ENDOKRILNIH ŽLEZ
120)cilj 152: razlikuje obolenja endokrinih žlez ter diagnostične in terapevtske postopke
121) cilj

153: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji endokrinih žlez;

NEVROLOŠKA OBOLENJA
122)cilj 154: razlikuje nevrološka obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke
123)cilj 155: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z nevrološkimi pacienti;
KIRURŠKA OBOLENJA
124) cilj

157: razlikuje kirurška obolenja in stanja ter diagnostične in terapevtske postopke in

posege
125)cilj 158: pozna splošna načela obravnave kirurškega bolnika
MALIGNA OBOLENJA
126)cilj 159: pozna sumljiva znamenja in onkogene dejavnike
127)cilj 161: pozna splošna načela obravnave pacienta z rakavimi obolenji;
128) cilj

162: pozna splošna načela obravnave pacienta pri zdravljenju s sistemsko terapijo,

radioterapijo ter splošna načela pri obvladovanju akutne in kronične bolečine
INFEKCIJSKA OBOLENJA
129) cilj

163: razlikuje infekcijska obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke

130)cilj 164: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z infekcijskimi obolenji;
BOLEZNI ČUTIL
131) cilj

165: razlikuje obolenja čutil ter diagnostične in terapevtske postopke

132) cilj

166: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s slabovidnostjo, slepoto,

gluhostjo, naglušnostjo, motnjo govora in različnimi obolenji kože in pri starostniku
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GINEKOLOŠKA OBOLENJA
133) cilj

167: pozna načela prenatalnega, perinatalnega in postnatalnega zdravstvenega varstva;

134)cilj 168: razlikuje ginekološka obolenja in najpogostejše diagnostične in terapevtske
postopke
UMIRAJOČI IN UMRLI
135)cilj 169: pozna smernice in načela paliativne oskrbe;
136) cilj

170: razloži postopke in posege zdravstvene nege umirajočega bolnika;

137)cilj 171: pozna postopke oskrbe umrlega;
FORMATIVNI CILJI
OBOLENJA SRCA IN OŽILJA
138)cilj 172: prepozna bolezenske simptome bolezni srca in ožilja
139)cilj 174: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
140)cilj 175: poroča in dokumentira
OBOLENJA DIHAL
141) cilj

177: prepozna bolezenske znake bolezni dihal

142)cilj 179: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
143)cilj 180: poroča in dokumentira
OBOLENJA PREBAVIL
144) cilj

182: prepozna bolezenske znake bolezni prebavil

145)cilj 184: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
146)cilj 185: poroča in dokumentira
OBOLENJA SEČIL
147) cilj

187: prepozna bolezenske znake bolezni sečil

148)cilj 189: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
149)cilj 190: poroča in dokumentira
OBOLENJA GIBAL
150) cilj

192: prepozna bolezenske znake bolezni in poškodb gibal

151)cilj 194: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
152)cilj 195: poroča in dokumentira
OBOLENJA KRVI
153) cilj

197: prepozna bolezenske znake bolezni krvi

154)cilj 199: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
155)cilj 200: poroča in dokumentira
156) cilj

202: prepozna bolezenske znake bolezni endokrinih žlez
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OBOLENJA ENDOKRILNIH ŽLEZ
157)cilj 204: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
158)cilj 205: poroča in dokumentira
NEVROLOŠKA OBOLENJA
159) cilj

207: prepozna bolezenske znake pri nevroloških obolenjih

160)cilj 209: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
161)cilj 210: poroča in dokumentira
KIRURŠKA OBOLENJA
162) cilj

212: prepozna bolezenske znake pri kirurških obolenjih in stanjih

163) cilj

214: izvaja diagnostično terapevtske postopke in posege

MALIGNA OBOLENJA
164) cilj

216: prepozna bolezenske znake pri pacientih z rakavimi obolenji;

165)cilj 218: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
166)cilj 220: poroča in dokumentira
INFEKCIJSKA OBOLENJA
167) cilj

222: prepozna bolezenske znake infekcijskih obolenj

168)cilj 224: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
169)cilj 225: preprečuje in obvladuje prenos bolnišničnih okužb;
170)cilj 226: izvaja zdravstveno nego pacienta v izolaciji
171)cilj 227: poroča in dokumentira
BOLEZNI ČUTIL
172)cilj 229: prepozna telesne spremembe pri starostniku
173) cilj

230: prepozna bolezenske znake pri pacientih z obolenji čutil

174)cilj 232: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
175)cilj 233: poroča in dokumentira
GINEKOLOŠKA OBOLENJA
176) cilj

238: prepozna bolezenske znake pri pacientkah z ginekološkimi obolenji

177)cilj 240: izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih
178)cilj 241: poroča in dokumentira
UMIRAJOČI IN UMRLI
179) cilj

244: izvaja zdravstveno nego umirajočega po življenjskih aktivnostih (paliativna

zdravstvena nega)
180)cilj 245: izvaja oskrbo umrlega
181)cilj 246: poroča in dokumentira
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182) cilj

247: nudi podporo bližnjim umirajočega in umrlega;

Vsebinski sklop: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč – NPP
INFORMATIVNI CILJI
183)cilj 248: pozna delovanje službe nujne medicinske pomoči,
184)cilj 249: pozna stanja, ki ogrožajo življenje;
185)cilj 250: razloži postopke prve pomoči;
186)cilj 251: pozna postopke nujne in dodatne medicinske pomoči;
187)cilj 253: pozna postopke zagotavljanje varnosti sebe in ( poškodovanca, nenadoma
obolelega, akutno zastrupljenega ) - prizadetega
FORMATIVNI CILJI
188)cilj 254: prepozna stanja, ki ogrožajo življenje;
189)cilj 255: izvaja postopke prve pomoči;
190)cilj 256: sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja glede na okoliščine;
191)cilj 257: sodeluje pri triaži
192)cilj 258: dokumentira in poroča
193)cilj 259: zagotavlja varnost pacientov, prizadetih, sebe, sodelavcev in okolja
194)cilj 260: svetuje poškodovancem, nenadno obolelim in bližnjim glede negovalnih intervencij
in izogibanju nevarnostim
Vsebinski sklop: Fizika v zdravstveni negi – FZN
FIZ 2 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti delovanja človeškega telesa (skelet
in mišice)
INFORMATIVNI CILJI
195) cilj

317: opredeli pojem težišča;

196)cilj 318: spozna vzroke za nastanek preležanin;
197)cilj 319: opiše vpliv sil na nastanek preležanin;
DIHANJE
198)cilj 333: pojasni fizikalno osnovo delovanja pljuč;
REGULACIJA TEMPERATURE V ČLOVEŠKEM TELESU
199)cilj 338: pozna različne načine prevajanja toplote s človeškega telesa;
200)cilj 339: opiše izolacijski sistem človeškega telesa;
201)cilj 341: pozna fizikalne mehanizme ohlajanja in segrevanja človeškega telesa;
FORMATIVNI CILJI
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202)cilj 352: skrbi za zmanjšanje pritiska in strižnih sil z namenom zmanjšanja nevarnosti
preležanin;
203)cilj 354: eksperimentalno določi težišče telesa;
204)cilj 355: uporabi vzvod pri premikanju bolnika;
OBTOČILA (SRCE, ŽILE IN KRI)
205)cilj 358: spozna vlogo bypass-a;
REGULACIJA TEMPERATURE V ČLOVEŠKEM TELESU
206)cilj 365: ustrezno zavaruje bolnika pred ohlajanjem in pregrevanjem ter upošteva posebnosti
(npr. otroci, starostniki);
FIZ 3 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti diagnostičnih in terapevtskih naprav
ter pripomočkov, s katerimi se srečuje Srednja medicinska sesta/Srednji zdravstvenik pri
svojem delu.
INFORMATIVNI CILJI
207)cilj 372: navede delovanje sil in navorov pri uporabi različnih tehničnih pripomočkov za
mobilizacijo bolnika: hodulje, bergle, dvigala, bolniške postelje, invalidski vozički;
208)cilj 373: opiše delovanje (vodnega) spirometra (merjenje vitalne kapacitete pljuč in
forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi – FEV1);
209)cilj 374: opiše sistem za aplikacijo kisika;
210)cilj 381: navede osnovne značilnosti ultrazvoka;
FORMATIVNI CILJI
211)cilj 415: pravilno uporablja različne tehnične pripomočke za mobilizacijo bolnika;
212)cilj 423: uporabi navodila o pripravi, oskrbi po uporabi in shranjevanju endoskopov;
213)cilj 427: razloži vlogo srčnega spodbujevalnika;
FIZ 4 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih varnosti in zdravja pri delu
INFORMATIVNI CILJI
214) cilj

436: spozna pravilne postopke (fizikalne) za varovanje hrbtenice (svoje in tudi

bolnikove);
215)cilj 440: razloži delovanje termostata;
216)cilj 441: opiše (in razume) delovanje naprave za sterilizacijo z vročim suhim zrakom;
217)cilj 445: pozna učinke UZ na mikroorganizme;
218)cilj 446: opredeli UV svetlobo in njene vire;
219)cilj 448: opiše vpliv UV svetlobe na človeka in druge organizme;
220)cilj 452: loči med električnimi prevodniki in izolatorji;
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221)cilj 455: pozna nekatere elemente električnih tokokrogov, s katerimi se srečuje v delovnem
okolju (varnostna stikala, vtičnice,…);
222)cilj 460: pozna učinke sevanja na človeško telo;
223)cilj 461: pozna žepni dozimeter in druge detektorji ionizirajočega sevanja;
224)cilj 462: našteje in opiše vrste zaščite pred ionizirajočim sevanjem;
FORMATIVNI CILJI
225) cilj

470: uporabi ultrazvok za dezinfekcijo (zrak, voda, čiščenje kirurških instrumentov,

zobozdravstvo);
226)cilj 472: skrbi za zaščito oči in kože pred UV svetlobo;
227)cilj 474: pravilno in varno uporablja aparate za zdravstveno nego, pri katerih je osnova
učinkovanja električni tok in razume njihovo delovanje;
228) cilj

475: pri uporabi aparatov se zaveda nevarnosti električnega toka in upošteva omejitve;

229)cilj 477: skrbi za varno delovno okolje.
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
Cilj 114: ocenjuje fizično ogroženost
pacienta zaradi bolezenskih sprememb
Cilj 173: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja srca in
ožilja)
Cilj 176: svetuje pacientom in svojcem
glede negovalnih intervencij, zdravega
načina življenja in prehranjevanja (izbira
živil in sestava jedilnika) pri obolenjih
srca in ožilja
Cilj 178: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja dihal)
Cilj 183: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja prebavil)
Cilj 188: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja sečil)
Cilj 193: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja gibal)
Cilj 198: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti

Število
Število
Število
SKUPAJ
evalvatorjev evalvatorjev evalvatorjev
Evalvatorjev
z oceno 3
z oceno 2
z oceno 1
0

4

6

10

2

2

6

10

0

4

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

1

7

10

2

2

6

10

2

2

6

10
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zdravstvene nege (obolenja krvi)
Cilj 203: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja endokrilnih
žlez)
Cilj 208: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (nevrološka obolenja)
Cilj 211: svetuje pacientom in svojcem
glede negovalnih intervencij, zdravega
načina življenja in prehranjevanja pri
nevroloških obolenjih
Cilj 217: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (maligna obolenja)
Cilj 221: svetuje pacientom in svojcem
glede negovalnih intervencij, zdravega
načina življenja in prehranjevanja (izbira
živil in sestava jedilnika) pri rakavih
obolenjih;
Cilj 228: svetuje pacientom in svojcem
glede negovalnih intervencij, zdravega
načina življenja in prehranjevanja pri
infekcijskih obolenjih;
Cilj 231: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (obolenja čutil)
Cilj 234: svetuje pacientom in svojcem
glede zdravega načina življenja in
prehranjevanja z obolenji čutil
Cilj 235: svetuje pacientom in svojcem
glede
negovalnih
intervencij,
prehranjevanja starostnika in zdravega
načina v tem obdobju (obolenja čutil)
Cilj 237: spremlja nosečnost in porod
Cilj 239: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege po porodu, po carskem
rezu in pri ženi z različnimi
ginekološkimi obolenji
Cilj 243: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti
zdravstvene nege (umirajoči)
Cilj 298: izmeri navor (v posameznih
simulacijah obremenitve posameznih
delov bolnikovega telesa);
Cilj 303: izmeri izkoristek človeškega
telesa;
Cilj 320: opredeli hidrostatični vzgon in

2

2

6

10

2

2

6

10

0

4

6

10

2

2

6

10

0

4

5

9

0

4

6

10

2

2

6

10

0

4

6

10

0

4

6

10

0

6

4

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

1

6

9

2

0

7

9

2

0

7

9
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Arhimedov zakon;
Cilj 321: spozna osnove biomehanike in
kineziologije (sila, navor, tlak, vzvod,
škripec) pri različnih položajih bolnika;
Cilj 368: nariše in analizira audiogram;
Cilj 369: iz audiograma razbere ušesno
napako;
Cilj 387: opiše delovanje ultrazvočnih
očal za slepe;
Cilj 389: opiše svetlobni vodnik;
Cilj 394: opiše prehode s sevanjem;
Cilj 395: opiše metodo termografije;
Cilj 396: opiše delovanje IR kamere;
Cilj 400: opredeli sinusno nihanje;
Cilj 401: pojasni elektrokardiogram in
primerja EKG s sledjo sinusnega
nihanja;
Cilj 404: opiše zgradbo in delovanje
rentgenske cevi;
Cilj 405: opredeli rentgenske žarke in
opiše zavorni spekter rentgenske
svetlobe;
Cilj 407: opiše zgradbo in delovanje
linearnega pospeševalnika (LINAC);
Cilj 420: uporabi audiogram za
nastavitev slušnega aparata;
Cilj 421: pojasni nastanek UZ slike ter
odvisnost med kvaliteto UZ slike,
prodornostjo UZ valov in njihovo
frekvenco;
Cilj 424: predstavi prednosti laserja pred
klasičnimi kirurškimi instrumenti;
Cilj 425: s pomočjo termografa razbere
temperature posameznih delov telesa;
Cilj 426: pojasni prednosti te metode
pred drugimi diagnostičnimi metodami;
Cilj 428: razbere značilnosti iz
elektroencefalograma;
Cilj 429: razlikuje med velikostnimi redi
napetosti pri EKG in EEG;
Cilj 430: loči med EEG, EKG in EMG;
Cilj 432: izračuna najkrajšo valovno
dolžino zavornega sevanja;
Cilj 459: razume terapevtsko uporabo
visokoenergetskih rentgenskih žarkov in
curka hitrih elektronov;
Cilj 469: izdela načrt za zvočno izolacijo
prostorov (pasivni in aktivni ukrepi);
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Cilj 480: izmeri ionizirajoče sevanje v
delovnem okolju (naravno ozadje,
umetni vir) in preveri ustreznost zaščite
(svinčeni predpasnik);
Cilj 482: uporablja radioaktivne žarke za
sterilizacijo produktov, ki so občutljivi
na visoke temperature;

2

2

6

10

2

1

7

10

Najslabše ocenjenih je 49 ciljev, kar predstavlja 10, 2 % vseh ciljev modula.

5.3.2. Strokovni modul Anatomija in fiziologija
Modul Anatomija in fiziologija obsega 136 ciljev, med katerimi jih je oceno 1 s strani vseh
evalvatorjev pridobilo 89. To znaša 65,4 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Anatomija in fiziologija ANF
INFORMATIVNI CILJI
ANATOMSKA ZGRADBA TELESA
1) Cilj 483: razloži definicijo in zgradbo
2)

Cilj 484: imenuje in loči telesne votline pomen pojmov: celica, tkivo, organ, organski sistem

3) Cilj 485: pozna osnove dele telesa in opiše njihovo in organe
OKOSTJE
4) Cilj 488: pozna pomen, vlogo in zgradbo človeškega okostja
5) Cilj 490: pojasni pojem kostenenje ali osifikacija
6) Cilj 491: opiše rast kosti
7) Cilj 493: razloži funkcionalne razlike med hrustancem in kostjo
8) Cilj 494: našteje, opiše in razlikuje vrste gibljivih sklepov glede na zgradbo
MIŠIČJE
9) Cilj 496: loči vrste mišičnega tkiva, pozna njihovo zgradbo, mesto nahajanja in delovanje
10) Cilj 497: našteje različne oblike mišic
11) Cilj 498: našteje glavne mišične skupine in pojasni njihovo delovanje
12) Cilj 500: našteje določene skeletne mišice po skupinah, opiše njihov položaj, potek in
naloge ter jih strokovno poimenuje
ŽIVČEVJE
13) Cilj 501: opiše zgradbo, lastnosti in vrste živčnih celic
14) Cilj 502: pojasni pomen in delovanje živčnega sistema
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15) Cilj 503: loči in opiše razliko med živčno celico in živcem
16) Cilj 504: razdeli živčevje po legi in delovanju
17)

Cilj 505: opiše zgradbo in naloge hrbtenjače ter perifernih živcev

18) Cilj 506: opiše zgradbo in naloge možganov in možganskih živcev
19) Cilj 507: loči in pojasni razliko med somatskim in avtonomnim živčevjem
20) Cilj 508: opiše prevajanje živčnega impulza z živčne celice na drugo živčno celico ali
mišico
ENDOKRINE ŽLEZE
21) Cilj 509: našteje in opiše zgradbo ter delovanje posameznih endokrinih žlez
22) Cilj 510: pojasni vlogo hormonov in nepravilnosti posameznih endokrinih žlez
23) Cilj 512: opredeli pojem homeostaza in ga razloži na primeru
ČUTILA
24)

Cilj 514: pozna pomen čutil ter razloži strokovne izraze čutil in struktur v njihovi zgradbi

25) Cilj 515: pojasni razliko med čutilno celico in čutilom
OKO
26) Cilj 516: opiše zgradbo očesnega zrkla in pomožne očesne naprave
27) Cilj 518: našteje dele očesa, ki sodelujejo pri tvorbi slike na mrežnici
28) Cilj 519: razloži zenični refleks in akomodacijo leče
29) Cilj 520: našteje najpogostejše napake vida
UHO
30) Cilj 521: opiše zgradbo in pomen ušesa, kot čutila za sluh in ravnotežje
31)

Cilj 522: razloži vlogo slušnih koščic in ušesne troblje

32) Cilj 524: opiše čutilo za okus
33) Cilj 526: opiše čutilo za vonj
KOŽA
34)

Cilj 528: opiše splošne značilnosti, videz in naloge kože

35) Cilj 529: pojasni pomen, sestavne dele in zgradbo kože ter podkožja
36) Cilj 530: našteje kožne žleze in dodatke (noht, las, znojnice, lojnice)
PREBAVILA
37) Cilj 531: opiše zgradbo in naloge prebavnega sistema; prebavno pot, prebavne organe,
prebavne žleze
38) Cilj 532: razloži proces prebave in presnove
39) Cilj 533: opiše zgradbo in naloge jeter, trebušne slinavke in žlez slinavk
40) Cilj 534: razloži zgradbo zob
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OBTOČILA
41) Cilj 535: opiše sestavo in naloge krvi, krvnih celic in krvne plazme
42) Cilj 536: opiše proces strjevanja krvi
43) Cilj 537: pojasni značilnosti krvnih skupin sistema ABO in Rh sistema
44) Cilj 538: razloži zgradbo in delovanje srca
45) Cilj 539: opiše zgradbo in naloge žil; arterije, vene, kapilare
46) Cilj 540: našteje krvne obtoke: veliki, mali, jetrni, plodov
47) Cilj 541: pojasni mehanizme pretoka krvi skozi vene in arterije
48) Cilj 542: razloži pomen limfnega sistem: limfatični organi, limfne žile, limfa, bezgavke
DIHALA
49) Cilj 543: pojasni pomen vranice in priželjca
50) Cilj 544: opiše zgradbo, naloge in delovanje organov dihalnega sistema
51) Cilj 545: pozna faze respiracije
52) Cilj 547: opiše transport kisika po telesu
53) Cilj 549: pojasni nalogo pljučnih mešičkov, kot mesto izmenjave plinov
SEČILA
54) Cilj 550: opiše lego, zgradbo in naloge sečil
55) Cilj 551: opiše zgradbo nefrona
56) Cilj 552: razloži proces nastajanja in izločanja urina
57) Cilj 554: pojasni Acido-bazno ravnovesje
58)

Cilj 555: opiše sestavo seča
SPLOVILA IN RODILA

59) Cilj 556: opiše ženske /moške spolne organe in njihovo funkcijo
60) Cilj 557: pojasni spermatogenezo – nastanek semenčic
61) Cilj 558: pojasni oogenezo – nastanek jajčec
62) Cilj 559: razloži oploditev in nosečnost
63) Cilj 560: pojasni potek dogajanj pri oploditvi jajčeca in ugnezditvi oplojenega jajčeca
64) Cilj 561: opiše razvoj ploda med intrauterinim razvojem
65) Cilj 562: opiše spremembe pri ženski med nosečnostjo
66) Cilj 563: razloži potek in regulacijo menstrualnega ciklusa in vlogo spolnih hormonov
FORMATIVNI CILJI
MIŠIČJE
67) Cilj 575: na modelu prepozna določene mišice mišičnih skupin in jih strokovno poimenuje
68) Cilj 576: prepozna mišico v fazi kontrakcije in fazi relaksacije
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ŽIVČEVJE
69) Cilj 578: razume in na primeru zna razložiti prevajanje živčnih impulzov vzdolž živčne
celice in med celicami
70) Cilj 580: na primerih razloži delovanje simpatika in parasimpatika
71) Cilj 582: ilustrira refleksni lok, in ga razloži
ENDOKRINE ŽLEZE
72) Cilj 585: topografsko pokaže lego endokrinih žlez in jih strokovno poimenuje
ČUTILA
73) Cilj 587: na modelu razloži zgradbo zrkla, žilnice in mrežnice
74) Cilj 588: s poskusom demonstrira zenični refleks in pojasni njegov pomen
KOŽA
75) Cilj 592: opiše zunanji videz zdrave kože
76)

Cilj 593: uporablja strokovne izraze za dele kože

77) Cilj 594: na sliki ali modelu prepozna dele in strukture kože
78) Cilj 595: opiše spremembe kože pri termoregulaciji in sklepa, kako se človek prilagodi na
spreminjajočo temperaturo v okolju
PREBAVILA
79)

Cilj 597: topografsko pokaže položaj prebavnih organov v modelu
OBTOČILA

80) Cilj 598: uporablja strokovne izraze organov, tkiv in struktur, ki spadajo v sistem obtočil
DIHALA
81) Cilj 600: strokovno poimenuje dele dihalne poti in jih zna pokazati na modelu
SEČILA
82) Cilj 601: topografsko pokaže lego organov sečil in jih strokovno poimenuje
SPLOVILA IN RODILA
83) Cilj 602: topografsko pokaže lego spolnih žlez in jih strokovno poimenuje
Vsebinski sklop: Humana genetika HG
INFORMATIVNI CILJI
84)

Cilj 603: opiše celični ciklus in vrste delitev celice

85)

Cilj 604: pozna število in vrsto kromosomov pri človeku

86)

Cilj 605: razlikuje in razloži kariotip, kariogram, gen, kromosom, genom

87) Cilj 608: pozna različne oblike dedovanja
88) Cilj 610: razloži dedovanje krvnih skupin
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89) Cilj 614: našteje in kritično osvetli temeljna etična načela v medicini pri genetskem
svetovanju, genetskem testiranju, metodah genetske diagnostike
Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP

Število
Število
Število
SKUPAJ
evalvatorjev evalvatorjev evalvatorjev
Evalvatorjev
z oceno 3
z oceno 2
z oceno 1

Cilj
566:
prevede
besedilo
iz
publicističnega v strokovni jezik in
obratno (anatomska zgradba telesa)
Cilj 567: usposobi se za osnovno
strokovno
komunikacijo
(npr.
razumevanje statusa pacienta, napotnic,
izvidov in odpustnic) (anatomska
zgradba telesa)

2

1

7

10

3

0

7

10

Slabo oceno sta si pridobila le dva cilja, tj. 1, 5 %.

5.3.3. Strokovni modul Varovanje zdravja
Modul Varovanje zdravja obsega 119 ciljev, od tega jih je 95 pridobilo od vseh evalvatorjev oceno
1. To znaša 79,8 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Higiena in mikrobiologija HMB
INFORMATIVNI CILJI
1) Cilj 619: Pozna pojem higiena, mikrobiologija
SKUPINE MIKROORGANIZMOV IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI
2) Cilj 620: pojasni način življenja patogenih mikroorganizmov
3) Cilj 623: pojasni zgradbo, razmnoževanje ter načine prenosa virusov, bakterij, gliv
4) Cilj 624: opiše lastnosti bakterij in pogoje, ki so potrebni za njihovo rast
5) Cilj 625: opiše osnovne značilnosti parazitskih živali
6) Cilj 626: razloži razvojne cikluse parazitskih živali in s tem povezane možnosti okužbe
NAČINI ŠIRJENJA IN PREPREČEVANJA OKUŽB
7) Cilj 627: opiše ukrepe pri delu v laboratoriju in bolnišnici in razume vzroke za nastanek
bolnišnične okužbe
8) Cilj 628: pojasni pojme infekcija, patogenost,virulenca
9) Cilj 629: opiše načine širjenja ter možnosti prenosa mikroorganizmov
10) Cilj 630: razloži ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb
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11) Cilj 631: našteje, razlikuje, zbira ustrezna zaščitna sredstva in ukrepe za preprečevanje in
širjenje infekcij
12) Cilj 632: ozavesti pomen osebne higiene za ohranjanje in krepitev lastnega zdravja in
zdravja drugih
13)

Cilj 633: loči vrste nevarnih odpadkov

14) Cilj 634: pozna predpise, svoje pravice in odgovornosti v zvezi z varnim delom
NARAVNA

IN

PRIDOBLJENA

ČLOVEKOVA

ODPORNOST

PROTI

MIKROORGANIZMOM
15) Cilj 635: razlikuje in ugotovi značilnosti naravne in pridobljene človekove odpornosti
16) Cilj 636: pojasni osnovne značilnosti antigenov in protiteles
17) Cilj 637: opiše načine pridobljene imunosti
18) Cilj 639: pozna organe imunskega sistema
19)

Cilj 640: pozna preobčutljivostne reakcije

20) Cilj 641: razloži vnetje
21)

Cilj 642: pozna nekatere bolezni imunskega sistema
PREPREČEVANJE RASTI IN UNIČEVANJE MIKROORGANIZMOV

22) Cilj 643: našteje različne metode čiščenja, razkuževanja, sterilizacije
OKUŽBE KOŽE
23) Cilj 646: sklepa o pomenu zdrave kože
24) Cilj 648: opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, možnost mikrobiološkega
dokazovanja bolezni
OKUŽBE RAN
25)

Cilj 649: našteje najpogostejše povzročitelje okužb ran
OKUŽBE DIHAL

26) Cilj 650: našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe dihal ter okužbe s
parazitskimi živalmi
27)

Cilj 651: opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

28) Cilj 652: razloži pravila za preprečevanje epidemije in pandemije
OKUŽBE PREBAVIL
29) Cilj 653: našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe prebavil ter okužbe s
parazitskimi živalmi
30)

Cilj 654: opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni
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31) Cilj 655: opiše pomen normalne mikrobne populacije v prebavilih
32) Cilj 656: našteje najpogostejše zastrupitve in okužbe z živili in vodo
OKUŽBE SEČIL, RODIL, SPLOVIL TER SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI
33)

Cilj 657: našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe sečil, rodil in spolovil
ter okužbe s parazitskimi živalmi

34)

Cilj 658: opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni
OKUŽBE OSREDNJEGA ŽIVČEVJA

35) Cilj 660: našteje najpogostejše bakterijske, virusne in prionske bolezni osrednjega živčevja
36)

Cilj 661: pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni
OKUŽBE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI IN ZOONOZE

37) Cilj 662: našteje najpomembnejše prenašalce povzročiteljev bolezni z živali na človeka
38) Cilj 663: razloži kaj je zoonoza
39) Cilj 664: navede glavne bolezenske oblike
OKUŽBE KRVNEGA IN LIMFNEGA OBTOKA
40) Cilj 665: našteje parazitske bolezni in njihove prenašalce s človeka na človeka
41) Cilj 666: našteje virusne in bakterijske bolezni, ki prizadenejo krvni in limfni obtok
42)

Cilj 667: pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike,
možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni
FORMATIVNI CILJI
NAČIN ŠIRJENJA IN PREPREČEVANJA OKUŽB

43) Cilj 670: pravilno uporablja zaščitna sredstva
44) Cilj 671: odgovorno ravna z odpadki in kužninami
45) Cilj 672: preprečuje nastanek in prenašanje infekcij
46)

Cilj 674: ravna skladno s higienskimi standardi, predpisi in priporočili ustanove

47) Cilj 675: deluje v skladu s trajnostnim razvojem (voda, zemlja, zrak)
NARAVNA

IN

PRIDOBLJENA

ČLOVEKOVA

ODPORNOST

PROTI

MIKROORGANIZMOM
48)

Cilj 676: zaveda se pomena naravne odpornosti za zdravje in pomena cepljenja

49) Cilj 680: zaveda se nevarnosti pojavljanja alergij
PREPREČEVANJE RASTI IN UNIČEVANJE MIKROORGANIZMOV
50) Cilj 681: izbere ustrezno metodo razkuževanja ali sterilizacije glede na material
51) Cilj 682: izvede postopke čiščenja, razkuževanja, sterilizacije
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52) Cilj 683: odgovorno ravna s čistili, razkužili, opremo, pripomočki in aparaturami
53) Cilj 684: skrbi za red in čistočo delovnih prostorov in bolniških sob
54) Cilj 685: utemelji problem rezistence na antibiotike
OKUŽBE KOŽE
55) Cilj 686: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe kože
OKUŽBE RAN
56) Cilj 687: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe ran
OKUŽBE DIHAL
57) Cilj 688: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe dihal
OKUŽBE PREBAVIL
58) Cilj 689: izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe prebavil
59) Cilj 690: pojasni pomen higienske priprave hrane in zagotovitve zdrave pitne vode ter
nadzora nad živili in vodo
OKUŽBE SEČIL, RODIL, SPLOVIL TER SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI
60) Cilj 691: izvaja ukrepe za preprečevanje okužb sečil, rodil, splovil
OKUŽBE OSREDNJEGA ŽIVČEVJA
61) Cilj 693: utemelji zaščito pred meningoencefalitisom in pomen preventivnega cepljenja
OKUŽBE, KI JIH PRENAŠAJO ČLENONOŽCI IN ZOONOZE
62) Cilj 694: izvaja ukrepe za preprečevanje okužb, ki jih prenašajo členonožci
Vsebinski sklop: Vzgoja za zdravje VZD
INFORMATIVNI CILJI
63) Cilj 696: razloži pojmovanje zdravja, zdravstvene vzgoje in promocije zdravja
64)

Cilj 697: opredeli zdrav življenjski slog v različnih življenjskih obdobjih in ozavesti
varovalne dejavnike za ohranitev zdravja

65) Cilj 699: pojasni pomen gibalno športne dejavnosti za doseganje sinergijskih učinkov na
zdravje
66) Cilj 701: ozavesti pomen varnega spolnega življenja
67) Cilj 702: razloži dejavnike tveganja za nastanek spolno prenosljivih bolezni
68) Cilj 703: ozavesti vlogo družine na zdravje posameznika
69) Cilj 704: pojasni vlogo posameznih članov v družini
70) Cilj 705: razume osnove dinamičnega dogajanja v družini in razporejanje vlog članov
družine v poteku razvoja družine
71) Cilj 706: ozavesti nevarnosti rabe in zlorabe psihoaktivnih snovi
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72) Cilj 707: pojasni probleme povezane z zasvojenostjo
73) Cilj 709: razvija zdrav življenjski slog
FORMATIVNI CILJI
74) Cilj 710: promovira zdrav življenjski stil
75) Cilj 711: vzpodbuja zdrav način življenja glede na starost in zdravstveno stanje
76) Cilj 712: oceni in aktivno sodeluje pri telesnih in športnih dejavnostih
77) Cilj 714: razvija sposobnosti razumevanja in obvladovanja čustev za življenje v družini
78) Cilj 715: poišče strokovno pomoč, ko je potrebna – v zvezi z zlorabo psihoaktivnih snovi
Vsebinski sklop Zdrava prehrana ZPR
INFORMATIVNI CILJI
HRANILNE SNOVI, HIGIENA IN KAKOVOST ŽIVIL
79) Cilj 717: razloži vrste, pomen, lastnosti hranilnih snovi, njihov pomen v zdravi prehrani in
posledice nepravilnega prehranjevanja
80) Cilj 720: razloži ukrepe za izvajanje osebne higiene, higiene pri pripravi hrane, higiene
opreme in obratov (HACCP)
81) Cilj 721: utemelji pomen kakovosti živil
82) Cilj 722: razloži pravilno izbiro, shranjevanje in pripravo živil
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG IN VLOGA PREHRANE
83) Cilj 723: pozna strokovna priporočila in smernice zdravega prehranjevanja
84) Cilj 724: razume pomen zdravega življenjskega sloga in vlogo prehrane v njem
85) Cilj 725: opiše prehransko piramido
86) Cilj 726: pozna bolezni vezane z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno telesno
dejavnostjo
87) Cilj 727: razloži vplive posameznih živil, jedi in režima prehrane na nastanek bolezni
88) Cilj 728: pozna ustrezna živila v varovalni prehrani
89) Cilj 729: razloži motnje hranjenja
PREHRANA RAZLIČNIH SKUPIN PREBIVALSTVA
90) Cilj 730: razloži pravilno prehrano dojenčka, otroka, mladostnika
91) Cilj 731: opiše primerno prehrano v nosečnosti, prehrano otročnice
92) Cilj 732: razloži prehrano starostnika
DRUGI NAČINI PREHRANJEVANJA
93) Cilj 733: razloži alternativne načine prehranjevanja ter planiranje obrokov z načeli zdrave
prehrane
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FORMATIVNI CILJI
94) Cilj 734: upošteva predpise za zagotavljanje kakovosti pri pripravi jedi in izvaja ukrepe in
zahteve HACCP načrta
95) Cilj 736: sestavi jedilnik po načelih zdrave prehrane

V modulu Varovanje zdravja ni bilo slabo – glede na zgoraj postavljene kriterije - ovrednotenih
ciljev.

5.3.4. Strokovni modul Kakovost v zdravstveni negi
Modul Kakovost v zdravstveni negi obsega 125 ciljev, od tega jih od vseh evalvatorjev 51 dobilo
oceno 1. To znaša 40,8 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Etika in komunikacija ETK
INFORMATIVNI CILJI
ETIKA
1) Cilj 738: pojasni pojme etika, morala, vrednota, vest
2)

Cilj 739: opiše pomen etičnih listinin

3) Cilj 740: predstavi pravne predpise, ki zavezujejo TZN pri opravljanju svojega poklica
4) Cilj 741: Razloži etična načela iz Kodeksa etike medicinskih sester in TZN Slovenije.
5) Cilj 743: pozna pravico do ugovora vesti
6) Cilj 744: Pojasni potrebe umirajočega, svojcev in pomembnih drugih
7)

Cilj 745: Razloži pravice osebe s posebnimi potrebami
KOMUNIKACIJA

8)

Cilj 746: razloži pojme v procesu komuniciranja in kontaktne kulture

9)

Cilj 747: ralikuje pojme: simpatija, empatija in altruizem

10) Cilj 748: pojasni pomen verbalne in neverbalne komunikacije v zdravstvu
11)

Cilj 749: razlikuje različne pristope v komuniciranju s pacienti: z otroki, z odraslimi,
starostniki, osebami s posebnimi potrebami.

12) Cilj 750: razloži načela komunikacije v timu
13)

Cilj 751: presoja situacije, dogodke, dejanja skladno z moralno etičnimi načeli
FORMATIVNI CILJI

14)

Cilj 752: ozavesti dogodke z vidika moralno etičnih vrednot in oblikuje lestvico vrednot
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15) Cilj 754: svoje delo opravlja skladno z veljavnimi etičnimi in pravnimi listinami in izvaja
osebno refleksijo
16)

Cilj 755: pri svojem delu se ravna po etičnih načelih

17)

Cilj 757: razvija pozitiven odnos in spoštovanje do človekovega življenja od spočetja do
smrti.

18)

Cilj 758: upošteva pravico ugovora vesti

19) Cilj 759: razvija empatični odnos do umirajočega, svojcev in pomembnih drugih.
20) Cilj 760: razvija spoštljiv odnos do umrlega.
21) Cilj 761: razvija pozitivna stališča do oseb z drugačnimi potrebami.
22) Cilj 762: upošteva in uporablja načela komunikacije in kontaktne kulture
23) Cilj 763: razvija empatični odnos
24) Cilj 764: uporablja različne vrste komunikacij, jih prepoznava, se nanje pravilno odziva in
jih reflektira
25)

Cilj 765: pri svojem delu upošteva posebnosti komunikacije, ki veljajo za posamezne
skupine ljudi s posebnimi potrebami in zmore biti strpen do potreb drugih

26) Cilj 766: zaveda se svoje vloge v timu in skrbi za dobre medsebojne odnose.
27)

Cilj 767: ravna v skladu z načeli timskega dela

28) Cilj 768: spoznava samega sebe in se zaveda lastnega jaza
29) Cilj 770: izraža občutke, čustva, potrebe, želje
30)

Cilj 771: različnost razume kot kvaliteto in smiselno ravna v konfliktnih situacijah

31) Cilj 772: preprečuje sindrom izgorevanja in razloži ukrepe za preprečevanje
Vsebinski sklop: Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu ZZK
INFORMATIVNI CILJI
ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA
32) Cilj 773: razloži člene Ustave RS ter deklaracije z vidika človekovih, pacientovih in
otrokovih pravic
33) Cilj 774: pozna temeljne predpise, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo posameznika
34) Cilj 775: pozna temeljne predpise, ki zagotavljajo organiziranost in delovanje zdravstvenega
sistema
35) Cilj 777: razloži človekove pravice in pravice pacientov in otrok
36) Cilj 778: pozna vire za seznanitev z zdravstveno zakonodajo
KAKOVOST IN VARNOST
37) Cilj 779: ozavesti pomen kakovosti v zdravstvu
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38) Cilj 780: pozna nacionalne smernice za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi
39) Cilj 782: razume pomen strokovnih standardov in smernic v zdravstveni negi
40) Cilj 783: razloži sistem zagotavljanja varnosti pacienta in varovanja sebe
FORMATIVNI CILJI
41) Cilj 784: ravna v skladu z Ustavo RS in predpisi o zagotavljanju človekovih pravic,
svoboščin, varovanja osebnih podatkov in pravic pacientov,oseb s posebnimi potrebami in
otrok
42) Cilj 786: sodeluje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva posameznika (obseg pravic do
zdravstvenega varstva)
43) Cilj 787: ravna v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter podrejenimi akti; statut
delovne organizacije (organiziranost zdravstvenega sistema, delovne organizacije,…)
44)

Cilj 788: ravna v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih in določili kolektivnih
pogodb (delovni status, pogoji dela, pravice in dolžnosti delavca,…)

45)

Cilj 789: upošteva kazalce kakovosti v zdravstvu predvsem z vidika koristi za pacienta

46)

Cilj 790: ravna skladno s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu

Vsebinski sklop: podjetništvo POD
INFORMATIVNI CILJI
POZNAVANJE POMENA IN VLOGE PODJETNIŠTVA
47) Cilj 792: Razume pomen in vlogo podjetništva ter socialnega podjetništva v zdravstveni
negi
48)

Cilj 793: pozna temeljne osebnostne lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika

49)

Cilj 794: opiše ključne dejavnike uspeha za delovanja podjetja: ideja, motivacija, kadriznanje, spretnosti in kompetence, potrebna sredstva
ZAVAROVANJE

50)

Cilj 818: pozna pojem zavarovanja v zdravstvu in socialnem varstvu

51) Cilj 819: pozna vrste zavarovanj
V modulu Kakovost v zdravstveni negi je le en cilj ocenjen v skladu s podanimi kriteriji za slabše
cilje.

Cilji IP

Število
Število
Število
SKUPAJ
evalvatorjev evalvatorjev evalvatorjev
Evalvatorjev
z oceno 3
z oceno 2
z oceno 1
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Cilj 824: pozna točko preloma (finančno
poslovanje)

0

4

5

9

5.3.5. Strokovni modul Zdravstvena nega otroka
Modul Zdravstvena nega otroka obsega 172 ciljev, med katerimi je od vseh evalvatorjev oceno 1
dobilo 142 ciljev. To znaša 82,6 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in
mladostnika
INFORMATIVNI CILJI
ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
1) Cilj 863: pozna zdravstveno varstvo matere in otroka
2) Cilj 864: pozna dejavnike, ki ogrožajo zdravje otroka, mladostnika in družine
3) Cilj 865: opiše psihofizičen razvoj otroka glede na različna starostna obdobja
4)

Cilj 867: razloži pomen cepljenja otrok in koledar cepljenja v različnih starostnih obdobjih
NOVOROJENČEK IN NEDONOŠENČEK

5) Cilj 868: razlikuje telesne in fiziološke značilnosti novorojenčka in nedonošenčka
DOJENČEK
6) Cilj 869: razloži telesni, spoznavni in psihosocialni razvoj dojenčka
DIHANJE
7) Cilj 870: pozna značilnosti dihanja glede na starostna obdobja otroka
8) Cilj 871: razloži aktivnosti, ki jih vsak dan izvajamo za učinkovito dihanje pri otroku
PREHRANJEVANJE IN PITJE
9) Cilj 872: razloži pomen hrane in tekočine za zdravega otroka in mladostnika
10) Cilj 873: pozna značilnosti prehranjevanja otroka in mladostnika glede na posamezna
starostna obdobja
11) Cilj 874: opiše možne zaplete pri hranjenju
12) Cilj 875: razloži pomen dojenja za mater in otroka in nudi podporo za zagotavljanje
uspešnega dojenja
13) Cilj 876: razloži pravilno pridobivanje telesne mase in odstopanja v različnih starostnih
obdobjih
IZLOČANJE IN ODVAJANJE
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14) Cilj 877: razloži posebnosti pri izločanju urina, blata, bruhanja, bljuvanja in potenja pri
otroku glede na starostna obdobja
GIBANJE IN USTREZNA LEGA
15)

Cilj 878: pozna motorični razvoj pri otroku in mladostniku glede na različna starostna
obdobja

16) Cilj 879: razlikuje odstopanja v normalnem razvoju otroka (motnje v telesnem razvoju)
17)

Cilj 880: razlikuje položaje otroka glede na njegove potrebe
SPANJE IN POČITEK

18) Cilj 881: pozna ritem in pomen spanja za zdravega otroka in mladostnika
19) Cilj 882: razloži dejavnike za mirno in varno spanje in počitek
OBLAČENJE IN SLAČENJE
20) Cilj 883: pozna posebnosti oblačenja in slačenja pri otroku različnih starostnih obdobjih
VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE
21)

Cilj 884: razlikuje normalne vrednosti telesne temperature in odstopanja

22) Cilj 885: pozna različna merjenja telesne temperature
OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST
23) Cilj 886: razloži pomen osebne higiene in urejenosti otroka in mladostnika v različnih
starostnih obdobjih
24) Cilj 887: razlikuje spremembe na koži in sluznici zaradi neustrezne nege
25) Cilj 888: pozna rast in razvoj zobovja pri otroku in mladostniku
IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU
26) Cilj 889: pozna dejavnike, ki ogrožajo otrokovo varnost v različnih okoljih
ODNOSI Z LJUDMI, IZRAŽANJE ČUSTEV, OBČUTKOV IN POTREB, IZRAŽANJE
VERSKIH ČUSTEV
27) Cilj 890: pozna načine komunikacije z otroki in mladostniki
28) Cilj 891: pozna pravice otrok, mladostnikov in staršev
KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA
29) Cilj 892: razloži pomen igre za telesni, psihični in socialni razvoj otrok in mladostnikov
30)

Cilj 893: razloži pomen različnih pristopov k igri, tehnike učenja in izbiro igrač za razvij
otroka in mladostnika
UČENJE

IN

PRIDOBIVANJE

ZNANJA,

ZDRAVSTVENOVZGOJNI

NASVETI

OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM
31) Cilj 894: pozna pomen promocije zdravja otrok in mladostnikov
32) Cilj 895: pozna zdravstveno vzgojne oblike in metode
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FORMATIVNI CILJI
ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
33) Cilj 896: sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v dispanzerski
in bolnišnični dejavnosti
34) Cilj 897: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
NOVOROJENČEK IN NEDONOŠENČEK
35) Cilj 899: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
DOJENČEK
36) Cilj 901: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
DIHANJE
37) Cilj 903: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
PREHRANJEVANJE IN PITJE
38) Cilj 905: izbere živila in pravilno pripravi posamezni obrok pri otroku glede na starost
39) Cilj 906: izvaja hranjenje otroka na različne načine, primerno starostnemu obdobju
40) Cilj 907: higiensko vzdržuje pripomočke za hranjenje, pitje in dojenje
41) Cilj 908: vzpodbuja in nadzoruje mater pri dojenju
42) Cilj 909: izvede tehtanje in merjenje dolžine otroka
43) Cilj 910: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
IZLOČANJE IN ODVAJANJE
44) Cilj 911: spremlja izločanje in odvajanje in prepozna odstopanja
45) Cilj 913: opazuje in meri izločke
46) Cilj 914: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
GIBANJE IN USTREZNA LEGA
47)

Cilj 915: spremlja razvoj otroka in ga namesti v ustrezni položaj glede na njegove potrebe

48) Cilj 917: vzpodbuja otroka pri gibanju
49) Cilj 918: izvaja zdravstveno nego pri otroku glede gibanja in ustrezne lege
SPANJE IN POČITEK
50) Cilj 919: prepozna motnje spanja pri otroku in mladostniku
51) Cilj 920: izvaja zdravstveno nego pri otroku za mirno in varno spanje in počitek
52) Cilj 921: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
OBLAČENJE IN SLAČENJE
53) Cilj 922: previja dojenčka in malega otroka na različne načine
54) Cilj 923: rokuje s čistim in umazanim perilom
55) Cilj 924: svetuje primerno kvaliteto oblačil in obutve
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56) Cilj 925: zagotovi, da je otrok v prostoru primerno oblečen
57) Cilj 926: vzpodbuja otroka k sodelovanju in samostojnemu oblačenju in slačenju
58) Cilj 927: izvaja zdravstveno nego pri oblačenju, slačenju in obuvanju otroka glede na
njegovo starost
VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE
59) Cilj 928: meri telesno temperaturo na različne načine
60) Cilj 929: prepozna odstopanja od normalne telesne temperature
61) Cilj 930: izvaja zdravstveno nego otroka za vzdrževanje normalne telesne temperature
62) Cilj 931: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST
63) Cilj 932: izvaja osebno higieno in skrbi za urejenost otroka
64)

Cilj 933: prepozna spremembe na koži in sluznici ter ustrezno ukrepa

65) Cilj 934: izvaja nego zobovja
66) Cilj 935: izvaja negovalne intervencije ob sednosti, sooru in temenicah
67) Cilj 936: izvaja nego popka
68) Cilj 937: vzdržuje pripomočke za osebno higieno
69) Cilj 938: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU
70)

Cilj 939: svetuje staršem glede varnosti otroka doma, igrišču, cesti, vožnji v avtomobilu

71)

Cilj 940: preprečuje poškodbe, padce, zadušitve, opekline, zastrupitve in druge nesreče
otroka v različnih starostnih obdobjih
ODNOSI Z LJUDMI, IZRAŽANJE ČUSTEV, OBČUTKOV IN POTREB, IZRAŽANJE
VERSKIH ČUSTEV

72) Cilj 941: prepozna izražanje otrokovih potreb ( verbalni , neverbalni način ) glede na starost
otroka
73)

Cilj 942: vzpostavlja in izvaja komunikacijo z otrokom, mladostnikom in straši glede na
njegove potrebe

74)

Cilj 943: otroka vzpodbuja k izražanju lastnih občutkov in potreb

75) Cilj 945: upošteva različna verska prepričanja otroka in staršev
76) Cilj 946: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege
KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA
77) Cilj 947: spodbuja otroka k različnim telesnim aktivnostim
78)

Cilj 948: zaposli otroka s primerno igračo glede na otrokovo starost in razvojno stopnjo

79) Cilj 949: higiensko vzdržuje otrokove igrače
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UČENJE

IN

PRIDOBIVANJE

ZNANJA,

ZDRAVSTVENOVZGOJNI

NASVETI

OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM
80)

Cilj 950: sodeluje in izvaja svetovanje otroku, mladostniku in staršem za ohranjanje zdravja
Vsebinski sklop: Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in
mladostnika INO
INFORMATIVNI CILJI
SODELVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH
POSEGOV

81) Cilj 951: pozna vrste in pomen posameznih diagnostično terapevtskih posegov, njihovo
izvedbo in zaplete pri otroku in mladostniku
82) Cilj 952: pozna različna drže otroka za varno izvedbo diagnostično terapevtskega posega
83)

Cilj 953: opiše psihosocialna dogajanja v trikotniku Srednja medicinska sestra/Srednji
zdravstvenik – otrok – starši

84) Cilj 954: opiše pravila pri aplikaciji terapije
85) Cilj 955: loči oblike zdravil in zdravilnih pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije,
stranske učinke in neželene pojave
FORMATIVNI CILJI
86) Cilj 956: pridrži otroka ob izvajanju diagnostično terapevtskih posegov
87) Cilj 957: sodeluje pri pripravi in izvedbi diagnostično terapevtskih posegov
88) Cilj 959: zagotavlja varnost in zasebnost pacienta
89) Cilj 960: izvede psihofizično pripravo otroka na njemu razumljiv način
90) Cilj 961: spremlja in/ali zagotavlja varno spremstvo pacienta
91) Cilj 963: odvzame brise iz različnih delov telesa za naročene preiskave
92) Cilj 964: odvzame urin in blato za naročene preiskave
93) Cilj 965: sodeluje pri drugih naročenih preiskavah
94) Cilj 967: pripravi voziček s pripomočki za razdeljevanje zdravil
95) Cilj 969: upošteva pravila pri razdeljevanju terapije
96) Cilj 970: nadzoruje otroka pri zaužitju zdravila
97) Cilj 971: opazuje in beleži pojav stranskih učinkov na zdravila ter ukrepa
Vsebinski sklop: Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih BOM
INFORMATIVNI CILJI
98) Cilj 972: pozna otrokove reakcije na bolezen in hospitalizacijo
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99) Cilj 973: pozna pravice otroka in staršev v bolnišnici
100)Cilj 974: opiše reakcije otroka z akutno in kronično boleznijo
OBOLENJA PEBAVIL
101) Cilj

976: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji prebavil

102)Cilj 977: pozna zdravstveno nego pri obolenjih prebavil glede na negovalne probleme
OBOLENJA DIHAL
103) Cilj

978: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z respiratornimi obolenji

104)Cilj 979: pozna zdravstveno nego pri respiratornih obolenjih glede na negovalne probleme
OBOLENJA SEČIL
105) Cilj

980: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji sečil

106)Cilj 981: pozna zdravstveno nego pri obolenjih sečil glede na negovalne probleme
OBOLENJA SRCA
107) Cilj

982: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji srca

108)Cilj 983: pozna zdravstveno nego pri obolenjih srca glede na negovalne probleme
OBOLENJA KRVNEGA SISTEMA
109) Cilj

984: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji krvnega sistema

110)Cilj 985: pozna zdravstveno nego pri obolenjih krvnega sistema glede na negovalne
probleme
OBOLENJA ENDOKRINIH ŽLEZ
111) Cilj

986: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji endokrinih žlez

112)Cilj 987: pozna zdravstveno nego pri obolenjih endokrinih žlez glede na negovalne
probleme
OBOLENJA ŽIVČEVJA
113) Cilj

988: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji živčevja

114)Cilj 989: pozna zdravstveno nego pri obolenjih živčevja glede na negovalne probleme
MOTNJE V RAZVOJU
115) Cilj

990: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z motnjami v razvoju

116)Cilj 991: pozna zdravstveno nego pri otrocih z motnjami v razvoju glede na negovalne
probleme
NUJNA STANJA V OTRŠKEM OBDOBJU
117)Cilj 992: pozna izvajanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči pri otroku in
mladostniku
FORMATIVNI CILJI
118)Cilj 993: sodeluje pri sprejemu, premestitvi in odpustu pacienta
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119)Cilj 995: upošteva pravice hospitaliziranih otrok (Magna karta)
120)Cilj 996: sodeluje pri pripravi in izvedbi diagnostičnih posegov pri otroku in mladostniku
121)Cilj 997: preprečuje psihični in fizični hospitalizem otroka in mladostnika
122)Cilj 998: sodeluje pri pripravi in izvedbi terapevtskih posegov
123)Cilj 999: dokumentira svoje delo
OBOLENJA PREBAVIL
124)Cilj 1001: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstven nege
125)Cilj 1002: izvaja zdravstveno nego
OBOLENJA DIHAL
126)Cilj 1005: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege
127)Cilj 1006: izvaja zdravstveno nego
OBOLENJA SEČIL
128)Cilj 1009: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege
129)Cilj 1010: izvaja zdravstveno nego
OBOLENJA SRCA
130) Cilj

1013: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

131) Cilj

1014: izvaja zdravstveno nego

OBOLENJA KRVNEGA SISTEMA
132)Cilj 1017: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege
133)Cilj 1018: izvaja zdravstveno nego
OBOLENJA ENDOKRINIH ŽLEZ
134) Cilj

1021: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

135)Cilj 1022: izvaja zdravstveno nego
OBOLENJA ŽIVČEVJA
136)Cilj 1025: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege
137)Cilj 1026: izvaja zdravstveno nego
MOTNJE V RAZVOJU
138)Cilj 1029: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege
139)Cilj 1030: izvaja zdravstveno nego
140)Cilj 1032: pozna osnovne načine komunikacije z otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami
141)Cilj 1033: razvije posebno empatičen odnos do otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami
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NUJNA STANJA V OTROŠKEM OBDOBJU
142)Cilj 1034: nudi prvo pomoč in sodeluje pri izvajanju nujne medicinske pomoči
V modulu je 8 ciljev ocenjenih kot slabših, tj. 4, 7 % vseh ciljev modula.
Tabela: slabše ocenjeni cilji
Cilji IP
Cilj 1000: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi – negovalne probleme
(obolenja prebavil)
Cilj 1004: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja dihal)
Cilj 1008: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja sečil)
Cilj 1012: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja srca)
Cilj 1016: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja krvnega sistema)
Cilj 1020: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja endokrilnih žlez)
Cilj 1024: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(obolenja živčevja)
Cilj 1028: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne probleme
(motnje v razvoju)

Število
Število
Število
SKUPAJ
evalvatorjev evalvatorjev evalvatorjev
Evalvatorjev
z oceno 3
z oceno 2
z oceno 1
2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

1

7

10

5.3.6. Strokovni modul Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti
Izbirni modul Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti obsega 83 ciljev, med katerimi jih je 36
pridobilo oceno 1 s strani vseh evalvatorjev. To znaša 43,4 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
INFORMATIVNI CILJI
1)

Cilj 1035: razloži standardne postopke sprejema psihiatričnega bolnika

2) Cilj 1036: pozna postopke premestitve in odpusta psihiatričnega bolnika
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3)

Cilj 1037: opiše zdravstveno negovalno dokumentacijo in postopke ravnanja z
dokumentacijo

4) Cilj 1038: opiše etična načela in pravice bolnikov
5) Cilj 1039: pozna smernice za zagotavljanje varnosti bolnikov
6) Cilj 1040: pozna nacionalne smernice za razvoj kakovosti
7) Cilj 1042: pozna definicije duševnega zdravja
8) Cilj 1043: razloži standarde psihiatrične zdravstvene nege
9) Cilj 1045: pozna kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege
10) Cilj 1046: pozna elemente terapevtskega okolja
11) Cilj 1047: pozna elemente komunikacije in terapevtsko komunikacijo
12) Cilj 1055: pozna organske duševne motnje in zdravstveno nego
13) Cilj 1056: pozna motnje razpoloženja in zdravstveno nego
14) Cilj 1057: pozna shizofrenijo in druge psihotične motnje in zdravstveno nego
15) Cilj 1058: pozna anksiozne motnje in krizna stanja in zdravstveno nego
16) Cilj 1059: pozna bolezni odvisnosti in intervencije zdravstvene nege
17) Cilj 1060: pozna suicidalno vedenje in intervencije zdravstvene nege
18) Cilj 1061: pozna vzroke nasilnega vedenja in posebne varovalne ukrepe
19) Cilj 1062: pozna duševne motnje v otroštvu in adolescenci
20) Cilj 1064: pozna motnje hranjenja
21) Cilj 1065: pozna protokol akutno ogroženega bolnika
22) Cilj 1066: pozna principe triaže in organizacijo dela zdravstvene nege v psihiatriji
FORMATIVNI CILJI
23)

Cilj 1076: sodeluje pri sprejemu, odpustu in premestitvi pacienta

24) Cilj 1082: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in
spremembe zdravstvenega stanja
25) Cilj 1085: usmerja pacienta k aktivnejši vlogi pri zadovoljevanju življenjskih potreb
26)

Cilj 1086: nudi pomoč bolniku v procesu prilagajanja na okolje, bolezensko situacijo in
eventualne posledice bolezni

27) Cilj 1087: spodbuja bolnika k ohranjanju socialnih stikov, vzdrževanju in po potrebi širjenju
socialne mreže
28)

Cilj 1090: pripravi bolnika in ga usmerja na individualno in skupinsko terapijo

29) Cilj 1091: opazuje medosebno dogajanje v skupini
30) Cilj 1092: pripravi bolnika na specifične diagnostične in terapevtske posege in postopke
(EEG, psihološki pregled, nevrološki pregled)
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31) Cilj 1095: uporablja medicinsko tehnične aparature in pripomočke
32) Cilj 1096: upošteva higienska in aseptična načela
33)

Cilj 1102: sodeluje in izvaja zdravstveno nego otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov
s specifičnimi duševnimi motnjami

34)

Cilj 1103: sodeluje in izvaja zdravstveno nego na področju rehabilitacije ljudi z duševno
motnjo in sodeluje pri povezovanju in/ali v skupnostnih službah

35) Cilj 1108: dokumentira in poroča po protokolu
36) Cilj 1109: zagotavlja varnost bolnikov in okolja, sebe in sodelavcev
V modulu Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti je 5 ciljev ocenjenih v skladu s kriteriji za
najslabše ocenjene cilje. To znaša 6 % vseh ciljev modula.

Cilji IP
Cilj 1070: obvlada spretnosti vodenja
pogovornih skupin in svetovanja
Cilj 1084: izvaja kategorizacijo bolnika
glede na kategorije
Cilj 1106: izvaja socioterapevtsko obliko
dela
Cilj 1112: pritegne in vodi pogovorne
skupine
Cilj 1117: vodi socioterapevtsko skupino
(pogovorna, tematska, trening socialnih
veščin)
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5.3.7. Strokovni modul Paliativna zdravstvena nega
Izbirni modul Paliativna zdravstvena nega obsega 47 ciljev, od tega jih je od vseh evalvatorjev 37
pridobilo oceno 1. To znaša 78,7 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
INFORMATIVNI CILJI
1) Cilj 1118: opiše pomen multidisciplinarnega - timskega dela pri izvajanju zdravstvene nege
2) Cilj 1119: pozna člane in vlogo delovnega tima v paliativni oskrbi.
3) Cilj 1120: razloži definicije in terminologijo:
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4) Cilj 1121: življenje in smrt, zdravljenje in zdravstvena nega, celostna paliativna oskrba,
ohranjanje/podaljševanje/prekinitev življenja, kakovost življenja, celovitost in nedeljivost
človekove osebnosti (telesne, duševne in duhovne značilnosti).
5) Cilj 1123: pozna pojem »zagovorništvo«.
6) Cilj 1124: pozna ustrezne načine sporočanja slabe novice.
7) Cilj 1125: opiše etična in moralna načela pri delu z umirajočim.
8) Cilj 1126: opiše življenjske potrebe, s poudarkom na potrebah umirajočega bolnika, in izbira
ustrezne negovalne postopke in pripomočke
9) Cilj 1127: pozna neugodne simptome pri umirajočem in načine in preprečevanja/lajšanja le
teh.
10) Cilj 1128: pozna tehnične pripomočke pri paliativni oskrbi.
11) Cilj 1129: razloži pomen hrane pri paliativni oskrbi.
12) Cilj 1131: pozna eksistenčnima vprašanja (življenje, smrt, svoboda, smisel, vrednote).
13) Cilj 1132: pozna temeljne misli eksistencializma.
14) Cilj 1133: razloži proces žalovanja po Kubler Ross.
15) Cilj 1134: pozna pomen komunikacije pri umirajočem bolniku.
16) Cilj 1135: pozna osnovne medosebne odnose: partnerstvo, družina, prijatelji, svojce, bližnji.
17) Cilj 1136: razloži pomen povezanosti (intrapersonalne, interpersonalne in transpersonalne)
18) Cilj 1137: pozna pravice umirajočega ter umrlega in standardno oskrbo umrlega
19) Cilj 1138: pozna postopke urejanja pokopa ter načine pokopa.
FORMATIVNI CILJI
20) Cilj 1139: izvaja zdravstveno nego kronično bolnega, umirajočega in oskrbo umrlega
21) Cilj 1140: vzpostavi kontakt z bolnikovimi svojci in/ali pomembnimi drugimi in člani tima
22) Cilj 1141: zavzame etično moralno držo do življenja in do moči človekovega vpliva na
konec življenja .
23) Cilj 1143: varuje človekovo dostojanstvo in njegove pravice.
24) Cilj 1144: vzpostavi vlogo zagovornika umirajočega.
25) Cilj 1145: prepoznava in preprečuje pomanjkljivo oskrbo umirajočega (zanemarjanje,
zloraba)
26) Cilj 1146: sodeluje pri oceni primernost okolja in oskrbe umirajočega bolnika (v primeru
oskrbe na domu).
27) Cilj 1150: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in
spremembe zdravstvenega stanja.
28) Cilj 1151: zagotovi varno in terapevtsko okolje.
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29) Cilj 1152: sodeluje s bližnjimi in z ostalimi člani tima v skrbi za umirajočega.
30) Cilj 1153: nudi pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju telesnih in psihičnih potrebah
31) Cilj 1154: nudi pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju duhovnih potreb: iskanju smisla
življenja, življenjska bilanca, upanje, ljubezen,odpuščanje, spoštovanje veroizpovedi in
obredov, spoštovanje bolnikove poslednje volje, življenje v skladu z vrednotami in čisto
vestjo, povezanost z drugimi in Bogom (če je veren).
32) Cilj 1157: omogoča pogovor o smrti in posledično zmanjšuje strah pred njo.
33) Cilj 1160: spodbuja dobre medosebne odnose med umirajočim in bližnjimi (odpuščanje,
sprava, dialog, slovo).
34) Cilj 1161: svetovanje svojcem umirajočega/umrlega pri procesu žalovanja.
35) Cilj 1162: sodeluje pri individualnem svetovanju, pri skupinski terapiji in pri posebnih
oblikah pomoči žalujočim otrokom.
36) Cilj 1163: oskrbi umrlega ter poskrbi za njegovo lastnino v skladu s standardi ZN.
37) Cilj 1164: usmerja svojce pri urejanju pokopa.

V izbirnem modulu Paliativna zdravstvena nega so 4 slabo ocenjenih ciljev, tj. 8, 5 % vseh ciljev
modula.

Cilji IP
Cilj 1122: opiše psihofizične posebnosti
posameznih življenjskih obdobij.
Cilj 1130: pozna vrste komunikacije,
ovire in motnje v komunikaciji.
Cilj 1147: naredi negovalni načrt.
Cilj 1159: terapevtsko uporablja
komunikacijo.
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5.3.8. Strokovni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
Izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti obsega 43 ciljev, od tega jih je 28 pridobilo
oceno 1 od vseh evalvatorjev. To znaša 65,1 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
INFORMATIVNI CILJI
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1) Cilj 1165: opiše postopke sprejema starostnika v zdravstvene, socialnovarstvene in druge
ustanove oziroma zavode,
2)

Cilj 1166: razloži postopke premestitve in odpusta starostnika,

3) Cilj 1168: opiše zdravstveno-negovalno dokumentacijo, postopke ravnanja z dokumentacijo
in izpolnjevanje le-te,
4)

Cilj 1169: pozna etična načela, pravice starostnika, reševanje etičnih dilem in koncept
zagovorništva,

5) Cilj 1170: pozna smernice za zagotavljanje varnosti starostnika,
6) Cilj 1172: razloži pomen aktivne vloge starostnika in družine v procesu zdravstvene nege.
7) Cilj 1173: pozna vedenja iz gerontologije in geriatrije ter princip izvajanja zdravstvene nege
pri starostniku,
8) Cilj 1174: opiše dejavnike, ki vplivajo na zdravo staranje,
9) Cilj 1175: opiše fiziološke in psihološke značilnosti starostnika,
10) Cilj 1176: pozna posledice institualizacije – bivanja,
11) Cilj 1179: opiše zakonitosti komunikacije in specifične zahteve komunikacije s starostniki,
12)

Cilj 1180: opiše simptomatiko in zdravljenje ter rehabilitacijo starostnika pri najpogostejših
geriatričnih bolezenskih stanjih,

13) Cilj 1181: opiše zdravstveno nego starostnika z najpogostejšimi kroničnimi boleznimi
FORMATIVNI CILJI
14) Cilj 1184: izvaja sprejem, odpust in premestitev ter postopke ob smrti
15) Cilj 1186: pripravlja in ureja zdravstveno-negovalno dokumentacijo starostnika,
16)

Cilj 1187: razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo o starostniku, ki ga je ob izteku
delovnega časa smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni obliki,

17)

Cilj 1189: zagotavlja varno in mirno okolje,

18) Cilj 1190: sodeluje s svojci pri sprejemu, odpustu in premestitvi ali smrti starostnika.
19) Cilj 1191: oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih
življenjskih aktivnosti po PZN,
20) Cilj 1192: kontaktira s starostnikovimi svojci, starostniki, skrbniki in/ali pomembnimi
drugimi
21) Cilj 1193: vzpodbuja starostnika k samostojnem izvajanju življenjskih aktivnosti,
22)

Cilj 1195: dokumentira opravljene intervencije in postopke zdravstvene nege, opiše stanje,
posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja starostnika,

23) Cilj 1196: poroča in sodeluje s člani negovalnega tima ter ostalimi sodelavci.
24) Cilj 1197: usmerja starostnika k aktivnejši vlogi pri zadovoljevanju življenjskih potreb,
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25)

Cilj 1198: pomaga starostniku v procesu prilagajanja na novo življenjsko okolje, bolezensko
situacijo in eventualne posledice bolezni,

26) Cilj 1199: spodbuja starostnika k ohranjanju, vzdrževanju in vzpostavljanju novih socialnih
stikov v ustanovi,
27) Cilj 1204: izvaja zdravstveno nego življenjsko ogroženih starostnikov in starostnikov
popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega osebja pri zadovoljevanju vseh
življenjskih potreb,
28) Cilj 1205: izvaja zdravstveno nego hudo bolnega in umirajočega
V izbirnem modulu Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti je le en cilj slabo ocenjen.
Cilji IP
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5.3.9. Strokovni modul Zdravstvena nega v zobozdravstvu
Izbirni modul Zdravstvena nega v zobozdravstvu obsega 77 ciljev, od tega jih je 39 pridobilo od
vseh evalvatorjev oceno 1. To znaša 50,6 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
Vsebinski sklop: Anatomija in fiziologija glave in vratu
INFORMATIVNI CILJI
NAŠTEJE IN OPIŠE
1) Cilj 1210: kosti ličnega dela (zgornja čeljustnica – maxilla, nebnica - os palatinum
2) Cilj 1211: ličnica - os zygomaticum, spodnja čeljustnica – mandibula,podjezična kost – os
hyoideum )
USTNA VOTLINA
3)

Cilj 1220: opiše in poimenuje dele ustne votline:Vestibulum oris, cavum oris, proprium,
mehko nebo, trdo nebo, Goltne loke, Waldayerjev limfni obroč, topografijo nebnic, jezik,
vagus, akcesorni živec, hipoglosni živec
ČELJUSTNI SKLEP

4) Cilj 1233: opiše elemente in sestavo sklepa: fossa mandibularis, processus articularis condyl, tuberculum articularis, capsula articularis, discus articularis
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5)

Cilj 1234: razume pomenn fibrozne in sinovialne ovojnice sklepa

6)

Cilj 1235: razloži funkcijo sklepa

7) Cilj 1237: pozna mišice, ki so naraščene na spodnjo čeljust in vplivajo na funkcijo sklepa
FORMATIVNI CILJI
8) Cilj 1238: razloži vlogo zdrave, pravilno sestavljene hrane na mineralizacijo kosti,
9)

Cilj 1241: pozna funkcijo žvečne muskulature in praktično pokaže

10) Cilj 1242: razloži pomen nosne votline
Vsebinski sklop: Anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa in ustne votline
INFORMATIVNI CILJI
11)

Cilj 1247: opiše zgradbo trdih zobnih tkiv: sklenine in dentina

12)

Cilj 1248: opiše zgradbo in delovanje zobne pulpe

13)

Cilj 1249: opiše anatomijo dlesne, pozobnice ter čeljustne kosti

14) Cilj 1250: razloži osnovne zakonitosti normalnih medčeljustnih odnosov
15) Cilj 1251: opredeli pomembnost sklenjene zobne vrste
Vsebinski sklop: Zobozdravstvo
INFORMATIVNI CILJI
16) Cilj 1255: Pozna osnovne zobozdravstvene inštrumente
17) Cilj 1256: razlikuje zobozdravstvene materiale glede na namen uporabe in glede na način
priprave
18) Cilj 1257: Pozna zobozdravstvene aparate in uporabo
19)

Cilj 1259: navede diagnostično terapevtske zobozdravstvene posege in opiše posamezne
faze dela

20) Cilj 1260: pozna postopke, pravila ,vrstni red asistiranja in posledice nepravilnega
asistiranja
21) Cilj 1262: opiše preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka zobne gnilobe in
ortodontskih anomalij pri dojenčkih in malih otrocih
22)

Cilj 1263: opiše postopke in pripomočke za pravilno čiščenje zob in svetuje njihovo uporabo
v preventivni in kurativni dejavnosti

23) Cilj 1265: Pozna zobozdravstveno zakonodajo, medicinsko dokumentacijo in evidentiranje
zobozdravstvenih storitev
24)

Cilj 1266: Pozna specialistične zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene
aparate, ki se uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in
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endontiji, pri parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki
protetiki, oralni in maksilofacialni kirurgiji
25) Cilj 1269: Pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka obolenj v usti votlini in na
zobeh
FORMATIVNI CILJI
26) Cilj 1271: Pripravi zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale glede na
predviden specialističen diagnostično terapevtski poseg
27)

Cilj 1272: sodelovanje pri specialističnih diagnostično terapevtskih posegih in pri tem
smiselno uporabi strokovna teoretična znanja

28) Cilj 1273: uporablja zobozdravstvene aparate
29) Cilj 1274: Pripravi material po navodilih proizvajalca glede na zobozdravstveni poseg
Vsebinski sklop: Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti
INFORMATIVNI CILJI
30)

Cilj 1275: pozna zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene aparate, ki se
uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in endontiji, pri
parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki protetiki, oralni in
maksilofacialni kirurgiji

31) Cilj 1276: pozna obolenja in diagnostično terapevtske zobozdravstvene posege ter
posamezne faze dela
32) Cilj 1277: pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka obolenj v usti votlini in na
zobeh
FORMATIVNI CILJI
33) Cilj 1278: pripravi higienske pripomočke in razkužila
34) Cilj 1279: pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in paciente
35) Cilj 1280: pripravi predpisano zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta
36)

Cilj 1281: namesti delovanje zobozdravniškega stola skladno s higienskimi , tehnološkimi in
ergonomskimi zahtevami

37) Cilj 1282: pripravi zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale glede na
predviden diagnostično terapevtski poseg pri odraslih in otrocih ( plombiranje, endodontsko
zdravljenje, poškodbe, zdravljenje ustnih bolezni in parodontopatij, fiksna in snemna
protetična oskrba, ortodontsko zdravljenje, oralna kirurgija, pacienti s sistemskimi obolenji,
pacienti s posebnimi potrebami)
38) Cilj 1283: pozna in zna uporabljati zobozdravstvene aparatež
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39) Cilj 1284: pripravi material po navodilih proizvajalca glede na zobozdravstveni poseg
V tem modulu ni slabo ocenjenih ciljev.

5.3.10. Strokovni modul Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti
Izbirni modul Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti obsega 34 ciljev, od tega jih je s strani vseh
evalvatorjev 29 pridobilo oceno 1. To znaša 85,3 % vseh ciljev modula. Ti cilji so:
INFORMATIVNI CILJI
1) Cilj 1285: pozna veljavno zakonodajo o nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih v
RS
2) Cilj 1286: obvlada predpisane postopke reševalne službe v primeru velikih nesreč in
katastrof
3) Cilj 1287: pozna standarde in lastnosti osebne varovalne opreme in zaščitne obleke
4) Cilj 1288: pozna specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi
5) Cilj 1289: pozna postopek čiščenja in vzdrževanja reševalnega vozila
6) Cilj 1290: pozna predpise o varnosti v cestnem prometu in ustreznost stanja reševalnega
vozila v skladu s predpisi
7) Cilj 1291: opiše pripravo bolniškega prostora, reševalne pripomočke, material in medicinsko
opremo pred in po intervenciji
8) Cilj 1292: opiše pravilno uporabo delovne, zaščitne obleke in uporabo zaščitnih sredstev
9) Cilj 1294: opiše temeljni pregled pacienta
10) Cilj 1295: pozna predpisane postopke v zvezi s prevzemom in predajo pacienta
11) Cilj 1298: obvlada prvo in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih pristojnosti
12) Cilj 1299: obvlada temeljne postopke oživljanja otrok in odraslih
13) Cilj 1300: obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki
14) Cilj 1302: pozna zdravstveno negovalno dokumentacijo o nujni medicinski pomoči in
reševalni službi
15) Cilj 1304: obvlada komunikacijo s pacientom, njegovimi svojci in zdravstvenimi delavci v
okviru svojih pristojnosti
16) Cilj 1305: obvlada komunikacijo s poškodovancem, njegovimi svojci, sodelavci in
pomembnimi drugimi v izrednih razmerah
17) Cilj 1306: pozna predpise o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter varovanju okolja
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18) Cilj 1307: obvlada postopke za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti pacienta, sodelavcev
in svojcev
FORMATIVNI CILJI
19) Cilj 1308: izvede higiensko pripravo sebe pred in po intervenciji
20) Cilj 1309: preverja prehodnost dihalne poti
21) Cilj 1310: zagotavlja prosto dihalno pot
22) Cilj 1311: preverja prisotnost vitalnih znakov
23) Cilj 1312: izvaja temeljne postopke oživljanja s pomočjo medicinsko-tehničnih
pripomočkov (dihalni balon z obrazno masko in uporabo kisika)
24) Cilj 1313: izvaja umetno ventilacijo s pomočjo pripomočkov
25) Cilj 1314: izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja
26) Cilj 1315: izvaja imobilizacijo ekstremitet in celega telesa s pomočjo sodobnih pripomočkov
za imobilizacijo
27) Cilj 1316: zaustavlja krvavitve z različnimi metodami in tehnikami
28) Cilj 1317: izvaja oskrbo ran
29) Cilj 1318: aplicira kisik
Noben cilj ni bil slabo ocenjen.

5.3.11. Povzetek
Glede na stopnjo strinjanja evalvatorjev o posameznih ciljih, bi lahko zaključili, da so najbolj
uspešno pripravljeni moduli Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti (85, 3 % oceno 1 od vseh
evalvatorjev), Zdravstvena nega otroka (82, 6 % ciljev s skupno oceno 1), Varovanje zdravja (ocena
1 79,8 % ciljev) in Paliativna zdravstvena nega (78, 7 % vseh ciljev skupno oceno 1). Tem
modulom sledijo Anatomija in fiziologija (65, 4 % ciljev skupno oceno 1), Zdravstvena nega v
geriatrični dejavnosti (ocena 1: 65, 1%), sledi Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti
(ocena 1: 50,6 % ciljev). Najslabše ocenjenimi moduli so: obsežni in temelji modul Zdravstvena
nega (ocena 1: 47, 5 %, največ, kar 10, 2 % slabo ocenjenih ciljev), Zdravstvena nega v psihiatrični
dejavnosti (ocena 1: 43, 4 %) in Kakovost v zdravstveni negi (ocena 1: 40, 8 %).
Za strokovnjake s področja zdravstvene nege bo z vidika analize posameznih ciljev v modulih
njihovih delih (vsebinskih sklopih) koristen podroben pogled ocen posameznih ciljev – takšna
analiza namreč presega domet pričujočega poročila. S podrobno analizo posameznih ciljev je
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mogoče ugotoviti, kateri cilji oz. kateri vsebinski sklopi so bili največji trn v peti posameznim
evalvatorjem. Tako je denimo v sklopu Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih nekaj
evalvatorjev s področja znanosti in dela (ne šole) sistematično kot nepotrebno znanje označevalo
znanja, ki so vezana na ugotavljanje potrebe po zdravstveni negi, načrtovanje aktivnosti zdravstvene
nege ter na svetovanje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, prehranjevanja in
zdravega načina življenja. Po drugi strani pa je predstavnik šole kot odvečno znanje pogosto
ocenjeval znanja s področja fizike v zdravstveni negi. Tudi sicer je nizka ocena modula Zdravstvena
nega dobljena na račun poglavij, ki so vezani na področje fizike v zdravstveni negi.

5.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH VSEBINSKIH
SKLOPIH
Program Zdravstvena nega (SSI) vsebuje deset modulov, ki so členjeni na več vsebinskih sklopov.
Pet modulov je obveznih, ostali so izbirni. Moduli so torej deljeni na vsebinske sklope, ti pa imajo
cilje deljene v informativne in formativne. Spodaj navajamo opombe evalvatorjev: katera znanja
pogrešajo in s katerimi splošnoizobraževalnimi predmeti vidijo povezave. Navajamo tudi druge
opombe, če so jih imeli.
Modul: Zdravstvena nega
Vsebinski sklop: Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije ANI
•

Pozna vrste kašlja.

•

Razloži pomen dokumentiranja v zvezi z dihanjem.

•

Opiše pomen zdravstvene vzgoje pacientov in svojcev v zvezi s prehranjevanjem in pitjem.

•

Pri opisu poklicnega znanja ni opaziti razlike med izločanjem in odvajanjem.

•

Razloži posledice, vzroke in znake dolgotrajnega ležanja.

•

Pozna in razlikuje načine gibanja.

•

Osebe z gibalno oviranostjo imajo različne načine gibanja in uporabo pripomočkov za
gibanje.

•

Razloži pomen dokumentacije.

•

Pozna odstopanja v zvezi s spanjem.

•

Razloži pomen oskrbe umrlega.

•

Razloži pomen priprave kože na diagnostično terapevtske posege in operativne posege.
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•

Posebno poglavje po življenjskih aktivnostih se enkratno v enem stavku določi,
dokumentira.

•

Razloži pomen predpisov in pravilnikov…

•

Navede pomen varovalnih sredstev.

•

Opiše načine razreševanja konfliktov s pacientom.

•

Razloži pomen izražanja čustev, občutkov in verskega prepričanja.

•

Pozna pripomočke za dihanje.

•

Kdo pa hrani v primeru motenj požiralnega refleksa? Kdo bo hranil take osebe na terenu?
Socialne oskrbovalke, osebni asistenti?

•

Pozna pripomočke za vzdrževanje proste dihalne poti.

•

Pri cilju: parentralno hrani: nastavi infuzijski sistem in tekočino, menja infuzijski sistem in
tekočino ter izvaja zdravstveno nego pacienta z infuzijo: prečrtano: nastavi infuzijski sistem
in tekočino.

•

Pri cilju: parentralno hrani: nastavi infuzijski sistem in tekočino, menja infuzijski sistem in
tekočino ter izvaja zdravstveno nego pacienta z infuzijo Črtala: "nastavi infuzijski sistem"
ter "in tekočino".

•

Skrbi za ustrezno pripravo prebavnega trakta na diagnostične in endoskopske preiskave ter
na operativne posege.

•

Pri cilju: ukrepa ob težavah in zapletih prehranjevanja: ukrepa po posvetu z vodjo tima.

•

Pri cilju: svetuje pacientu in svojcem v zvezi s prehrano: preširoko postavljena kompetenca.
Pristojnost DMS.

•

Pri cilju: ustrezno ukrepa ob odstopanjih od normalnega izločanja in odvajanja: prečrtala
"ukrepa" in dopisala "poroča".

•

Nastavitev infuzijske teh. v žilo je pristojnost dipl. med. sestr. Lahko SMS v primeru
hipoderne krize, S. C. dovajanje tekočine.

•

Pri cilju: uporablja pripomočke in opremo pri gibanju: ..in ustrezne pripomočke za položaj.
Brez ustreznih pripave osebe z gibalno oviranostjo ne morejo sedeti na invalidskih vozičkih.

•

Pri cilju: ukrepa pri odstopanju od normalnega spanja in počitka: poroča o odstopanjih v
zvezi s spanjem in počitkom.

•

Pri poglavju: oblačenje in slačenje: vzdrževanje normalne telesne temperature. NAPAKA.

•

Pri cilju: ocenjuje stopnjo samooskrbe pacienta: sodeluje pri oceni. Za samostojno oceno
samooskrbe potrebuje širše strokovno in teoretično metodološko znanje. Sodeluje v timu za
oceno samooskrbe.
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•

Rokuje s čistim in umazanim perilom.

•

Pri cilju: ocenjuje fizično ogroženost pacienta zaradi bolezenskih sprememb: sodeluje pri
oceni.

•

Povezovanje z: slovenskim jezikom, tujim jezikom, fiziko, psihologijo, anatomijo in
fiziologijo, biologijo, športno vzgojo, etiko in komunikacijo.

Vsebinski sklop: Diagnostično - terapevtski postopki in posegi DTP
•

Oblike in metode dela v ZN - ne vem, če je to potrebno???

•

Razloži, razume delovanje negovalnega in zdravstvenega tima - informativni nivo.

•

Tehnika zdravstvene nege zamenjati s srednjo medicinsko sestro in ali zobozdravstvenim
tehnikom.

•

Pri cilju: Dokumentira svoja opazovanja in negovalne intervencije v dokumentacijo
zdravstvene nege in zdravstveno dokumentacijo: medicinsko dokumentacijo.

•

Sodeluje pri sprejemu, odpustu, premestitvi.

•

Nadzor infuzije, odvzem krvi iz prsta.

•

Pri cilju: uporablja procesno metodo dela, izvaja naloge zdravstvene nege, izvaja različne
metode in oblike dela v zdravstveni negi: črtala "uporablja procesno metodo dela" ter Katere
naloge??? Nepotrebno: izvaja različne oblike in metode dela v ZN. Črtala:"izvaja naloge
zdravstvene nege, izvaja različne metode in oblike dela v zdravstveni negi".

•

Pri cilju: sodeluje pri pripravi in izvaja diagnostično-terapevtske posege v okviru svojih
pooblastil: medikamentozna terapija, infuzija, odvzem urina, krvi, odvzem brisa in drugega
materiala na preiskave, preveza rane: črtala: "infuzija, krvi".

•

Povezovanjem s slovenskim jezikom, tujim jezikom, fiziko, kemijo, psihologijo, vzgojo za
zdravje, biologijo.

Vsebinski sklop: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih – ZNB
•

Svetovanje ni kompetenca SMS – sodeluje.

•

Manjka informativni cilj: ZN otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (pozna splošna
in specifična znanja obravnave otrok s posebnimi potrebami; razlikuje obravnavo otrok in
mladostnikov ter izvajanje diagnostično terapevtskih postopkov).

•

Pri cilju: razlikuje najpogostejša obolenja srca in ožilja ter diagnostične in terapevtske
postopke: najpogosteje razlikuje… Prečrtala "najpogostejša".
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•

Pri cilju: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji srca in ožilja:
prečrtala specifična. Pozna splošna načela.

•

Pri cilju: razlikuje najpogostejša obolenja srca in ožilja ter diagnostične in terapevtske
postopke: razlikuje obolenja srca.

•

Povsod naprej prečrtala "specifična", kjer se pojavijo.

•

Pri cilju: razlikuje obolenja dihal ter diagnostične in terapevtske postopke: razlikuje
obolenja dihal.

•

Pri cilju: pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji sečil:
diagnostično-terapevtske posege.

•

Pri cilju: razlikuje vrste anestezije:…zaplete, stranske učinke anestezije. Pozna osnovne
vrste anestezije.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege:
načrtuje aktivnosti zdravstvene nege prečrtano.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege: za
vodenje procesa ZN - potrebuje dijak širša znanja (ugotavljanje, načrtovanje)…, vendar pa
sodeluje.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege:
sodeluje pri ugotavljanju potreb po ZN, naredi izvedbeni načrt planiranih aktivnosti ZN.

•

Pri cilju: svetuje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, zdravega načina
življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih srca in ožilja:
negovalne intervencije ne svetuje, ker jih sama opravlja in ne svojci - saj je to strokovno
opravilo!!!

•

Pri cilju: svetuje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, zdravega načina
življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih srca in ožilja:
sodeluje v procesu svetovanja s svojimi vsebinami.

•

Pri cilju: prepozna bolezenske simptome bolezni srca in ožilja: prepozna tipične znake.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege (velja
za vse primere, ko se pojavi ta cilj v različnih poglavjih): sodeluje!

•

Kadar se v različnih poglavjih pojavi cilj: prepozna bolezenske znake bolezni …: prepozna
tipične znake.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe in izvaja operativno zdravstveno nego (pred, med in po
operativnem posegu:) perioferativno ZN.

•

Pri cilju: izvaja diagnostično terapevtske postopke in posege: po naročilu zdravnika.
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•

Pri cilju: svetuje ženskam glede zdravega načina življenja s poudarkom na zdravstveno
varstvo žensk: na zdravstveno varstvo žensk – nerazumljivo.

•

Povezovanjem s slovenskim jezikom, tujim jezikom, fiziko, psihologijo, anatomijo in
fiziologijo.

Vsebinski sklop: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč – NPP
•

Pri cilju: pozna delovanje službe nujne medicinske pomoči: TPO.

•

Izvaja TPO pri poškodovancu v različnih starostnih skupinah in različnih situacijah.

•

Izvaja TPO z AED.

•

Pri cilju: svetuje poškodovancem, nenadno obolelim in bližnjim glede negovalnih intervencij
in izogibanju nevarnostim: prečrtano: "glede negovalnih intervencij".

•

Povezovanjem s slovenskim jezikom, tujim jezikom, fiziko, kemijo, psihologijo, anatomijo
in fiziologijo.

Vsebinski sklop: Fizika v zdravstveni negi – FZN
•

Pri sklopu FIZ 1 Poznavanje in razumevanje merjenja in merskih enot v zdravstvu: se učijo
pri splošno izobraževalnem predmetu fizika.

•

Povezovanje s kemijo, biologijo, matematiko, latinščino.

•

Pri cilju: opiše medicinski živosrebrni termometer: se ne sme uporabljati, torej opiše druge
termometre za telesno temperaturo.

•

Pri cilju: našteje vire nizkofrekvenčnega EM spektra: specialna znanja.

•

Pri cilju: spozna vzroke za nastanek preležanin: Obkroženo PRELAŽNINA in pojasnjeno
"razjede zaradi pritiska".

•

Pri cilju: pozna diagnostično uporabo ultrazvoka v medicini in opiše zgradbo UZ aparata:
prečrtala "opiše zgradbo UZ aparata".

•

Pri cilju: opiše popolni odboj svetlobe, posledice tega pojava in uporabo: razloži uporabo
lupe, oftalmoskopa, otoskopa.

•

Pri cilju: uporablja in razume delovanje priprav, ki omogočajo komuniciranje bolnikom,
katerim so odstranili glasilke: prečrtano uporablja.

•

Pri cilju: pojasni nastanek UZ slike ter odvisnost med kvaliteto UZ slike, prodornostjo UZ
valov in njihovo frekvenco: stvar, ki presega kompetence.

•

Pri ciljih: s pomočjo termografa razbere temperature posameznih delov telesa; pojasni
prednosti te metode pred drugimi diagnostičnimi metodami: presega zahtevnostno stopnjo.
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•

Pri ciljih: razbere značilnosti iz elektroencefalograma; loči med EEG, EKG in EMG:
presega kompetence.

•

Pri cilju: razlikuje med NMR, MRI, PET, CT in RTG ter pojasni njihove prednosti in
slabosti: brez pojasni njihove prednosti in slabosti.

•

Pri ciljih: opredeli izhlapevanje; opiše fazne spremembe vode; razloži vpliv tlaka na vrelišče
in tališče; opredeli hrup; pozna zakonsko določene vrednosti hrupa v delovnem okolju;
pozna aktivne in pasivne ukrepe za zaščito pred hrupom: splošna fizika.

•

Pri cilju: opiše fazne spremembe vode: to je že osvojil.

•

Pri cilju: načrtuje delo na oddelku na način, da čim bolj zmanjša vpliv EM valovanj: menim,
da je to za dipl. med. sestro!

•

Pri cilju: skrbi za varno delovno okolje: predlagam - skrbi za svojo varnost in bolnika.

•

Pri cilju: izmeri ionizirajoče sevanje v delovnem okolju (naravno ozadje, umetni vir) in
preveri ustreznost zaščite (svinčeni predpasnik): zaveda se pomembnosti uporabe zaščitnih
sredstev.

•

Pri cilju: izmeri ionizirajoče sevanje v delovnem okolju (naravno ozadje, umetni vir) in
preveri ustreznost zaščite (svinčeni predpasnik): za to zadolženi inženirji za varstvo pri delu,
ki zagotavljajo ustrezno zaščito.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri fiziki v zdravstveni negi - FZN so smiselne vaje (lahko za motivacijo dijaki pripravijo
seminarske naloge, referate) iz delovanja človeškega telesa za posamezne organske sisteme
in funkcijo teh sistemov: npr. delovanje sile, strižne sile, pozna delovanje vzvoda in škripca
pri različnih položajih bolnika.

Modul: Anatomija in fiziologija – ANF
Vsebinski sklop: Anatomija in fiziologija ANF
•

Pri poglavju: Medicinska terminologija in topografija: se ne sklada s formativnimi cilji.

•

Pri cilju: razloži definicijo in zgradbo: česa?

•

Pri cilju: razloži definicijo in zgradbo: črtala definicijo.

•

Pri cilju: Pozna ukrepe za preprečitev okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi: to spada k
infekcijskim boleznim.

•

Pri cilju: usposobi se za osnovno strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa
pacienta, napotnic, izvidov in odpustnic): to ne spada k anatomiji in fiziologiji. Dati k
zdravstveni negi.
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•

Povezovanje z biologijo, kemijo, fiziko, medicinsko terminologijo, slovenščino, tujim
jezikom.

DRUGO:
•

Za pridobitev znanja in razumevanje iz tega področja je potrebno večje število ur predmeta.

Vsebinski sklop: Humana genetika – HG
•

Biografija Mendell - utemeljitelj genetike. Zakoni križanja. Nukleinske kisline. Napake pri
podvajanju DNK. Napake pri sintezi beljakovin.

•

Povezovanje z biologijo, kemijo, fiziko, zgodovino, slovenščino, tujim jezikom.

Modul: Varovanje zdravja – VZD
Vsebinski sklop: Higiena in mikrobiologija – HMB
•

Za poglobljeno znanje in razumevanje je potrebno znanje mikrobiologije in epidemologije.

•

Določitev nepatogenih mikroorganizmov. Spozna bakterijske bolezni.

•

Povezovanje z biologijo, anatomijo, kemijo, fiziko, matematiko, slovenščino, latinščino.

Vsebinski sklop: Vzgoja za zdravje – VZD
•

Pozna nasilje, vrste nasilja in prepoznavanje nasilja.

•

Povezovanje s športno vzgojo, biologijo, sociologijo, psihologijo, kemijo, matematiko,
statistiko.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri VZD je smiselno, da vsak dijak pripravi za domačo nalogo na eno zdravstveno vzgojno
temo referat, da zna uporabiti različne učne vzgojne pripomočke, da se nauči nastopanja in
da zna prepričljivo podajati vzgojne vsebine.

Vsebinski sklop: Zdrava prehrana – ZPR
•

Pri cilju: razloži alternativne načine prehranjevanja ter planiranje obrokov z načeli zdrave
prehrane: dietna prehrana.

•

Manjka zdrava prehrana zdravega odraslega.

•

Dovolj je poznavanje splošnih načel prehranjevanja.

•

Pozna prehrano različnih narodov in različnih skupin.
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•

Pri cilju: izvaja zdravstveno vzgojo o pomenu zdrave prehrane za ohranitev zdravja in
dobrega počutja: področje diplomirane MS, dietetikov. V timu sodeluje pri zdravstveno
vzgojnem delu.

Modul: Kakovost v zdravstveni negi – KZN
Vsebinski sklop: Etika in komunikacija – ETK
•

TZN (tehnik zdravstvene nege) črta in piše SMS (srednja medicinska sestra) povsod.

•

Za razumevanje terapevtske komunikacije je potrebno znanje iz humanističnih ved.

•

Prepozna, preprečuje sindrom izgorevanja.

•

Povezovanje s psihologijo, sociologijo, slovenskim jezikom, tujim jezikom, zgodovino,
umetnostjo.

Vsebinski sklop: Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu – ZZK
•

Pri cilju: ravna v skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju: kako naj v kliničnem- različnem okolju vse to pozna.

•

Pri cilju: ravna skladno s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu:
prečrtano »zdravstvu« in dopisano »v zdravstveni negi«.

•

Pri cilju: zagotavlja varnost pacientov, zaposlenih in drugih; prepozna dejavnike tveganja,
preprečuje neželene varnostne zaplete; v primeru neželenega dogodka ravna v smislu
preprečitve večje škode ali ponovitve dogodka: kako lahko to dijak, saj ima mentorje!

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, sociologijo.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri ZZK je dobro, da se povežemo z delovno ustanovo - bolnišnice in v obliki ekskurzije in
kratkega predavanja nJihovih ljudi s področja kakovosti prikažemo pomen teorije na
delovnem mestu - torej v praksi.

Vsebinski sklop: Podjetništvo – POD
•

Menim, da je ta sklop na tem nivoju izobraževanja odveč in obremenjujoč.

•

To bi bil izbirni sklop. Preobremenitev programa z vsebinami, ki jih morda potrebuje 1-2%
dijakov. Tisti, ki jih bodo potrebovali, pa ne bodo imeli dovolj eksaktnih in bodo potrebovali
dodatno izobraževanje.
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•

Podati je potrebno temeljna znanja, da lahko dijak oz. diplomant sam išče nadgradnjo.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, sociologijo, psihologijo, matematiko.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Pri POD je dobro, da se povežemo z delovno ustanovo in v obliki ekskurzije pokažemo
pomen teorije na delovnem mestu - torej v praksi. Dijaki pa dobljeno znanje oblikujejo v
obliki referata in z predstavitvijo oblikujejo svojo poklicno kompetenco.

Modul: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – ZNO
Vsebinski sklop: Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in
mladostnika
•

Pri cilju: pozna osnovne zakonitosti komunikacije: ne tu, je bilo v drugem sklopu.

•

Pri cilju: pozna pomen promocije zdravja otrok in mladostnikov: zdravstvena vzgoja ali
vzgoja za zdravje. Promocijo zdravja razumemo širše - kot merjenje pogojev za zdravje, za
kar so odgovorni sektorji izven zdravstva.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja zdravstveno nego novorojenčka in
nedonošenčka: prečrtano »načrtuje«. Črtala »ugotavlja potrebe, načrtuje in«. Sodeluje pri
ugotavljanju načrtovanju, izvajanju, vrednotenju. Sodeluje pri ugotavljanju potreb po ZN in
naredi izvedbeni načrt.

•

Povsod, kjer se pojavi v ciljih »ugotavlja potrebe, načrtuje« so tri evalvatorke to prečrtale.

•

Pri cilju: izvaja zdravstveno nego pri oblačenju, slačenju in obuvanju otroka glede na
njegovo starost: Kaj je to? Zajeto je že zgoraj.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo, anatomijo, fiziologijo, kemijo,
biologijo, matematiko, športno vzgojo.

Vsebinski sklop: Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in
mladostnika – INO
•

Besedo otrok zamenjala za bolnik (otrok, odrasli).

•

Povezovanje z biologijo, fiziko, kemijo, psihologijo, matematiko.

Vsebinski sklop: Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih - BOM
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•

Po programu za ZN otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih niso planirane
ure praktičnega pouka. Zato menim, da bi bilo smiselno nekaj ur (35?) realizirati v
bolnišnici kot praktični pouk. Planirane so samo vaje v kabinetu.

•

Pri cilju: sodeluje pri sprejemu, premestitvi in odpustu pacienta: Zdravstvena zakonodaja in
kakovost v zdravstveni negi.

•

Sodeluje v vseh fazah procesa zdravstvene nege.

•

Pri cilju: ugotavlja potrebe po zdravstveni negi – negovalne probleme: ne.

•

Pri cilju: izvaja zdravstveno nego: izvaja in sodeluje pri postopkih zdravstvene nege.

•

Pri cilju: vrednoti zdravstveno nego: vrednoti svoje delo in ga dokumentira.

•

Pri ciljih: ugotavlja potrebe…: sodeluje pri ugotavljanju potreb. (tri evalvatorke)

•

»Izvaja« zamenja za »izvaja in sodeluje pri postopkih ZN«, »vrednoti« zamenja za
»vrednoti svoje delo in ga dokumentira«. Tudi na to opozarjajo tri evalvatorke.

•

Pri naslovu: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA Z MOTNJAMI V RAZVOJU:…
kronično bolnega otroka in mladostnika in otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

•

Vedno: sodeluje pri ugotavljanju potreb.

•

Pri cilju: nudi prvo pomoč in sodeluje pri izvajanju nujne medicinske pomoči: TPO pri
dojenčku, otroku.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo, biologijo, kemijo, fiziko.

Modul: Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti – ZNP
•

Pri cilju: opiše proces zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze: ne
spada v specialno področje!

•

Pri cilju: razloži standardne postopke sprejema psihiatričnega bolnika: zelo podrobno in
specifično.

•

Pri cilju: opiše proces zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze:
črta »teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze«.

•

Pri cilju: obvlada terapevtsko komunikacijo: v čem je razlika med tem in spodnjim ciljem
»zna uporabljati tehnike terapevtske komunikacije«?

•

Pri cilju: pozna psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij: v čem je razlika
med tem in spodnjim ciljem "pozna posebnosti posameznih življenjskih obdobij"?

•

Pri cilju: zna uporabljati tehnike terapevtske komunikacije: pozna tehnike terapevtske
komunikacije.

•

Pri cilju: pozna posebnosti posameznih življenjskih obdobij: se ponavlja.
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•

Pri cilju: oceni, določi in izvede aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih
življenjskih aktivnosti: prečrtano »določi«, dopisano: kaj pa dela diplomirana medicinska
sestra? Še dvakrat prečrtano.

•

Pri cilju: izvede zdravstveno-negovalni intervju ob sprejemu: mislim, da ne.

•

Pri cilju: svetuje in poučuje bolnika in svojce o preventivi ponovitve bolezni: Presega stopnjo
izobrazbe.

•

Cilji: »izvaja…«, »vodi«: sodeluje.

•

Cilji: »svetuje, poučuje«: presega stopnjo izobrazbe.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo, sociologijo, etiko in komunikacijio,
zdravstveno zakonodajo in kakovostjo v zdravstveni negi.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka na oddelku v bolnišnici.

Modul: Paliativna zdravstvena nega – PAL
•

Pri cilju: opiše psihofizične posebnosti posameznih življenjskih obdobij: je že v drugih
predmetih, se ponavlja.

•

Pri ciljih: naredi negovalni načrt; oceni, določi in izvede aktivnosti zdravstvene nege za
zadovoljevanje potreb umirajočega; pouči bližnje in jim svetuje o ustrezni negi umirajočega
(v primeru oskrbe na domu): sodeluje pri pripravi.

•

Pri cilju: nudi podporo umirajočemu v vseh fazah procesa žalovanja: se ne ujema vsebinsko.

•

Povezovanje s sociologijo, psihologijo, slovenščino, tujim jezikom, etiko, komunikacijo.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka na oddelku v bolnišnici.

Modul: Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti – ZNG
•

Pri cilju: pozna standarde gerontološke zdravstvene nege: Ali obstajajo standardi
gerontološke zdravstvene nege?

•

Pri cilju: opiše zakonitosti komunikacije in specifične zahteve komunikacije s starostniki:
prečrtano »zakonitosti«, dopisano: zakonitosti komunikacije!?!

•

Pri cilju: razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo o starostniku, ki ga je ob izteku
delovnega časa smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni obliki: prečrtano: »razmišlja o
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podatkih«, dopisano: nelogično je, da razmišlja, nato oblikuje poročilo, ki temelji na
dejstvih in ne na razmišljanju.
•

Pri cilju: oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih
življenjskih aktivnosti po PZN: sodeluje pri določanju (ne da določi). Opomba se še trikrat
ponovi.

•

Pri cilju: dokumentira opravljene intervencije in postopke zdravstvene nege, opiše stanje,
posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja starostnika: Razlika: intervencije so postopki
in posegi.

•

Pri cilju: spodbuja socialne veščine in komunikacijo: znanje iz socialnih veščin.

•

Pri ciljih: »izvaja…«: sodeluje…

•

Povezovanje s sociologijo, psihologijo, slovenščino, tujim jezikom, etiko, komunikacijo,
anatomijo in fizilogijo, vzgojo za zdravje.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka na oddelku v bolnišnici.

Modul: Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti
Vsebinski sklop: Anatomija in fiziologija glave in vratu
•

Zakaj pri tem sklopu latinski izrazi?

•

Pri cilju: razlikuje posamezno kost, jo uvrsti v določeno skupino: določiti katere kosti.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, medicinsko terminologijo, anatomijo in
fiziologijo.

Vsebinski sklop: Anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa in ustne votline
•

Formativni cilji: pomanjkljivo.

Vsebinski sklop: Zobozdravstvo
•

Pri cilju: Pozna specialistične zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene
aparate, ki se uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in
endontiji, pri parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki
protetiki, oralni in maksilofacialni kirurgiji..: v otroškem in odraslem preventivnem in
kurativnem

zobozdravstvu…

//Poenotiti

medicinsko

in

zdravstveno

dokumentacijo.RAZLIKA??? Zadnji cilj je nesmiseln-kje so odrasli?
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•

Enkrat navede, drugič pozna!?! Boljše opredelitve ciljev, te so zelo nejasne in ponavljajoče
se.

•

Pri cilju: Pripravi predpisano specialistično zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta:
zakaj specialistično??

•

Popraviti je potrebno formativne cilje, ker je govora samo o specialistični dejavnosti. Kaj so
standardi za poseg?

DIDAKTIČNI NAPOTEK
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka v zobozdravstveni
ambulanti.

Vsebinski sklop: Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti
•

Pri cilju: pozna zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene aparate, ki se
uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in endontiji, pri
parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki protetiki, oralni
in maksilofacialni kirurgiji: manjka za odraslega ter …pozna postopke oz. intervencije
zdravstvene nege v zobozdravstvu.

•

Pozna postopke čiščenja in sterilizacije v zobozdravstvu.

•

Cilji so enaki kot pri vsebinskem sklopu zobozdravstvo.

•

Pri formativnih ciljih: Cilji bi morali biti postavljeni za zdravstveno nego.

•

Povezovanje s fiziko, kemijo, vzgojo za zdravje.

DIDAKTIČNI NAPOTEK
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka v zobozdravstveni
ambulanti.

Modul: Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti – ZNR
•

Pri cilju: aplicira kisik: po standardu.

•

Sodeluje pri nudenju prve pomoči z ostalimi člani tima.

•

Povezovanje s slovenščino, tujim jezikom, psihologijo, fiziko. Povezovanje z zdravstveno
zakonodajo in kakovostjo v zdravstveni negi, varovanjem zdravja, prvo pomočjo.

DIDAKTIČNI NAPOTEK
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•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka v reševalni službi na
terenu.

5.5. SPLOŠNE OPOMBE H KATALOGOM ZNANJ
Nekateri evalvatorji so imeli h katalogom veliko splošnih opomb. Iz odgovorov precej izstopata dve
problematiki. Evalvatorji opozarjajo, da se s številnimi cilji presega pristojnosti srednje medicinske
sestre in se posega v pristojnosti in delo diplomirane medicinske sestre. Druga pereča tema je
vprašanje fizike v modulu Zdravstvena nega. Več evalvatorjev opozarja, da integracija fizike ni bila
ustrezno izpeljana – znanj naj bi bilo preveč, bila naj bi preobsežna, prihaja do ponavljanj s cilji iz
splošnega predmeta fizike, ne sledi se načelu: manj je več.
Poleg tega lahko preberemo kritike na račun modula Zdravstvena nega v zobozdravstvu: modul ni
usklajen z drugimi – uporablja se drugačna terminologija, prihaja do ponavljanj z drugimi moduli,
premajhen je poudarek na zdravstveni negi. Dva evalvatorja kot neustreznega ocenjujeta tudi
poklicni standard zobozdravstvenega asistenta.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Fizika v ZN: cilji so zelo ambiciozno sestavljeni, znanje iz tega področja pa priznam, še
kako pomembno! Ne upam si presojati, kaj je bolj ali manj pomembno iz tega področja in
kaj je odveč. Morda bi bilo potrebno še malo razmisliti; opozarjam tudi na omejene
možnosti šol v zvezi s potrebno opremo za pouk fizike v ZN po tem programu; za pouk fizike
v ZN je potrebno imeti tudi srečno roko pri izbiri učitelja (zelo fleksibilen,
multidisciplinaren, z znanjem medicine, ZN); morda izziv za mlade učitelje. ZN v
zobozdravstveni dejavnosti (anatomija in fiziologija glave in vratu): Cilje tega sklopa
označujem s številko 2-po moji presoji je dovolj znanje drugega vsebinskega sklopa anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa in ustne votline. V 2. delu vprašalnika
(št. 4) sem vnašala tiste spl-izob. predm., ki se po moji presoji navezujejo na strokovni
modul. S katalogi znanj teh predmetov sem premalo seznanjena, zato nisem navajala
konkretnih vsebin, ki se navezujejo na konkretne cilje. Tudi za katalog znanj-srednja med.
sestra zobozdr. asistent iskrene čestitke! Opravljeno je bilo ogromno dela!

2.

Poudariti želim, da je bila zelo burna razprava s kolegicami o sklopu Fizika v ZN. Nekateri
cilji so pisani zelo dvoumno; če gledamo s strani fizika je potrebno, če gledamo s strani ZN,

181/251

je preširoko in ni v skladu s kompetenc SMS. V tem sklopu je naloženo SMS preveč
odgovornosti, za katere so zadolžene druge službe in drugi strokovnjaki. Razen tega se bi
morala fizika v ZN nadgraditi, ker so veliko snovi že predelali pri splošnoizobraževalnemu
predmetu v sklopu 70 ur. Katalog znanj je zastavljen dovolj široko, vendar, ker sem izhajala
iz publikacije: Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi; založila:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije; 2008, je vsebinski sklop Fizika v
zdravstveni negi, z mojega osebnega stališča in stališč konzultiranih kolegic - učiteljic
zdravstvene nege - absolutno presežen. Veliko učne snovi se lahko doda k splošni fiziki oz.
se ponavlja v Fizika v ZN. Dijaki bodo tako pridobivali znanje iz fizike pri naslednjih
predmetnih enotah: 1. splošnoizobraževalni predmet: Fizika (70 ur), 2. Vsebinski sklop:
Fizika v ZN (32 ur), - upam, da se predlagateljice zavedajo primernosti in zahtevnosti
vsebin za naše področje. Razen tega so v sklopu zajeta poglavja oz. znanja in spretnosti, ki
niso niti poklicne kompetence dipl. med. sestre, kaj šele srednje medicinske sestre (npr.
nariše in analizira audiogram, iz audiograma razbere slušno napako, opiše zgradbo in
delovanje linearnega pospeševalnika, oceni potrebe po velikosti bolniške sobe in primerja z
normativi, opiše zgradbo in delovanje EKG aparata, opiše nastanek rentgenskih slik, loči
med laminarnim in trubolentnim tokom, pozna pomen prostoninskega pretoka in pretvarja
različne enote za prostorninski pretok, pojasni nastanek UZ slike ter odvisnost med kvaliteto
UZ slike, prodornostjo UZ valov in njihovo frekfenco itd.) V temeljnih ciljih prenove
poklicnega in strokovnega izobraževanja je zapisano, da se naj razbremenijo zdajšnji učni
načrti po načelu: Dati učencu manj, da bi odnesli več. Za ta sklop to vsekakor ne velja, kajti
s takšnimi vsebinami jih bomo še bolj obremenili. Je preobširen in ni v skladu s poklicnim
standardom SMS - Temeljni cilji prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, točka 9.
Pri učnih vsebinah iz zdravstvene nege odvzemamo kompetence za poklic srednje
medicinske sestre (SMS) in jih tako krčimo, pri fiziki pa dodajamo učne vsebine, ki so
absolutno nepotrebne in neprimerne; SMS pa sploh ni kompetentna za določene opisane
dejavnosti. Za vse to so odgovorne druge službe in drugi strokovnjaki. Predstavila bom še
kompetence SMS, iz katerih je strokovno utemeljeno in razvidno, da fizika v modulu
Zdravstvena nega sploh ni potrebna. Predlagam, da bi ure vsebinskega sklopa Fizika v
zdravstveni negi razporedili v druge vsebinske sklope znotraj tega modula. Poklicne
aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Zbornica zdravstvene nege, 2008, so:
- zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih
življenjskih obdobjih; - pomoč bolniku na diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov;
-izvedba enostavnih diagnostično - terapevtskih posegov in postopkov, -sodelovanje pri
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izvajanju intenzivne terapije in nege; - ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje
nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti; -zdravstvena vzgoja pacienta v okviru tima.
Prenovljen izobraževalni program daje poudarek, da je v središče izobraževanja postavljen
dijak, ki mu je šola dolžna dati najvišjo raven znanja, ki ga je možen doseči. Tudi v
prenovljenem programu je premalo poudarka na poklicni orientaciji in poglobitvi znanja s
področja zdravstvene nege.
3. Nimam pripomb.
4.

Konkretne pripombe sem že navedla zgoraj. Predstavitev poklicnega standarda za
zobozdravstvenega asistenta je pomanjkljiv, terminologija je skopa, področje dela je
bistveno ožje kot pri srednji medicinski sestri, zahtevnost stopnje izobrazbe pa je enaka.
Zakaj ne more biti SMS z izbirnim modulom ZN v zobozdr. tudi zobni asistent? Če se izvaja
kot modul v sklopu izobr. za SMS, zakaj posebej poklicni standard? Zobozdr. asistent NPK,
ki je dodan poklicnemu standardu srednje med. sestre. Katalog naj pokriva poklicni
standard srednje med.sestre.

5.

Zobozdravstveni asistent je NPK, ki je dodana poklicnemu standardu srednja medicinska
sestra. Katalog znanj naj pokriva poklicni standard srednja M. S.

6. Ob pogledu in oceni kataloga znanj bi podala največ pripomb na SVS "Zdravstvena nega v
zobozdravstveni dejavnosti". Potrebno ga je uskladiti z drugimi moduli (brez latinskih
izrazov). Določeni cilji se ponavljajo iz prejšnjih modulov, ni ločeno oz. največ je o
formativnih ciljih o specialističnem zobozdravstvu Sklop "ZN v zob. dej" 2.9.4. se ponavlja,
o zdravstveni negi pa je zelo malo. Na druge module ni toliko oz. nimam bistvenih pripomb.
Skupno pa je, da je potrebno popraviti terminologijo pacienta oz. bolnika. Ne more biti pri
nekaterih modulih pacient, pri drugih pa bolnik.
7.

Ni samostojna pri ugotavljanju potreb po ZN in pri načrtovanju!!! - v teh fazah sodeluje.
Izvajanje, vrednotenje, dokumentiranje njenega prispevka v celotni ZN. Prav tako ni
samostojna pri svetovanju (!) in zdravstveni vzgoji. Uporabljata se pojma bolnik in pacient
za isti pomen. Predlagam da se uporablja samo en pojem (v visokem šolstvu se uporablja
pacient).

8. (1) V katalogu se občasno pojavlja različna terminologija za iste aktivnosti. (2) Predlagam
slovar oz. nabor izrazov, ki bi opredelili podrobneje, kaj se pod "izrazom misli". Npr. Pozna
- koliko pozna? (samo osnovo ali bolj v natančnih okvirih), ki jih je potrebno definirati. (3)
Določene aktivnosti se naučimo na delovnem mestu, ki jih zahteva. Ni potrebno, da so že v
katalogu znanj, ker so zelo specifična. (4) Zelo pomembna je filozofija stroke in delitev dela
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med poklici. Problem pomanjkanja delovne sile ne sme biti razlog, da prestopamo
kompetence, zlasti na višji nivo.
9.

Nekateri procesi dela presegajo kompetence.

5.6. ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA
VPRAŠALNIKA
I.

Ali program (in poklicni standard) izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da omogoča absolventu poklicno mobilnost? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji se strinjajo, da poklicni standard izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da absolventu omogoča poklicno mobilnost. Omogoča zaposlitev na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, v socialnih in socialno varstvenih
ustanovah, zavodih in centrih za usposabljanje in izobraževanje ter v negi na domu. Dobro je
ocenjeno znanje iz geriatrije in gerontologije, saj je to znanje v starajoči se družbi konkurenčno.
Manj uporabno je znanje iz podjetništva, ker medicinske sestre večinoma ne morejo biti nosilci
dejavnosti. Večkrat je izraženo mnenje, da so znanja iz fizike preobširna. En evalvator opozarja, da
je – kljub na splošno dobro pripravljenemu standardu in programu – prišlo do razlik med obema:
»V poklicnem standardu je spretnost znanja opredeljena: "sodeluje pri ugotavljanju potreb po
zdravstveni negi" čemur pa vsebinski sklop ne sledi in je navedeno: "ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi". Potrebno je poudariti timsko delo in vloge posameznikov v timih. Predlagam
poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je potrebno v vsebinskih sklopih poenotiti
terminologijo. Vsebinski sklopi so glede na posamezne predmete različno strokovno obsežni in
poglobljeni.« Temu isti evalvator dodaja, da je v predmetniku zadosten delež matematika,
izpostavlja pa potrebo po več znanja iz fizike, kemije, biologije ter nekaterih družboslovnih in
humanističnih znanj, ki omogočajo dobro razumevanje pacienta.Zato predlaga manjši obseg
sedanjih in večji obseg naštetih znanj.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Menim, da program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja, da omogoča
absolventu optimalno poklicno mobilnost. Program zajema vsa področja dela, ključna dela in
spretnosti in znanja (kompetence), ki jih mora obvladati srednja med. sestra pri svojem delu na
katerem koli področju dela. Program zajema življenje varovancev in bolnikov v vseh obdobjih
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človeškega življenja. Program sledi življenjskim aktivnostim posameznika, kjer se lahko
pojavijo zelo različne težave, ki jih je potrebno reševati v okviru ZN. Program je obogaten tudi
z izbirnimi strokovnimi moduli, ki nudijo še dodatna specializirana znanja za določena
področja dela.
2. Poklicni standard izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja z možnostjo
nadaljevanja poklicne dokvalifikacije.
3. Program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja. Poklicni standard zajema
podporo in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, prav tako načrtovanje in organizacijo dela,
pripravo dela, sodelovanje pri sprejemu, premestitvi in odpustu, sodelovanje in izvajanje pri
diagnostičnih postopkih in posegih, izvajanje dajanja zdravil, izvajanje nege pri različnih
obolenjih odraslih, otrok in mladostnikov, ukrepanje v nepričakovanih situacijah, izvajanje
kontrole vitalnih funkcij, uporabljanje sodobnih infor.-komunik. tehnologij, zagotavljanje
kakovosti zdravstvene nege, zagotavljanje podjetniškega ravnanja, izvajanje ukrepov za
zagotavljanje varnosti pacienta, varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih ter varovanje
okolja, sodelovanje pri zdravstveni vzgoji pacienta in seveda spretnosti komunikacije kar je v
zadnjem času nujno potrebno. Naštela sem le najbolj pomembne kompetence. Glede na to, da je
v zadnjih letih vedno več starejšega prebivalstva so potrebna znanja s področja gerontologije in
geriatrije, to pa omogoča izbirni kurikul. Menim, da ni slabo, če se tudi na področju ZN dijaki
lahko odločijo za izbirni modul, glede na delovno mesto, ki ga bodo opravljali oz. glede
osebnega zanimanja. Menim, da program izhaja iz dovolj širokega področja, le ur praktičnega
pouka je malo, zato je prav, da se iz odprtega kurikula dodeli čim več ur za praktični pouk v
delovni organizacijah (bolnišnici, domu starejših, zdravstvenemu domu - seveda je to odvisno
od izbirnega modula).
4. Poklicni standard za SMS obsega široko poklicno in delovno področje in omogoča absolventu
mobilnost. Preobsežno je zajet vsebinski sklop fizika v ZN in podjetništvo (velika večina ne bo
zasebnikov in ne članov sveta zavoda, srednje medicinske sestre niso nosilci dejavnosti).
Poklicni standard omogoča poklicno mobilnost pri iskanju zaposlitve na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, prav tako v socialnih in socialno
varstvenih ustanovah, zavodih in centrih za usposabljanje in izobraževanje ter v negi na domu.
5. Poklicni standard omogoča absolventu poklicno mobilnost pri iskanju zaposlitve v bolnišnici,
zdravstvenem domu, socialno varstvenih ustanovah, v negi na modu, urgentnih službah. Prav
tako omogoča nadaljevanje šolanja na visokošolskih strokovnih študijskih programih.
6. Program vsekakor omogoča diplomantu poklicno mobilnost. V nekaterih programih celo
presega in se enači z dipl. med. sestro.
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7.

Da. Obravnava vsa temeljna področja ZN. Daje podporno mnenje o splošnih predmetih in
odprtem kurikulu. Uvaja praktično usposabljanje z delom.

8. Program izhaja iz širokega poklicnega in delovnega področja ter bo diplomantu nudil poklicno
mobilnost. Predmetnik je zasnovan sistematično, skladno in dobro. Poklicni standard je
pripravljen sistematično, vendar se ponekod razhaja s posameznimi vsebinskimi sklopi. Na
primer, v poklicnem standardu je spretnost znanja opredeljena: "sodeluje pri ugotavljanju
potreb po zdravstveni negi" čemur pa vsebinski sklop ne sledi in je navedeno: "ugotavlja
potrebe po zdravstveni negi". Potrebno je poudariti timsko delo in vloge posameznikov v timih.
Predlagam poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je potrebno v vsebinskih sklopih
poenotiti terminologijo. Vsebinski sklopi so glede na posamezne predmete različno strokovno
obsežni in poglobljeni. V predmetniku je velik poudarek na številu ur matematike. Na tej stopnji
izobraževanja menim, da je za razumevanje celostnega področja zdravstvene nege potrebno
podati večji poudarek na znanje fizike, kemije, biologije, ki so v zelo malem obsegu ur. Prav
tako je za razumevanje pacienta potrebno dobro znanje družboslovnih področij in humanistike.
Za opisano področje dela so potrebna znanja tudi iz različnih področij medicine kot so
patologija, mikrobiologija, laboratorijska medicina... V predmetniku manjka tudi predmet
informatike in statistika, ki bo podpora opisanim vsebinskim sklopom. Predlagam manjši obseg
opisanih vsebin in večjo podporo omenjenih znanj za dobro razumevanje podanih vsebin.
9.

Program in standard izhajata iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja. Absolventu
je omogočena poklicna mobilnost na vseh področjih zdravstva in v socialnem varstvu.
Absolvent je sposoben izvajati pričakovano zdravstveno nego.

10. Program zagotavlja teoretično in praktično delovanje in je primeren ter omogoča poklicno
mobilnost. Zadostna teoretična znanja, preizkusi pri pretvarjanju teoretičnih znanj v praktično
izvedbo posegov.

II.

Ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj in prakse
ustrezna? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji so mnenja, da je povezanost splošnih in strokovnih znanj ter prakse načeloma ustrezna,
vendar nekateri izpostavljajo premalo časa, namenjenega praktičnemu izobraževanju. Poudarjajo
tudi pomen uspešnega sodelovanje med učitelji.
Poglejmo posamezne odgovore.
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1. Ne vem, če sem pravilno razumela vprašanje, vendar menim tako: zastopanost splošnoizobraževalnih predmetov v programu se mi zdi primerna; medpredmetno povezovanje je, z
dobro voljo vseh vpletenih, možno. Optimalno so v katalogu znanj postavljeni informativni
in formativni cilji za vsak posamezen strokovni modul, kar omogoča iskanje ustreznih
medpredmetnih povezav; dobro medpredmetno povezovanje in zasledovanje formativnih
ciljev pri PI na šoli in delodajalcu, bi lahko vodilo k dobrim rezultatom. PI na šoli bo precej
odvisno od opremljenosti šol, prostorskih možnostih in spretnosti učiteljev (sem nekoliko
zaskrbljena); PI pri delodajalcu bo zaživelo le, če se bo spremenila filozofija učiteljev,
delodajalcev, mentorjev, otrok in staršev, kar pa se ne bo zgodilo čez noč.
2. Povezanost med področji je ustrezna, ker se področja med seboj prepletajo.
3.

Menim, da gre za dobro povezavo ključnih kvalifikacij in strokovnih znanj, saj prenova
strokovnega in poklicnega izobraževanja prinaša veliko medpredmetnih povezav. V
prenovljenih programih bo dobro sodelovanje med profesorji splošnih in strokovnih
predmetov, saj se bodo usklajevali, ure izvajali skupaj, organizirali projektne dneve in tedne
in podobno. Glede prakse pa ni še vse dorečeno. Odvisno bo od posameznih šol in
delodajalcev. Če bo tako kot je zastavljeno, potem bo v redu. Bomo videli, kaj bo prinesel
čas.

4. Razmerje med splošnimi in strokovnimi znanji je neenakomerno (96 KT : 86 KT). Glede na
dejstvo, da gre za SSI, bi moralo biti razmerje 1 : 1. Nepotreben je sklop Podjetništvo, saj
ne gre za nosilce dejavnosti, nekatere vsebine so lahko vključene v zakonodaji. Da, ob
zagotavljanju zadostnega števila ustreznih učnih baz z mentorji, ki so usposobljeni in znajo
dijake spodbuditi ob praktičnem izvajanju k razmišljanju in povezovanju splošnih in
strokovnih vsebin.
5. Razmerje med splošnim znanjem in strokovnim znanjem je neenakomerno (96 KT : 96 KT).
Glede na dejstvo, da gre za srednje strokovno izobraževanje, bi moralo biti razmerje 1:1.
Nepotreben je vsebinski sklop: Podjetništvo, saj zdravstvena nega ni nosilna dejavnost.
6. Splošna znanja so povezana s strokovnimi in za prakso.
7. Da. Iz splošnih, podpornih, informativnih znanj je narejen transfer na formativna znanja in
prakso.
8. Ključna znanja in praksa v predmetniku so povezana. V predmetniku je velik razkorak med
izobraževanjem na šoli in kliničnim okoljem. Opisani vsebinski sklopi, s kompetencami in
cilji bodo težko doseženi v 304 urah kliničnega izobraževanja.
9.

Povezanost ključnih splošnih znanja, strokovnih znanj in prakse je ustrezna. Razmerje med
posameznimi deli je približno 1/3 ur.

187/251

10.

Povezanost splošnih znanj se navezuje na strokovna znanja in so uporabna v praksi. Na
primer: dovolj splošnih znanj za sodelovanje v multidisciplinarnem timu.

III.

Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj
praktičnih spretnosti? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji se strinjajo, da cilji omogočajo teoretično osmišljeno praktično učenje. Kot pravi eden
med njimi: »Iz formativnih ciljev in posledično znanj prehaja dijak na praktične spretnosti. Pri tem
je primoran povezovati obe področji - imeti teoretično znanje in z njim osmisliti praktične
postopke.« Vendar opozarjajo, da bo veliko odvisno od učitelja. Porajajo se tudi dvomi v
uresničljivost vseh ciljev – zaradi njihove preobsežnosti.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Da. Vsak praktični ukrep zdravstvene nege mora temeljiti na razumevanju zalo specifičnih
in kompleksnih problemov (teorija) bolnika ali varovanca v zvezi z boleznijo, diagnostiko,
terapijo in zdravstveno nego. Zelo pomembno bo v procesu praktičnega izobraževanja
zasledovati formativne cilje vseh strokovnih modulov. Z osmišljanjem praktičnih spretnosti
imamo učitelji v srednjih šolah velike težave. Dijaki so še mladi, socialno nezreli, včasih
nezainteresirani, površni in zato do tega preskoka med teorijo in prakso nekako ne pride.
Na star način, seveda. Morda bo res boljša pot ta, da izhajamo iz praktičnih vsebin, ki jih
nadgradimo s teorijo?? Treba bo poiskati pravo pot!

2. Cilji so zapisani v osmišljanju teoretičnih znanj v praktične spretnosti, saj omogočajo
aktiven pristop dijaka k reševanju problemov, razvijanju sposobnosti za strokovno
odločanje, sprejemanje odgovornosti in kritične presoje.
3. Cilji so zelo dobro zapisani. V bistvu je vse naravnano na uporabno znanje - to je delo pri
pacientu. V pogovoru s profesorji splošnih predmetov se vedno dotikamo problemov, kako
bi določene vsebine predstavili, da bo za dijake čim bolj razumljivo in uporabno znanje.
Cilji so postavljeni tako, da morejo dijaki razmišljati in aktivno sodelovati. Od njih se
pričakuje uporabno znanje, pri tem morajo upoštevati vse vsebine, ki jih obravnavajo pri
različnih predmetih. Vsebine se ne ponavljajo, temveč le povezujejo in ves čas nadgrajujejo
- kar pa je za dosego posameznega cilja zelo pomembno.
4. Da, teoretične vsebine dajejo dijaku dovolj obsežne možnosti za razvijanje praktičnih
spretnosti, zajete so kompleksno in pokrivajo celovito področje izvajalca zdravstvene nege.
Ob tem pa omogočajo hitrejše prilagajanje učnega načrta glede na hiter gospodarski,
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družbeni, ekonomski, socialno globalni razvoj, ki vpliva na sistem zdravstvenega varstva,
hkrati s tem pa tudi razvoj zdravstvene nege in njenih izvajalcev. Upoštevati velja pripombe
pri nekaterih vsebinskih sklopih, kjer so formativni cilji premalo dodelani (npr. ZNR).
5.

Pri nekaterih vsebinskih sklopih so formativni cilje premalo dodelani: npr. ZNR.

6. Na splošno so zapisani, čeprav po moji presoji bi lahko bili cilji bolje razčlenjeni za
praktične sposobnosti. Nekateri formativni cilji verjetno ne bodo doseženi kot npr. dijak
ravna v skladu z Ustavo RS in predpisi, ravna v skladu z določbami…Menim, da so to za
dijaka nerealni cilji.
7. Da. Iz formativnih ciljev in posledično znanj prehaja dijak na praktične spretnosti. Pri tem
je primoran povezovati obe področji - imeti teoretično znanje in z njim osmisliti praktične
postopke.
8. Cilji so v katalogih znanj opisani jasno in spodbujajo teoretično osmišlja razvoj praktičnih
znanj, vendar je vprašljivo, če bodo lahko dijaki tekom izobraževanja osvojili in povezali
teorijo s prakso glede na obseg predmetnih področij.
9. Cilji spodbujajo teoretično osmišljen razvoj praktičnih spretnosti. Imajo dovolj informacij o
splošnih principih, da lahko predvidijo posledice strokovnih odločitev.
10. V katalogu znaj so cilji tako zastavljeni, da imajo dijaki možnost za delovanje na svoji
poklicni poti samostojno in odgovorno.

IV.

Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja
na področju zdravstva? Utemeljite odgovor.

Katalogi znanj po mnenju evalvatorjev dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na
področju zdravstvene nege. En evalvator je mnenja, da te možnosti zmanjšuje uvedba »ugotovitve:
ne dosega minimalnega standarda«, ki po njegovem mnenju spodbuja kampanjsko učenje. Med
odgovori zasledimo tudi mnenje, da bi boljša podlaga za nadaljnji študij bilo več znanja iz
družboslovnih in humanističnih ved, še nekaj dodatnega znanja iz naravoslovja, pomembno pa je
tudi dobro obvladovanje angleškega jezika – zaradi strokovne literature v angleščini. Evalvator tudi
predlaga, da se v programu navedena literature nadomesti z novejšo. Ta naj bi bila že zastarela.
Poglejmo posamezne odgovore.
1. Katalogi znanj dajejo optimalno osnovo za nadaljevanje izobraževanja iz področja ZN.
Osebnostno dozorevanje kandidatov in ustrezna nadgradnja temeljnih znanj bo gotovo
garancija za dobro pripravljenost bodočih diplomantov na področju ZN.
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2. Katalogi obsegajo zadostno osnovo, ker temeljijo na pridobivanju teoretičnih in praktičnih
vsebin na področju zdravstva in s tem omogočajo nadaljnjo izobraževanje.
3. Glede na splošno izobraževalne predmete in strokovne module menim, da program daje
zadostno osnovo za nadaljevanje študija na področju zdravstva. Škoda je le, da je prenova
prinesla NMS-je. Da razložim; če dijak dobi več NMS, to res ne vpliva na končno oceno,
kar pa vpliva na skupek znanja, ki bi ga dijak moral zbrati pri posameznem predmetu, ki je
pomembno za skupno vsoto znanja, ki bi ga dijak moral zbrati pri posameznem predmetu, ki
je pomembno za skupno vsoto znanja in dosego končnega cilja (osnova za nadaljevanje
izobr.). prej je negativna ocena vplivala na oceno pri zaključevanju. kaj to pomeni? dijak
celo leto ne dela, na koncu se na hitro nauči neke vsebine, dobi pozitivno oceno, vendar
njegovo znanje ni veliko vredno, ker ga hitro pozabi ker ni bilo utrjeno. vemo pa, da je
ponavljanje mati učenosti. NMS-ji so prinesli še več kampanjskega učenja v šolski sistem,
kar pa sigurno ni bilo vodilo za prenovo. profesorji smo mnenja, da bi bilo veliko bolje če bi
ukinili NMS-je.
4. V izobraževalnem programu je dovolj vsebin, ki omogočajo osnovno in nadaljnje
izobraževanje s področja kakovosti, računalništva in IT, podjetništva (slednjega menim, da
je preveč za srednjo med. sestro), varnosti (manjkajoče področje nasilja). Zelo natančno
izdelan sklop fizika v ZN, za katerega menim, da je preobsežen za sr. med. sestro. Menim,
da katalogi dajejo zadostno osnovo za nadaljnje izobraževanje na področju zdravstva.
5. Da. Katalog obsega znanja s temeljnih področij zdravstva (anatomija, fiziologija,
zdravstvena nega, diagnostično terapevtski postopek, fizikalne zakonitosti, zakonodajo,
varnost, varovanje zdravja in drugo. V okviru izbirnih vsebin pa nudi znanja s specialnih
oz. širših področij, kar je dobra podloga za nadaljevanje izobraževanja na področju
zdravstva, še zlasti na področju ZN. Nepotreben je modul podjetništvo, saj diplomant po
končanem šolanju ni nosilec dejavnosti ZN.
6.

Katalogi znanja dajejo dovolj teoretične in praktične podlage za nadaljevanje
izobraževanja v smislu izobraževanja zgolj za teoretike. Vso predlagano vsebino in opis
poklicnega standarda pa je nemogoče izvesti v tako malem številu ur PI v kliničnem okolju.
Nelogično je sorazmerje med PI v šoli in PI pri delodajalcu. Za vse naštete naloge iz
poklicnih kompetenc in opisa poklicnega standarda bi moralo biti razmerje ur ravno
obratno. Ne znam si predstavljati, kako lahko v tako malem številu ur PI dobimo tako
"kakovosten" kader, ki bo kos vsem tem nalogam. Posebej, če gledamo primer, koliko ur
praktičnega usposabljanja ima dipl. med. sestra in še bolj sporna je primerjava s
programom Boln.neg., ki ima kar 3x več ur izobraževanja pri delodajalcu. Vem, da je
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program sedaj takšen, pa vendar se sprašujem, kako je to mogoče, saj izobražujemo kader
za delo z ljudmi, ki so še v stanju bolezni posebej občutljivi in ranljivi, kaj šele otroci in
drugi npr. s posebnimi potrebami. Žal je samo teoretično znanje premalo.
7. Da, daje kakovostno znanje za nadaljevanje študija na tem področju.
8. Predmetnik obsega široka področja delovanja diplomanta. Za nadaljevanje študija je
potrebno, da ima diplomant dobro splošno izobrazbo iz družboslovnih, humanističnih ved
ter določenih segmentov naravoslovnih ved. Za študij je pomembno tudi znanje slovenskega
in tujega jezika (predvsem angleškega), ker je večina literature v angleškem jeziku.
Predlagam, da se literatura, ki je navedena za podporo priprave dokumenta novelira oz.
nadomesti z novejšo literaturo.
9. Katalogi obsegajo znanje, ki dajejo osnovno za nadaljevanje izobraževanja na področju
zdravstva. Osnovno znanje daje možnost in spodbuja motivacijo za dodajanje znanja.
10. Da. Včasih celo presega.
V.

Ali cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno znanje, ki omogoča
razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog
in problemov? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji povsem enotno odgovarjajo, da je program zastavljen tako, da omogoča razvoj
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Porajajo
se sicer dvomi zaradi obsega programa in dvom v uresničljivost tako zahtevnih ciljev.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Cilji v katalogu seveda omogočajo razvijanje sposobnosti za optimalno reševanje tudi zelo
kompleksnih in abstraktnih poklicnih nalog in problemov. Vendar je tu veliko vprašanje,
velika dilema, v kolikšni meri bomo učitelji uspeli pripeljati dijake do vseh predlaganih
ciljev. Kako zastaviti naše delo? Kako motivirati dijake? Kako se povezovati?

2. Cilji vključujejo temeljno poklicno in strokovna znanja za reševanje kompleksnejših in
abstraktnejših poklicnih nalog ob večjem zagotavljanju aktivnega dela dijakov in ob večjem
prispevku praktičnega usposabljanja oz. vaj.
3. Cilji so postavljeni tako, da omogočajo razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših
in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Cilji vključujejo znanja, da lahko dijaki
prepoznavajo, razlikujejo, uporabljajo, načrtujejo, zagotavljajo, primerjajo, poročajo,
svetujejo...
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4. Da. Cilji so realni, razumljivi in omogočajo razvijanje sposobnosti reševanja
kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Naravnani so k razvijanju
sposobnosti za strokovno odločanje. Poudariti bi veljalo večjo odgovornost posameznika za
opravljene naloge, da ne presežejo kompetenc.
5. Da. Cilji vključujejo dovolj poklicnega, strokovnega in splošnega znanja, da absolvent
razvije sposobnosti za reševanje kompleksnejših nalog in problemov.
6. Cilji to vsekakor vključujejo.
7. Cilji vključujejo tehnično raven znanja, da lahko SMS/zdravstvenik razvije sposobnosti za
reševanje kompleksih, abstraktnih nalog - problemov in za nadaljnji študij.
8. Cilji in vsebinski sklopi ponujajo temeljno poklicno in strokovno znanje, ki je namenjeno za
delo s pacientom, družino ali skupnostjo ter učinkovito timsko delo. Razvijanje abstraktnih
znanj diplomanta za reševanje kompleksnih in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov
je potrebna dobra podpora raziskovalnega dela v zdravstveni negi in zdravstvu.
9. Cilji omogočajo razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših
poklicnih nalog in problemov. Izbirni predmeti že zahtevajo razvoj teh sposobnosti.
10. Poglobljeno teoretično znanje na področju fizike dovoljuje reševanje kompleksnejših
poklicnih nalog in problemov v delovnem procesu.

VI.

Ali katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa (glej cilje izobraževalnega
programa Zdravstvena nega)? Utemeljite odgovor.

Vsi evalvatorji se strinjajo, da so katalogi znanj ustrezno konkretizirali splošne cilje programa. En
evalvator pa dodaja, da je premalo ciljev o sodobni IT (ali pa so nerazumljivi) in da so preslabo
konkretizirani cilji dveh kompetenc: učenje učenja in varovanje okolja. Drug evalvator dodaja, da
manjka vsebine o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami ter dolgotrajno bolnimi otroci in
mladostniki. Tako utemeljuje: »Tako kot se veča življenjska doba prebivalstva se veča tudi
preživetje otrok, ki se usposabljajo, izobražujejo in rehabilitirajo. Obravnava zahteva hranjenje po
sondi, neinvazivno ventilacijo na domu, opremljenost z medicinsko tehničnimi pripomočki,
prilagojeno okolje in pomoč druge osebe. V šolskem sistemu imajo za pomoč "spremljevalca" oz.
osebnega asistenta in razpisih MŠŠ se velikokrat išče prav medicinska sestra s V. stopnjo
izobrazbe.«
Poglejmo posamezne odgovore.
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1. Menim, da so splošni cilji izobraževalnega programa "Zdravstvena nega" optimalno
konkretizirani s cilji v katalogu znanj.
2. Praktično uporabna znanja, ki so opredeljena v ciljih izobraževanja, so v katalogih znanj
konkretizirana, saj omogočajo, da je dijak v središču dogajanja, omogoča vsa temeljna
znanja in spretnosti za poklice in nadaljnjo izobraževanje.
3. Menim, da katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Program je zasnovan tako,
da navaja dijake na odgovorno in samostojno ravnanje, kritično presojo, in reševanje
konkretnih strokovnih problemov. Dijaki razvijajo sposobnost prepoznavanja potreb
pacientov in pridobijo praktično uporabno znanje na svojem področju. usposobijo se za
uporabo sodobne IK tehnologije, za delo z viri, s podatki in gradivi. naučijo se pozitivne in
odprte komunikacije. privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi,
spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti. obvladajo pa tudi
zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo pozitiven odnos do varstva okolja. razvijejo
ključne kompetence, razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja in upoštevajo načela
kodeksa poklicne etike.
4. Katalogi konkretizirajo splošne cilje programa zdravstvena nega. Dodala bi še področje
izobraževalnih vsebin otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in dolgotrajno bolnih
otrok in mladostnikov. Tako kot se veča življenjska doba prebivalstva se veča tudi preživetje
otrok, ki se usposabljajo, izobražujejo in rehabilitirajo. Obravnava zahteva hranjenje po
sondi, neinvazivno ventilacijo na domu, opremljenost z medicinsko tehničnimi pripomočki,
prilagojeno okolje in pomoč druge osebe. V šolskem sistemu imajo za pomoč
"spremljevalca" oz. osebnega asistenta in razpisih MŠŠ se velikokrat išče prav medicinska
sestra s V. stopnjo izobrazbe.
5. Katalog znanj konkretizira splošne cilje programa ZN.
6. Katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Morda izstopa oz. je premalo ciljev o
sodobni IT (ali pa so nerazumljivi) in cilji kako bodo razvili "ključno kompetenco učenje
učenja" ter cilji za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja.
7. V katalogu so konkretizirani cilji. Cilji in kompetence so sistematično konkretizirani skozi
vsa poglavja. Zasnovani so transparentno, za vsak splošni cilj lahko najdemo vsebine, s
katerimi se ga doseže.
8. Katalogi konkretizirajo splošne cilje programa. Potrebno je poudariti vlogo diplomanta v
timu, kateremu pripada. Srednje šolski nivo izobraževanja v zdravstveni negi je zahteven
nivo za dijaka, kjer se pričakuje, da bo pridobil dobro strokovno znanje, etične in moralne
ter humane naravnanosti za delo s človekom/pacientom v praksi in široko splošno znanje za
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nadaljevanje študija ter življenje. Menim, da je težko iskati kompromis oz. zagotoviti oboje.
Odločitev je v rokah strokovnjakov, ki bodo o tem odločali.
9. Katalogi konkretizirajo splošne cilje programa. Cilji zajemajo vse naloge, ki jih
pričakujemo v praksi, da so jih absolventi sposobni rešiti.
10.

Cilji izobraževalnega programa ZN konkretizirajo splošne cilje. Razvijajo sposobnosti za
samostojno in odgovorno delovanje, pridobijo praktična znanja in razvijejo sposobnost dela
v timu. Obvladajo varnostne ukrepe in razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za
zmanjševanje onesnaževanja in varstva okolja.

5.7. POVZETKI GLAVNIH UGOTOVITEV
a) Skoraj 92 % vseh ciljev je bilo od najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo
temeljna znanja profila, vsi evalvatorji pa so oceno 1 podelili 775 ali 58, 8 % ciljem. Tokrat
nastrožji ocenjevalec prihaja iz šolstva. Meni, da je kar 11% oziroma 145 ciljev odvečnih. Skupno
so evalvatorji s področja šolstva kot odvečne prepoznali 162 ciljev oz. 12, 3 % ciljev. Skupinsko pa
najbolj strogi ocenjevalci zopet prihajajo s področja znanosti, ki bi lahko pogrešili med 137 in 152
izobraževalnih ciljev (med 10,4 in 11,5 % ciljev). Manj je po njihovi presoji povsem odvečnih
ciljev (0, 42 in 61 ciljev).
b) Najbolj uspešno so pripravljeni moduli: Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti (85, 3 % oceno
1 od vseh evalvatorjev), Zdravstvena nega otroka (82, 6 % ciljev s skupno oceno 1), Varovanje
zdravja (ocena 1 79,8 % ciljev) in Paliativna zdravstvena nega (78, 7 % vseh ciljev skupno oceno
1). Tem modulom sledijo Anatomija in fiziologija (65, 4 % ciljev skupno oceno 1), Zdravstvena
nega v geriatrični dejavnosti (ocena 1: 65, 1%), sledi Zdravstvena nega v zobozdravstveni
dejavnosti (ocena 1: 50,6 % ciljev). Najslabše ocenjenimi moduli so: obsežni in temelji modul
Zdravstvena nega (ocena 1: 47, 5 %, največ, kar 10, 2 % slabo ocenjenih ciljev), Zdravstvena nega
v psihiatrični dejavnosti (ocena 1: 43, 4 %) in Kakovost v zdravstveni negi (ocena 1: 40, 8 %).
c) V sklopu Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih nekaj evalvatorjev s področja
znanosti in dela (ne šole) sistematično kot nepotrebno znanje označevalo znanja, ki so vezana na
ugotavljanje potrebe po zdravstveni negi, načrtovanje aktivnosti zdravstvene nege ter na svetovanje
pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, prehranjevanja in zdravega načina življenja. Po
drugi strani pa je predstavnik šole kot odvečno znanje pogosto ocenjeval znanja s področja fizike v
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zdravstveni negi. Tudi sicer je nizka ocena modula Zdravstvena nega dobljena na račun poglavij, ki
so vezani na področje fizike v zdravstveni negi.
d) Nekateri evalvatorji so imeli h katalogom veliko splošnih opomb. Iz odgovorov precej izstopata
dve problematiki. Evalvatorji opozarjajo, da se s številnimi cilji presega pristojnosti srednje
medicinske sestre in se posega v pristojnosti in delo diplomirane medicinske sestre. Druga pereča
tema je vprašanje fizike v modulu Zdravstvena nega. Več evalvatorjev opozarja, da integracija
fizike ni bila ustrezno izpeljana – znanj naj bi bilo preveč, bila naj bi preobsežna, prihaja do
ponavljanj s cilji iz splošnega predmeta fizike, ne sledi se načelu: manj je več.
e) Evalvatorji se strinjajo, da poklicni standard izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da absolventu omogoča poklicno mobilnost. Omogoča zaposlitev na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, v socialnih in socialno varstvenih
ustanovah, zavodih in centrih za usposabljanje in izobraževanje ter v negi na domu. Dobro je
ocenjeno znanje iz geriatrije in gerontologije, saj je to znanje v starajoči se družbi konkurenčno.
Manj uporabno je znanje iz podjetništva, ker medicinske sestre večinoma ne morejo biti nosilci
dejavnosti. Večkrat je izraženo mnenje, da so znanja iz fizike preobširna. En evalvator opozarja, da
je – kljub na splošno dobro pripravljenemu standardu in programu – prišlo do razlik med obema:
»V poklicnem standardu je spretnost znanja opredeljena: "sodeluje pri ugotavljanju potreb po
zdravstveni negi" čemur pa vsebinski sklop ne sledi in je navedeno: "ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi". Potrebno je poudariti timsko delo in vloge posameznikov v timih. Predlagam
poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je potrebno v vsebinskih sklopih poenotiti
terminologijo. Vsebinski sklopi so glede na posamezne predmete različno strokovno obsežni in
poglobljeni.« Temu isti evalvator dodaja, da je v predmetniku zadosten delež matematika,
izpostavlja pa potrebo po več znanja iz fizike, kemije, biologije ter nekaterih družboslovnih in
humanističnih znanj, ki omogočajo dobro razumevanje pacienta.Zato predlaga manjši obseg
sedanjih in večji obseg naštetih znanj.
f) Evalvatorji so mnenja, da je povezanost splošnih in strokovnih znanj ter prakse načeloma
ustrezna, vendar nekateri izpostavljajo premalo časa, namenjenega praktičnemu izobraževanju.
Poudarjajo tudi pomen uspešnega sodelovanje med učitelji.
g) Evalvatorji se strinjajo, da cilji omogočajo teoretično osmišljeno praktično učenje. Kot pravi
eden med njimi: »Iz formativnih ciljev in posledično znanj prehaja dijak na praktične spretnosti. Pri
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tem je primoran povezovati obe področji - imeti teoretično znanje in z njim osmisliti praktične
postopke.« Vendar opozarjajo, da bo veliko odvisno od učitelja. Porajajo se tudi dvomi v
uresničljivost vseh ciljev – zaradi njihove preobsežnosti.
h) Katalogi znanj po mnenju evalvatorjev dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na
področju zdravstvene nege. En evalvator je mnenja, da te možnosti zmanjšuje uvedba »ugotovitve:
ne dosega minimalnega standarda«, ki po njegovem mnenju spodbuja kampanjsko učenje. Med
odgovori zasledimo tudi mnenje, da bi boljša podlaga za nadaljnji študij bilo več znanja iz
družboslovnih in humanističnih ved, še nekaj dodatnega znanja iz naravoslovja, pomembno pa je
tudi dobro obvladovanje angleškega jezika – zaradi strokovne literature v angleščini. Evalvator tudi
predlaga, da se v programu navedena literature nadomesti z novejšo. Ta naj bi bila že zastarela.
i) Evalvatorji povsem enotno odgovarjajo, da je program zastavljen tako, da omogoča razvoj
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Porajajo
se sicer dvomi zaradi obsega programa in dvom v uresničljivost tako zahtevnih ciljev.
j) Vsi evalvatorji se strinjajo, da so katalogi znanj ustrezno konkretizirali splošne cilje programa. En
evalvator pa dodaja, da je premalo ciljev o sodobni IT (ali pa so nerazumljivi) in da so preslabo
konkretizirani cilji dveh kompetenc: učenje učenja in varovanje okolja. Drug evalvator dodaja, da
manjka vsebine o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami ter dolgotrajno bolnimi otroci in
mladostniki.
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VI. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA – PTI
6.1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA
Cilji izobraževalnega programa Zdravstvena nega so:
•

Dijaki se usposobijo za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in
mladostnikov,

•

si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo
in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,

•

se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do
zdravega načina življenja,

•

usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,

•

razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi
potrebami,

•

pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,

•

pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,

•

privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega
življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,

•

naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,

•

spoznajo pomen sodelovanja s svojci,

•

razvijejo sposobnost za delo v timu,

•

razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,

•

razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,

•

usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z
gradivi,

•

obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo,

•

razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo
okolja.
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PREDMETNIK : ZDRAVSTVENA NEGA/ PTI
Oznaka Programske enote

Obvezno / izbirnoSkupno št. ur Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

izbirno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

obvezno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10 Kemija

obvezno

40

2

P11 Biologija

obvezno

40

2

P12 Informatika

obvezno

60

3

P13 Športna vzgoja

obvezno

150

7

1238

60

Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1 Zdravstvena nega pacienta

obvezno

254

13

M2 Anatomija in fiziologija

obvezno

68

5

M3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika

obvezno

136

7

M4 Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti izbirno

170

10

M5 Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti izbirno

170

10

izbirno

170

10

izbirno

170

10

628

35

M6

Paliativna zdravstvena nega

M7 Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti
Skupaj B
Od

tega:
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C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

390

16

152

6

96

4

277

11

Skupaj pouka (A+B+E)

2143

106

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

542

22

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2239

110

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2391

116

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

Poklicna matura (storitev in zagovor)

4

Skupaj kreditnih točk

120

Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov
podjetju

praktičnega

izobraževanja

67
v

4

Število tednov interesnih dejavnosti

3

Skupno število tednov izobraževanja

74

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere sociologijo ali geografijo.
Izbirni moduli: Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih modulov M4 do M7.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.
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6.2. OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V KATALOGIH
ZNANJ
Evalvatorji so ocenjevali pomembnost 826 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje strokovnega dela
strokovnega programa Zdravstvena nega - PTI. Kot kaže spodnja tabela, je 88 % ciljev vsaj od
enega evalvatorja dobilo oceno 1, 8 % ciljev oceno 2 in 4 % ciljev oceno 3.
Tabela: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Zdravstvena nega PTI
SKUPAJ VSI EVALVATROJI
OCENA CILJEV
f
f%
Cilji označeni z oceno 1
6504
88
Cilji označeni z oceno 2
597
8
Cilji označeni z oceno 3
293
4
Skupaj
739411
100
Kot prikazujejo spodnje tabele, najbolj stroga ocenjevalca prihajata s področja dela (evalvatorja 10
in 11), najbolj blagi pa iz zbornice. Predstavnika dela se sicer nista opredelila do velikega števila
ciljev, kljub temu pa bi lahko pogrešila kar visoko število ciljev (evalvator 10 bi lahko pogrešil 8, 2
% ciljev, kot odvečne pa ocenjuje kar 7, 8 % ciljev; evalvator 11 bi lahko pogrešil kar 20 % ciljev,
kot odvečne pa ocenjuje 2, 4 % ciljev). Tudi predstavniki znanosti (evalvatorji 7, 8, 9 in 12) so
malce strožji od predstavnikov šol in zbornice, zanje je značilno dokaj visoko število ciljev, ki bi jih
lahko pogrešili (ocena 2: evalvator 7: 8, 8 %, evalvator 8: 11, 1 % in evalvator 9; 7,8 %) .
Izstopa tudi ocena enega predstavnika šole (evalvator 2), ki kar 129 ciljev (15, 8 %) vseh ciljev
ovrednoti kot odvečne. Vendar se vsi z oceno 3 ocenjeni cilji evalvatorja 2 nahajajo v poglavjih, ki
pokrivajo fiziko v zdravstveni negi, kar kaže na izrazito odklonilen odnos evalvatorja do teh znanj.
Tudi sicer so poglavja iz fizike najbolj kontroverzni del programa, saj so ocene tako predstavnikov
znanosti, šole in delodajalcev (manj zbornice) v teh poglavjih pogosto 2 ali celo 3.
Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti
EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI
OCENA
Evalvator 7
Evalvator 8
Evalvator 9
Evalvator 12
CILJEV
f
f%
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji
označeni
z 690
84,56
663
87,58
678
82,68
322
87,03
oceno 1

Skupaj
f
f%
2353

85,16

11

V katalogu znaj za izobraževalni program Zdravstvena nega PTI 826 ciljev. Ker je bilo 10 evalvatorjev , je brez tistih,
ki se za odgovore niso opredelili, ciljev 7394.
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Cilji
označeni
oceno 2
Cilji
označeni
oceno 3
Skupaj

z

72

8,82

84

11,09

142

17,32

29

7,84

327

11,83

z

54

6,61

10

1,32

0

0,0

19

5,13

83

3,00

816

100

757

100

820

100

370

100

2763

100

Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA
OCENA CILJEV
Evalvator 1
Evalvator 2
Evalvator 3
Skupaj
f
f%
f
f%
F
f%
f
f%
Cilji označeni z
826
100
667
81,44
803
97,69
2296
93,07
oceno 1
Cilji označeni z
0
0,0
23
2,81
19
2,31
42
1,70
oceno 2
Cilji označeni z
0
0,0
129
15,75
0
0,0
129
5,23
oceno 3
Skupaj

826

100

819

100

822

100

2467

100

Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela
EVALVATORJI S PODJETIJ
OCENA CILJEV
Evalvator 10
Evalvator 11
Skupaj
f
f%
f
f%
f
f%
Cilji označeni z oceno
686
83,96
423
77,61
1109
81,42
1
Cilji označeni z oceno
67
8,20
109
20,0
176
12,92
2
Cilji označeni z oceno
64
7,83
13
2,38
77
5,65
3
Skupaj

817

100

545

100

1362

Tabela: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorja iz zbornice
EVALVATOR IZ ZBORNICE
OCENA CILJEV
Evalvator 6
Skupaj
f
f%
f

100

f%

Cilji označeni z oceno 1

746

93,01

746

93,01

Cilji označeni z oceno 2

52

6,48

52

6,48

Cilji označeni z oceno 3

4

0,49

4

0,49

802

100

802

100

Skupaj
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6.3. NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI CILJI
POSAMEZNIH STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV
Katalogi znanja za posamezne module so pripravljeni tako, da je vsak modul razdeljen na manjše
vsebinske sklope, le-ti pa vsebujejo informativne in formativne operativne izobraževalne cilje.
Vsi evalvatorji so oceno 1 pripisali
Oceno 1 si je prislužilo 380 ciljev od 826 ciljev celotnega strokovnega dela programa. To znaša 46
% vseh ciljev tega programa.
Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija:
•

KRITERIJ 1: če so 4 ali več evalvatorji ocenili cilj z oceno 2 (cilj sicer ni odveč, bi ga pa
lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili) ali

•

KRITERIJ 2: če sta 2 ali več evalvatorjev cilj ocenila z oceno 3 (cilj ni potreben).

6.3.1. Strokovni modul Zdravstvena nega pacienta
Modul vsebuje 387 ciljev, od tega jih je oceno 1 dobilo 116, kar predstavlja 29,9% vseh ciljev
modula. In sicer:
•

cilj 1: razloži negovalne probleme, cilje, negovalne intervencije ter pomen vrednotenja za
učinkovito dihanje

•

cilj 2: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
prehranjevanja in pitja

•

cilj 3: opiše posebne prehranske zahteve pacienta in primerno obliko hrane

•

cilj 4: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izločanja,
odvajanja in pri bruhanju

•

cilj 5: razlikuje vrste izločalnih stom in pozna nego stom

•

cilj 6: opiše mehčala in odvajala za blato, način aplikacije in učinke delovanja

•

cilj 7: razloži tehnike odvzema kužnin in pravila transporta

•

cilj 9: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti gibanja

•

cilj 10: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
vzdrževanja normalne telesne temperature in znojenja,

•

cilj 15: pozna zakonitosti komunikacije s pacienti in svojci

202/251

•

cilj 16: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izražanje
čustev, občutkov in vzpostavljanje odnosov

•

cilj 22: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije po življenjskih
aktivnostih pacientov pri različnih duševnih stanjih

•

cilj 23: spremlja življenjsko aktivnost dihanja in prepozna vitalno ogroženega

•

cilj 24: aplicira kisik, inhalacije, izvaja aspiracije zgornjih dihalnih poti

•

cilj 25: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja

•

cilj 26: hrani pacienta preko hranilne sonde ali gastrostome in jejunostome

•

cilj 28: meri in vzdržuje bilanco tekočin

•

cilj 29: skrbi za ustrezno higieno ustne votline, oskrbo sond in hranilnih stom

•

cilj 31: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja

•

cilj 32: namešča posteljno posodo in urinsko steklenico

•

cilj 33: izvaja zdravstveno nego pacienta s stalnim urinskim katetrom, prazni in menja
urinsko vrečko

•

cilj 34: aplicira mehčala, odvajala in klizme po naročilu zravnika

•

cilj 35: odvzame in poskrbi za transport kužnin za preiskave

•

cilj 36: izvaja zdravstveno nego pacienta s stomo,

•

cilj 39: izvaja zdravstveno nego pacienta z razjedo zaradi pritiska

•

cilj 40: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja pacienta

•

cilj 41: izvaja negovalne in terapevtske intervencije pri zvišani ali znižani telesni temperaturi

•

cilj 42: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

•

cilj 43: spremlja in zagotavlja varnost pacienta

•

cilj 46: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

•

cilj 47: izpolnjuje evidence nezgod in poroča

•

cilj 49: prepozna pacientove stiske in ustrezno ukrepa in dokumentira

•

cilj 50: Spodbuja pacienta k fizični in psihični aktivnosti, vključevanju v prostočasne
dejavnosti in k koristnemu delu in dokumentira

•

cilj 51: prepozna vedenje, reakcije in obnašanje pacienta pri različnih duševnih stanjih

•

cilj 52: izvaja zdravstveno nego pacienta pri različnih duševnih stanjih
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•

cilj 54: razume pomen upoštevanja higiensko-epidemioloških standardov in osebne
urejenosti

•

cilj 55: razloži prednosti procesne metode dela, naloge zdravstvene nege, metode in oblike
dela v zdravstveni negi;

•

cilj 56: razlikuje diagnostično terapevtske posege in preiskave (VIKA, EKG, EEG, EMG,
RTG, ultrazvočne preiskave, endoskopske preiskave, radioizotopske preiskave, punkcije,
biopsije)

•

cilj 57: Pozna delovanje zdravil uvrščenih v ATC-klasifikacijo zdravil

•

cilj 58: opiše pravila pri aplikaciji terapije

•

cilj 59: loči oblike zdravil in zdravilnih pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije,
stranske učinke in neželene pojave

•

cilj 60: pozna negovalno in zdravstveno dokumentacijo

•

cilj 61: razlikuje vrste materialov ter pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege

•

cilj 62: Vzdržuje in shranjuje različne vrste materialov;

•

cilj 63: smotrno uporablja material, opremo, pripomočke in aparature;

•

cilj 64: Izvaja naloge v negovalnem in zdravstvenem timu v okviru svojih kompetenc

•

cilj 67: izvaja negovalne intervencije: sprejem, odpust in premestitev pacienta, telesne
meritve, vitalne funkcije, …. );

•

cilj 69: prepozna alergične reakcije, znake tolerance na zdravila in abstinenčne krize

•

cilj 70: Dokumentira svoja opazovanja in negovalne intervencije v dokumentacijo
zdravstvene nege in zdravstveno dokumentacijo

•

cilj 73: razlikuje obolenja prebavil ter diagnostične in terapevtske postopke

•

cilj 75: razlikuje obolenja sečil ter diagnostične in terapevtske postopke

•

cilj 77: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji in poškodbami
gibal

•

cilj 78: razlikuje obolenja krvi ter diagnostične in terapevtske postopke

•

cilj 81: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z nevrološkimi pacienti;

•

cilj 83: razlikuje kirurška obolenja in stanja ter diagnostične in terapevtske postopke in
posege

•

cilj 84: Pozna splošna načela obravnave kirurškega bolnika

•

cilj 85: pozna splošna načela obravnave pacienta pri zdravljenju s sistemsko terapijo,
radioterapijo ter splošna načela pri obvladovanju akutne in kronične bolečine

•

cilj 86: razlikuje infekcijska obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke
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•

cilj 88: razlikuje obolenja čutil ter diagnostične in terapevtske postopke

•

cilj 89: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s slabovidnostjo, slepoto,
gluhostjo, naglušnostjo, motnjo govora in različnimi obolenji kože in pri starostniku

•

cilj 90: pozna načela prenatalnega, perinatalnega in postnatalnega zdravstvenega varstva;

•

cilj 91: razlikuje ginekološka obolenja in najpogostejše diagnostične in terapevtske postopke

•

cilj 96: Zdravstvena nega pacienta z obolenji srca in ožilja: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 99: Zdravstvena nega pacienta z obolenji dihal: Izvaja zdravstveno nego po življenjskih
aktivnostih

•

cilj 103: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji prebavil: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 104: Poroča in dokumentira

•

cilj 108: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji sečil: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 109: Poroča in dokumentira

•

cilj 112: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji gibal: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 116: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji krvi: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 120: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji endokrinih žlez: Izvaja zdravstveno nego
po življenjskih aktivnostih

•

cilj 123: Zdravstvenega nega pacienta z nevrološkimi obolenji: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 127: Zdravstvenega nega pacienta s kirurškimi obolenji: Izvaja diagnostično terapevtske
postopke in posege

•

cilj 130: Poroča in dokumentira

•

cilj 134: Zdravstvenega nega pacienta z infekcijskimi obolenji: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 137: Poroča in dokumentira

•

cilj 142: Zdravstvenega nega pacienta z boleznimi čutil: Izvaja zdravstveno nego po
življenjskih aktivnostih

•

cilj 143: Poroča in dokumentira
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•

cilj 150: Zdravstveno varstvo ženske in zdravstvena nega pacientke z ginekološkimi
obolenji: Izvaja zdravstveno nego žene po življenjskih aktivnostih

•

cilj 151: Poroča in dokumentira

•

cilj 154: Izvaja zdravstveno nego umirajočega po življenjskih aktivnostih ( paliativna
zdravstvena nega)

•

cilj 155: Izvaja oskrbo umrlega

•

cilj 156: Poroča in dokumentira

•

cilj 157: Nudi podporo bližnjim umirajočega in umrlega;

•

cilj 158: Pozna postopke prve, nujne in dodatne medicinske pomoči;

•

cilj 159: Pozna postopke zagotavljanje varnosti sebe in prizadetega (poškodovanca,
nenadoma obolelega, akutno zastrupljenega)

•

cilj 160: prepozna stanja, ki ogrožajo življenje in izvaja postopke prve pomoči;

•

cilj 161: sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja glede na okoliščine;

•

cilj 162: zagotavlja varnost pacientov, prizadetih, sebe, sodelavcev in okolja

•

cilj 220: opredeli pojem težišča;

•

cilj 221: spozna vzroke za nastanek preležanin;

•

cilj 222: opiše vpliv sil na nastanek preležanin;

•

cilj 226: spozna fizikalne vidike dvigovanja, vstajanja, posedanja, hoje, pomoči pri hoji,
obračanja bolnika v postelji, kopanje bolnika;

•

cilj 241: pozna različne načine prevajanja toplote s človeškega telesa;

•

cilj 242: opiše izolacijski sistem človeškega telesa;

•

cilj 244: pozna fizikalne mehanizme ohlajanja in segrevanja človeškega telesa;

•

cilj 254: določi sile (v posameznih simulacijah obremenitve posameznih delov bolnikovega
telesa);

•

cilj 255: skrbi za zmanjšanje pritiska in strižnih sil z namenom zmanjšanja nevarnosti
preležanin;

•

cilj 261: spozna vlogo bypass-a;

•

cilj 268: ustrezno zavaruje bolnika pred ohlajanjem in pregrevanjem ter upošteva posebnosti
(npr. otroci, starostniki);

•

cilj 320: pravilno uporablja različne tehnične pripomočke za mobilizacijo bolnika;

•

cilj 332: razloži vlogo srčnega spodbujevalnika;
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•

cilj 338: razloži razliko med posameznimi diagnostičnimi metodami in ve za kakšen namen
se katera od metod uporablja;

•

cilj 339: razlikuje med rentgensko terapijo in nuklearno terapijo;

•

cilj 340: razlikuje med NMR, MRI, PET, CT in RTG ter pojasni njihove prednosti in
slabosti;

•

cilj 341: spozna pravilne postopke (fizikalne) za varovanje hrbtenice (svoje in tudi
bolnikove);

•

cilj 346: opiše (in razume) delovanje naprave za sterilizacijo z vročim suhim zrakom;

•

cilj 353: opiše vpliv UV svetlobe na človeka in druge organizme;

•

cilj 357: loči med električnimi prevodniki in izolatorji;

•

cilj 360: pozna nekatere elemente električnih tokokrogov, s katerimi se srečuje v delovnem
okolju (varnostna stikala, vtičnice,…);

•

cilj 365: pozna učinke sevanja na človeško telo;

•

cilj 366: pozna žepni dozimeter in druge detektorji ionizirajočega sevanja;

•

cilj 367: našteje in opiše vrste zaščite pred ionizirajočim sevanjem;

•

cilj 370: na ustreznem modelu predstavi obremenitev hrbtenice ob različnih legah telesa;

•

cilj 375: uporabi ultrazvok za dezinfekcijo (zrak, voda, čiščenje kirurških instrumentov,
zobozdravstvo);

•

cilj 380: pri uporabi aparatov se zaveda nevarnosti električnega toka in upošteva omejitve.

Tabela: Najslabše ocenjeni cilji
Cilji IP
Cilj 132:
Prepozna
bolezenske
znake
infekcijskih obolenj
Cilj 145:
Svetuje pacientom in svojcem glede
negovalnih
intervencij,
prehranjevanja
starostnika
in
zdravega načina v tem obdobju
Cilj 147:
Spremlja nosečnost in porod
Cilj 148:
Prepozna bolezenske znake pri
pacientkah z ginekološkimi obolenji
Cilj 178:
opiše
medicinski
živosrebrni

Število
evalvatorjev
z oceno 3

Število
evalvatorjev
z oceno 2

Število
evalvatorjev
z oceno 1

SKUPAJ
Evalvatorjev

2

0

8

10

2

1

6

9

1

4

5

10

2

1

7

10

2

1

5

8

207/251

termometer;
Cilj 195:
izmeri sile na modelu človeka – pri
različnih
obremenitvah
(v
posameznih
simulacijah
obremenitve posameznih delov
človekovega - bolnikovega telesa);
Cilj 213:
izmeri gostoto magnetnega polja
EM valovanj in jih primerja z
normativi;
Cilj 264:
izdela model pljuč in analizira
različne primere (npr. ko se
poškoduje prsni koš);
Cilj 271:
nariše in analizira audiogram;
Cilj 272:
iz audiograma razbere ušesno
napako;
Cilj 273:
eksperimentalno ugotovi potek
žarkov pri zdravem, kratkovidnem
in daljnovidnem očesu;
Cilj 279:
pozna
bolezenska
stanja,
ki
preprečujejo nastanek zvoka pri
človeku (npr. okvare glasilk);
Cilj 285:
našteje vire ultrazvoka;
Cilj 286:
opiše učinke ultrazvoka na človeško
telo;
Cilj 287:
opiše Dopplerjev pojav;
Cilj 288:
pozna
diagnostično
uporabo
ultrazvoka v medicini in opiše
zgradbo UZ aparata;
Cilj 290:
opiše delovanje ultrazvočnih očal za
slepe;
Cilj 292: opiše merjenje očesnega
tlaka (klasična metoda, merjenje z
aparatom);
Cilj 293:
opiše popolni odboj svetlobe,
posledice tega pojava in uporabo;
Cilj 294:
opiše svetlobni vodnik;

2

1

5

8

2

1

5

8

0

4

5

9

3

1

5

9

3

2

4

9

2

0

7

9

2

0

7

9

0

4

5

9

0

4

5

9

0

5

4

9

0

4

5

9

0

5

3

8

0

4

5

9

1

5

3

9

0

6

3

9
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Cilj 295:
opiše
zgradbo
in
delovanje
endoskopov;
Cilj 296:
opiše zgradbo, delovanje laserja in
njegovo uporabo v medicini;
Cilj 298:
opredeli fotonsko naravo EM
valovanja;
Cilj 299:
opiše prehode s sevanjem;
Cilj 300:
opiše metodo termografije;
Cilj 301:
opiše delovanje IR kamere;
Cilj 302:
opredeli spekter in pozna vrste
spektrov;
Cilj 304:
navede fizikalne količine in njihove
okvirne vrednosti, ki se pri EKG
uporabljajo (nihajni čas, frekvenco
pulza, amplituda napetosti);
Cilj 305:
opredeli sinusno nihanje;
Cilj 306:
pojasni
elektrokardiogram
in
primerja EKG s sledjo sinusnega
nihanja;
Cilj 307:
opiše zgradbo in delovanje EEG
naprave;
Cilj 312:
opiše
zgradbo
in
delovanje
linearnega
pospeševalnika
(LINAC);
Cilj 313:
opiše
diagnostične
metode:
pozitronsko emisijsko tomografijo
ali PET preiskavo, računalniško
emisijsko tomografijo posameznih
fotonov ali SPECT preiskavo,
kardiovaskularno slikanje, preiskavo
kosti in sklepov;
Cilj 324:
uporablja in razume delovanje
priprav,
ki
omogočajo
komuniciranje bolnikom, katerim so
odstranili glasilke;

0

4

5

9

0

4

5

9

1

5

3

9

1

5

3

9

1

5

3

9

1

5

3

9

1

5

3

9

2

3

3

8

2

4

2

8

1

5

2

8

1

4

4

9

1

4

3

8

0

5

4

9

2

1

5

8

209/251

Cilj 325:
uporabi audiogram za nastavitev
slušnega aparata;
Cilj 329:
predstavi prednosti laserja pred
klasičnimi kirurškimi instrumenti;
Cilj 330:
s pomočjo termografa razbere
temperature posameznih delov
telesa;
Cilj 331:
pojasni prednosti te metode pred
drugimi diagnostičnimi metodami;
Cilj 333:
razbere
značilnosti
iz
elektroencefalograma;
Cilj 334:
razlikuje med velikostnimi redi
napetosti pri EKG in EEG;
Cilj 337:
izračuna najkrajšo valovno dolžino
zavornega sevanja;
Cilj 364:
razume
terapevtsko
uporabo
visokoenergetskih
rentgenskih
žarkov in curka hitrih elektronov;
Cilj 385:
izmeri ionizirajoče sevanje v
delovnem okolju (naravno ozadje,
umetni vir) in preveri ustreznost
zaščite (svinčeni predpasnik);
Cilj 387:
uporablja radioaktivne žarke za
sterilizacijo produktov, ki so
občutljivi na visoke temperature;

2

2

4

8

0

4

5

9

0

5

3

8

0

6

2

8

2

5

2

9

3

4

2

9

2

3

3

8

0

6

3

9

1

5

3

9

2

4

3

9

V tem sklopu je ciljev 44 (17,02%) od skupaj 387 slabo ocenjenih. 18 ciljev je bilo od dveh ali več
evalvatorjev označenih kot odvečnih. Po mnenju štirih ali več evalvatorjev bi 30 ciljev lahko v
katalogu tudi izpustili, pri čemer je 26 ciljev hkrati označenih tudi kot nepotrebnih.

6.3.2. Strokovni modul Anatomija in fiziologija
Modul vsebuje 136 ciljev, od tega jih je skupno oceno 1 dobilo 80, kar predstavlja 58,8% vseh
ciljev modula. Ti cilj so:
•

cilj 388: razloži definicijo in pomen pojmov: celica, tkivo, organ, organski sistem
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•

cilj 389: pozna osnove dele telesa in opiše njihovo zgradbo

•

cilj 390: imenuje in loči telesne votline in organe

•

cilj 391: pozna topografske dele telesa in jih strokovno poimenuje,

•

cilj 392: pozna orientacijske ravnine in s strokovnimi izrazi opiše položaj delov telesa

•

cilj 393: pozna pomen, vlogo in zgradbo človeškega okostja

•

cilj 395: pojasni pojem kostenenje ali osifikacija

•

cilj 396: opiše rast kosti

•

cilj 401: loči vrste mišičnega tkiva, pozna njihovo zgradbo, mesto nahajanja in delovanje

•

cilj 406: opiše zgradbo, lastnosti in vrste živčnih celic

•

cilj 410: opiše zgradbo in naloge hrbtenjače ter perifernih živcev

•

cilj 411: opiše zgradbo in naloge možganov in možganskih živcev

•

cilj 412: loči in pojasni razliko med somatskim in avtonomnim živčevjem

•

cilj 414: našteje in opiše zgradbo ter delovanje posameznih endokrinih žlez

•

cilj 415: pojasni vlogo hormonov in nepravilnosti posameznih endokrinih žlez

•

cilj 417: opredeli pojem homeostaza in ga razloži na primeru

•

cilj 419: pozna pomen čutil ter razloži strokovne izraze čutil in struktur v njihovi zgradbi

•

cilj 420: pojasni razliko med čutilno celico in čutilom

•

cilj 421: opiše zgradbo očesnega zrkla in pomožne očesne naprave

•

cilj 425: našteje najpogostejše napake vida

•

cilj 426: opiše zgradbo in pomen ušesa, kot čutila za sluh in ravnotežje

•

cilj 427: razloži vlogo slušnih koščic in ušesne troblje

•

cilj 429: opiše čutilo za okus

•

cilj 431: opiše čutilo za vonj

•

cilj 433: opiše splošne značilnosti, videz in naloge kože

•

cilj 434: pojasni pomen, sestavne dele in zgradbo kože ter podkožja

•

cilj 435: našteje kožne žleze in dodatke (noht, las, znojnice, lojnice)

•

cilj 436: opiše zgradbo in naloge prebavnega sistema; prebavno pot, prebavne organe,
prebavne žleze

•

cilj 437: razloži proces prebave in presnove

•

cilj 438: opiše zgradbo in naloge jeter, trebušne slinavke in žlez slinavk

•

cilj 439: razloži zgradbo zob

•

cilj 440: opiše sestavo in naloge krvi, krvnih celic in krvne plazme
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•

cilj 441: opiše proces strjevanja krvi

•

cilj 442: pojasni značilnosti krvnih skupin sistema ABO in Rh sistema

•

cilj 443: razloži zgradbo in delovanje srca

•

cilj 444: opiše zgradbo in naloge žil; arterije, vene, kapilare

•

cilj 445: našteje krvne obtoke: veliki, mali, jetrni, plodov

•

cilj 446: pojasni mehanizme pretoka krvi skozi vene in arterije

•

cilj 447: razloži pomen limfnega sistem: limfatični organi, limfne žile, limfa, bezgavke

•

cilj 449: opiše zgradbo, naloge in delovanje organov dihalnega sistema

•

cilj 450: pozna faze respiracije

•

cilj 452: opiše transport kisika po telesu

•

cilj 454: pojasni nalogo pljučnih mešičkov, kot mesto izmenjave plinov

•

cilj 455: opiše lego, zgradbo in naloge sečil

•

cilj 456: opiše zgradbo nefrona

•

cilj 457: razloži proces nastajanja in izločanja urina

•

cilj 459: pojasni Acido-bazno ravnovesje

•

cilj 460: opiše sestavo seča

•

cilj 461: opiše ženske /moške spolne organe in njihovo funkcijo

•

cilj 462: pojasni spermatogenezo – nastanek semenčic

•

cilj 463: pojasni oogenezo – nastanek jajčec

•

cilj 464: razloži oploditev in nosečnost

•

cilj 465: pojasni potek dogajanj pri oploditvi jajčeca in ugnezditvi oplojenega jajčeca

•

cilj 466: opiše razvoj ploda med intrauterinim razvojem

•

cilj 467: opiše spremembe pri ženski med nosečnostjo

•

cilj 468: razloži potek in regulacijo menstrualnega ciklusa in vlogo spolnih hormonov

•

cilj 469: Pozna ukrepe za preprečitev okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi

•

cilj 470: v modelu človeškega telesa prepozna in imenuje posamezne organe in jih zna
uvrstiti v organski sistem

•

cilj 474: usposobi se za strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa pacienta,
napotnic, izvidov in odpustnic),

•

cilj 475: usposobi se za razumevanje strokovne medicinske literature,

•

cilj 477: na modelu okostja prepozna posamezne kosti in jih strokovno poimenuje
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•

cilj 478: na modelu prepozna, zna strokovno poimenovati ter razložiti zgradbo in naloge
hrbtenice, prsnega koša, medenice in lobanje

•

cilj 479: na telesu pokaže različne vrste gibljivih sklepov in gibanje v njih ter jih strokovno
poimenuje

•

cilj 480: na modelu prepozna določene mišice mišičnih skupin in jih strokovno poimenuje

•

cilj 481: prepozna mišico v fazi kontrakcije in fazi relaksacije

•

cilj 490: topografsko pokaže lego endokrinih žlez in jih strokovno poimenuje

•

cilj 492: na modelu razloži zgradbo zrkla, žilnice in mrežnice

•

cilj 493: s poskusom demonstrira zenični refleks in pojasni njegov pomen

•

cilj 497: opiše zunanji videz zdrave kože

•

cilj 500: opiše spremembe kože pri termoregulaciji in sklepa, kako se človek prilagodi na
spreminjajočo temperaturo v okolju

•

cilj 501: sklepa o povezavi kože s čutili

•

cilj 502: topografsko pokaže položaj prebavnih organov v modelu

•

cilj 504: sklepa o vplivu različnih dejavnikov na delovanje srca

•

cilj 508: opiše celični ciklus in vrste delitev celice

•

cilj 509: pozna število in vrsto kromosomov pri človeku

•

cilj 510: razlikuje in razloži kariotip, kariogram, gen, kromosom, genom

•

cilj 511: Našteje najpogostejše genetske napake v obliki in številu kromosomov in pozna
njihove znake

•

cilj 512: Našteje mutagene dejavnike in pojasni škodljivo delovanje

•

cilj 513: pozna različne oblike dedovanja

•

cilj 515: razloži dedovanje krvnih skupin.

Najslabše sta bila v tem modulu ocenjena naslednja cilja:
Cilji IP
Število
Število
evalvatorjev z evalvatorjev z
oceno 3
oceno 2
Cilj 472: usposobi se za
osnovno strokovno
komunikacijo (npr.
3
0
razumevanje statusa pacienta,
napotnic, izvidov in odpustnic)
Cilj 491: Pojem homeostaza bi
priključila k endokrinim
2
1
žlezam

Število
evalvatorjev z
oceno 1

SKUPAJ
Evalvatorjev

7

10

7

10
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En cilj je bil s strani treh evalvatorjev ocenjen kot odvečen, drugi je bil kot odvečen ocenjen s strani
dveh evalvatorjev, en evalvator pa ga je ocenil tudi kot nepotrebnega.

6.3.3. Strokovni modul Zdravstvena nega otroka in mladostnika
Modul vsebuje 118 ciljev, od tega jih je skupno oceno 1 dobilo 75, kar predstavlja 63,55% vseh
ciljev modula. Ti cilji so:
•

cilj 524: pozna zdravstveno varstvo matere in otroka

•

cilj 526: opiše psihofizičen razvoj otroka glede na različna starostna obdobja

•

cilj 529: razlikuje telesne in fiziološke značilnosti novorojenčka in nedonošenčka

•

cilj 530: razloži telesni, spoznavni in psihosocialni razvoj dojenčka

•

cilj 531: pozna značilnosti dihanja glede na starostna obdobja otroka

•

cilj 532: razloži aktivnosti, ki jih vsak dan izvajamo za učinkovito dihanje pri otroku

•

cilj 534: pozna značilnosti prehranjevanja otroka in mladostnika glede na posamezna
starostna obdobja

•

cilj 535: opiše možne zaplete pri hranjenju

•

cilj 536: razloži pomen dojenja za mater in otroka in nudi podporo za zagotavljanje
uspešnega dojenja

•

cilj 537: razloži pravilno pridobivanje telesne mase in odstopanja v različnih starostnih
obdobjih

•

cilj 538: razloži posebnosti pri izločanju urina, blata, bruhanja, bljuvanja in potenja pri
otroku glede na starostna obdobja

•

cilj 539: sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v dispanzerski
in bolnišnični dejavnosti

•

cilj 540: poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

•

cilj 548: izbere živila in pravilno pripravi posamezni obrok pri otroku glede na starost

•

cilj 549: izvaja hranjenje otroka na različne načine, primerno starostnemu obdobju

•

cilj 550: higiensko vzdržuje pripomočke za hranjenje, pitje in dojenje

•

cilj 551: vzpodbuja in nadzoruje mater pri dojenju

•

cilj 552: izvede tehtanje in merjenje dolžine otroka

•

cilj 554: spremlja izločanje in odvajanje in prepozna odstopanja

•

cilj 556: opazuje in meri izločke
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•

cilj 558: pozna vrste in pomen posameznih diagnostično terapevtskih posegov, njihovo
izvedbo in zaplete pri otroku in mladostniku

•

cilj 559: pozna različna drže otroka za varno izvedbo diagnostično terapevtskega posega

•

cilj 561: opiše pravila pri aplikaciji terapije

•

cilj 562: loči oblike zdravil in zdravilnih pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije,
stranske učinke in neželene pojave

•

cilj 563: pridrži otroka ob izvajanju diagnostično terapevtskih posegov

•

cilj 564: sodeluje pri pripravi in izvedbi diagnostično terapevtskih posegov

•

cilj 566: zagotavlja varnost in zasebnost pacienta

•

cilj 567: izvede psihofizično pripravo otroka na njemu razumljiv način

•

cilj 568: spremlja in/ali zagotavlja varno spremstvo pacienta

•

cilj 570: odvzame brise iz različnih delov telesa za naročene preiskave

•

cilj 571: odvzame urin in blato za naročene preiskave

•

cilj 573: izvede psihofizično pripravo otroka ob aplikaciji zdravil na njemu razumljiv način

•

cilj 574: pripravi voziček s pripomočki za razdeljevanje zdravil

•

cilj 576: upošteva pravila pri razdeljevanju terapije

•

cilj 577: nadzoruje otroka pri zaužitju zdravila

•

cilj 578: opazuje in beleži pojav stranskih učinkov na zdravila ter ukrepa

•

cilj 579: pozna otrokove reakcije na bolezen in hospitalizacijo

•

cilj 580: pozna pravice otroka in staršev v bolnišnici

•

cilj 581: opiše reakcije otroka z akutno in kronično boleznijo

•

cilj 584: pozna zdravstveno nego pri obolenjih prebavil glede na negovalne probleme

•

cilj 585: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z respiratornimi obolenji

•

cilj 586: pozna zdravstveno nego pri respiratornih obolenjih glede na negovalne probleme

•

cilj 587: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji sečil

•

cilj 588: pozna zdravstveno nego pri obolenjih sečil glede na negovalne probleme

•

cilj 589: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji srca

•

cilj 590: pozna zdravstveno nego pri obolenjih srca glede na negovalne probleme

•

cilj 591: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji krvnega sistema

•

cilj 592: pozna zdravstveno nego pri obolenjih krvnega sistema glede na negovalne
probleme

•

cilj 593: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji endokrinih žlez
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•

cilj 594: pozna zdravstveno nego pri obolenjih endokrinih žlez glede na negovalne probleme

•

cilj 595: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z obolenji živčevja

•

cilj 596: pozna zdravstveno nego pri obolenjih živčevja glede na negovalne probleme

•

cilj 597: pozna vzroke in znake, ki spremljajo otroka z motnjami v razvoju

•

cilj 598: pozna zdravstveno nego pri otrocih z motnjami v razvoju glede na negovalne
probleme

•

cilj 599: pozna izvajanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči pri otroku in mladostniku

•

cilj 600: sodeluje pri sprejemu, premestitvi in odpustu pacienta

•

cilj 602: upošteva pravice hospitaliziranih otrok (Magna karta)

•

cilj 603: sodeluje pri pripravi in izvedbi diagnostičnih posegov pri otroku in mladostniku

•

cilj 604: preprečuje psihični in fizični hospitalizem otroka in mladostnika

•

cilj 606: dokumentira svoje delo

•

cilj 608: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI
PREBAVIL: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstven nege

•

cilj 609: izvaja zdravstveno nego

•

cilj 612: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 613: ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI DIHAL:
izvaja zdravstveno nego

•

cilj 616: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 617: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI
SEČIL: izvaja zdravstveno nego

•

cilj 621: ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI SRCA:
izvaja zdravstveno nego

•

cilj 624: ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI
KRVNEGA SISTEMA: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 625: izvaja zdravstveno nego

•

cilj 628: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI
ENDOKRINIH ŽLEZ: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 629: izvaja zdravstveno nego

•

cilj 632: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI
ŽIVČEVJA: sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 633: izvaja zdravstveno nego
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•

cilj 636: ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA Z MOTNJAMI V RAZVOJU: sodeluje pri
načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege

•

cilj 637: izvaja zdravstveno nego

Tabela: Kot slabi so bili v tem modulu ocenjeni naslednji cilji:
Število
Število
evalvatorjev z evalvatorjev z
Cilji IP
oceno 3
oceno 2
Cilj 542: Izločanje in odvajanje:
poroča
in
dokumentira
2
0
opravljene
intervencije
zdravstvene nege
Cilj 543: Izločanje in odvajanje:
ugotavlja potrebe, načrtuje in
2
1
izvaja zdravstveno nego glede na
potrebe dojenčka
Cilj 544: Izločanje in odvajanje:
poroča
in
dokumentira
2
0
opravljene
intervencije
zdravstvene nege
Cilj 545:Izločanje in odvajanje:
ugotavlja potrebe, načrtuje in
izvaja zdravstveno nego pri
2
1
aktivnosti dihanja pri otroku in
mladostniku
Cilj 547:
ugotavlja potrebe, načrtuje in
2
1
izvaja zdravstveno nego pri
aktivnosti prehranjevanja in pitja
Cilj
553:
Izločanje
in
odvajanje:poroča in dokumentira
2
0
opravljene
intervencije
zdravstvene nege
Cilj 557: Izločanje in odvajanje:
poroča
in
dokumentira
2
0
opravljene
intervencije
zdravstvene nege
Cilj 607:
Zdravstvena nega otroka in
mladostnika
z
obolenji
2
1
prebavil:ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi – negovalne
probleme
Cilj 611: Zdravstvena nega
2
1
otroka in mladostnika z obolenji
dihal:ugotavlja
potrebe
po
zdravstveni negi - negovalne

Število
evalvatorjev z
oceno 1

SKUPAJ
Evalvatorjev

7

9

4

7

7

9

4

7

4

7

5

7

5

7

5

8

5

8
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probleme
Cilj 615: Zdravstvena nega
otroka in mladostnika z obolenji
sečil: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne
probleme
Cilj 619: Zdravstvena nega
otroka in mladostnika z obolenji
srca: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne
probleme
Cilj 623: Zdravstvena nega
otroka in mladostnika z obolenji
krvnega
sistema:
ugotavlja
potrebe po zdravstveni negi negovalne probleme
Cilj 631: Zdravstvena nega
otroka in mladostnika z obolenji
živčevja: ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne
probleme
Cilj 635: Zdravstvena nega
otroka
z
motnjami
v
razvoju:ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi - negovalne
probleme

2

1

5

8

2

1

5

8

2

1

5

8

3

1

5

9

2

1

5

8

V tem modulu je bilo 14 (11,86%) ciljev slabo ocenjenih. Vseh 14 ciljev je bilo s strani dveh ali več
evalvatorjev ocenjenih kot odvečnih. Deset izmed teh ciljev je bilo obenem s strani vsaj enega
evalvatorja ocenjenih tudi kot nepotrebnih.

6.3.4. Strokovni modul Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti
Modul vsebuje 61 ciljev, od tega jih je skupno oceno 1 dobilo 29, kar predstavlja 47,54% vseh
ciljev modula. Ti cilji so:
•

cilj 644: SVS/modul: Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti :opiše zdravstveno
negovalno dokumentacijo in postopke ravnanja z dokumentacijo

•

cilj 645: opiše etična načela in pravice bolnikov

•

cilj 646: pozna smernice za zagotavljanje varnosti bolnikov

•

cilj 649: pozna definicije duševnega zdravja

•

cilj 653: pozna elemente terapevtskega okolja

•

cilj 656: opiše interdisciplinarno obravnavo bolnika z duševnimi motnjami

218/251

•

cilj 661: pozna lestvice za ocenjevanje dejavnikov tveganja v psihiatriji in hitro oceno
agresivnosti

•

cilj 662: pozna organske duševne motnje in zdravstveno nego

•

cilj 663: pozna motnje razpoloženja in zdravstveno nego

•

cilj 665: pozna anksiozne motnje in krizna stanja in zdravstveno nego

•

cilj 666: pozna bolezni odvisnosti in intervencije zdravstvene nege

•

cilj 667: pozna suicidalno vedenje in intervencije zdravstvene nege

•

cilj 668: pozna vzroke nasilnega vedenja in posebne varovalne ukrepe

•

cilj 672: sodeluje pri sprejemu, odpustu in premestitvi pacienta

•

cilj 674: ukrepa ob PVU in zagotavlja kontinuiteto varnosti

•

cilj 678: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in
spremembe zdravstvenega stanja

•

cilj 679: zagotovi varno in terapevtsko okolje

•

cilj 683: spodbuja bolnika k ohranjanju socialnih stikov, vzdrževanju in po potrebi širjenju
socialne mreže

•

cilj 685: spodbuja pacienta k aktivnostim za čimprejšnjo vrnitev v delovno, učno in
življenjsko okolje

•

cilj 686: pripravi bolnika in ga usmerja na individualno in skupinsko terapijo

•

cilj 687: opazuje medosebno dogajanje v skupini

•

cilj 688: pripravi bolnika na specifične diagnostične in terapevtske posege in postopke
(EEG, psihološki pregled, nevrološki pregled)

•

cilj 691: uporablja medicinsko tehnične aparature in pripomočke

•

cilj 692: upošteva higienska in aseptična načela

•

cilj 693: izvaja zdravstveno nego bolnika s kognitivnimi motnjami

•

cilj 697: izvaja zdravstveno nego oseb z anksiozno motnjo in oseb v krizi

•

cilj 698: sodeluje in izvaja zdravstveno nego otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov s
specifičnimi duševnimi motnjami

•

cilj 700: vzpostavlja terapevtski odnos.

V modulu Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti so bili slabo ocenjeni naslednji cilji:
Število
Število
Število
SKUPAJ
Cilji IP
evalvatorjev z
evalvatorjev z
evalvatorjev z
Evalvatorjev
oceno 3
oceno 2
oceno 1
Cilj 657:
2
3
5
10

219/251

pozna teorije in razvoj
dinamike v skupini
Cilj 675:
izvede
zdravstvenonegovalni intervju ob
sprejemu
Cilj 680:
izvaja
kategorizacijo
bolnika
glede
na
kategorije
Cilj 690:
izmeri
in
testira
prisotnost psihotropnih
substanc v telesu

1

4

5

10

3

3

4

10

2

5

3

10

Slabo so bili ocenjeni 4 cilji, tj. 6, 6 % vseh ciljev modula. En cilj so štirje evalvatorji ocenili kot
nepotreben, trije cilji so bili s strani dveh ali več evalvatorjev ocenjeni kot odvečni. Obenem sta bila
dva izmed teh ciljev hkrati označena tudi kot cilja, ki bi ju v katalogu znanja lahko izpustili.

6.3.5. Strokovni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti
Modul vsebuje 89 ciljev, od tega jih je skupno oceno 1 dobilo 52, kar predstavlja 58, 4 % vseh
ciljev modula. Ti cilji so:
•

cilj 703: opiše postopke sprejema starostnika v zdravstvene, socialnovarstvene in druge
ustanove oziroma zavode,

•

cilj 704: razloži postopke premestitve in odpusta starostnika

•

cilj 705: pozna postopke ravnanja ob smrti bolnika,

•

cilj 706: opiše zdravstveno-negovalno dokumentacijo, postopke ravnanja z dokumentacijo
in izpolnjevanje le-te,

•

cilj 707: pozna etična načela, pravice starostnika, reševanje etičnih dilem in koncept
zagovorništva,

•

cilj 708: pozna smernice za zagotavljanje varnosti starostnika,

•

cilj 710: razloži pomen aktivne vloge starostnika in družine v procesu zdravstvene nege

•

cilj 712: opiše dejavnike, ki vplivajo na zdravo staranje,

•

cilj 713: opiše fiziološke in psihološke značilnosti starostnika,

•

cilj 714: pozna posledice institualizacije – bivanja,

•

cilj 715: pozna standarde gerontološke zdravstvene nege,
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•

cilj 716: razloži kategorizacijo - merila zahtevnosti zdravstvene nege v socialno varstvenem
zavodu,

•

cilj 717: opiše zakonitosti komunikacije in specifične zahteve komunikacije s starostniki,

•

cilj 718: opiše simptomatiko in zdravljenje ter rehabilitacijo starostnika pri najpogostejših
geriatričnih bolezenskih stanjih,

•

cilj 719: opiše zdravstveno nego starostnika z najpogostejšimi kroničnimi boleznimi

•

cilj 721: pozna zdravstveno vzgojno delo povezano z tretjim življenjskim obdobjem

•

cilj 722: izvaja sprejem, odpust in premestitev ter postopke ob smrti

•

cilj 725: razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo o starostniku, ki ga je ob izteku
delovnega časa smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni obliki,

•

cilj 726: zna aktivno vključevati starostnika v proces zdravstvene nege,

•

cilj 727: zagotavlja varno in mirno okolje,

•

cilj 728: sodeluje s svojci pri sprejemu, odpustu in premestitvi ali smrti starostnika.

•

cilj 730: kontaktira s starostnikovimi svojci, starostniki, skrbniki in/ali pomembnimi drugimi

•

cilj 731: vzpodbuja starostnika k samostojnem izvajanju življenjskih aktivnosti,

•

cilj 733: dokumentira opravljene intervencije in postopke zdravstvene nege, opiše stanje,
posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja starostnika,

•

cilj 734: poroča in sodeluje s člani negovalnega tima ter ostalimi sodelavci.

•

Cilj 735: usmerja starostnika k aktivnejši vlogi pri zadovoljevanju življenjskih potreb,

•

Cilj 736: pomaga starostniku v procesu prilagajanja na novo življenjsko okolje, bolezensko
situacijo in eventualne posledice bolezni,

•

Cilj 737: spodbuja starostnika k ohranjanju, vzdrževanju in vzpostavljanju novih socialnih
stikov v ustanovi,

•

Cilj 738: spodbuja socialne veščine in komunikacijo

•

cilj 739: pripravi starostnika na diagnostične in terapevtske posege in postopke ter
rehabilitacijske postopke.

•

cilj 742: izvaja zdravstveno nego življenjsko ogroženih starostnikov in starostnikov
popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega osebja pri zadovoljevanju vseh
življenjskih potreb,

•

cilj 747: Pozna člane in vlogo delovnega tima v paliativni oskrbi.

•

cilj 748: razloži definicije in terminologijo:
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•

cilj 749: življenje in smrt, zdravljenje in zdravstvena nega, celostna paliativna oskrba,
ohranjanje/podaljševanje/prekinitev življenja, kakovost življenja, celovitost in nedeljivost
človekove osebnosti (telesne, duševne in duhovne značilnosti).

•

cilj 751: Pozna pojem »zagovorništvo«.

•

cilj 752: Pozna ustrezne načine sporočanja slabe novice.

•

cilj 753: opiše etična in moralna načela pri delu z umirajočim.

•

cilj 755: Pozna neugodne simptome pri umirajočem in načine in preprečevanja/lajšanja le
teh.

•

cilj 756: Pozna tehnične pripomočke pri paliativni oskrbi.

•

cilj 765: Pozna pravice umirajočega ter umrlega in standardno oskrbo umrlega

•

cilj 767: Izvaja zdravstveno nego kronično bolnega, umirajočega in oskrbo umrlega

•

cilj 769: Zavzame etično moralno držo do življenja in do moči človekovega vpliva na konec
življenja

•

cilj 773: Prepoznava in preprečuje pomanjkljivo oskrbo umirajočega (zanemarjanje, zloraba)

•

cilj 778: Dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in
spremembe zdravstvenega stanja.

•

cilj 779: Zagotovi varno in terapevtsko okolje.

•

cilj 780: Sodeluje s bližnjimi in z ostalimi člani tima v skrbi za umirajočega.

•

cilj 785: Omogoča pogovor o smrti in posledično zmanjšuje strah pred njo.

•

cilj 786: Nudi podporo umirajočemu v vseh fazah procesa žalovanja.

•

cilj 790: Sodeluje pri individualnem svetovanju, pri skupinski terapiji in pri posebnih
oblikah pomoči žalujočim otrokom.

•

cilj 791: Oskrbi umrlega ter poskrbi za njegovo lastnino v skladu s standardi ZN.

•

cilj 792: Usmerja svojce pri urejanju pokopa.

Kot slabi so bili v tem modulu ocenjeni naslednji cilji:
Cilji IP
Število
Število
evalvatorjev z evalvatorjev z
oceno 3
oceno 2
Cilj 745:
poučuje širše socialno okolje
o značilnostih starostnega
0
4
obdobja
in
značilnih
bolezenskih stanjih v starosti.
Cilj 775:
2
3
Naredi negovalni načrt.

Število
evalvatorjev z
oceno 1

SKUPAJ
Evalvatorjev

4

8

3

8
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Cilj 787:
Terapevtsko
komunikacijo.

uporablja

2

1

5

8

Trije cilji so bili slabo ocenjeni (3, 4 % vseh ciljev modula). En cilj je bil s strani štirih evalvatorjev
označen kot nepotreben, dva cilj pa sta bila strani dveh evalvatorjev označena kot odvečna.
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6.3.6. Strokovni modul Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti
Modul vsebuje 34 ciljev, od tega jih je oceno 1 dobilo 28 ciljev, kar predstavlja 82,35 % vseh ciljev
modula. Ti cilji so:
•

cilj 793: pozna veljavno zakonodajo o nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih v RS

•

cilj 794: obvlada predpisane postopke reševalne službe v primeru velikih nesreč in katastrof

•

cilj 795: pozna standarde in lastnosti osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

•

cilj 796: pozna specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi

•

cilj 797: pozna postopek čiščenja in vzdrževanja reševalnega vozila

•

cilj 798: pozna predpise o varnosti v cestnem prometu in ustreznost stanja reševalnega
vozila v skladu s predpisi

•

cilj 801: pozna transport pacienta z reševalnim vozilom in drugimi transportnimi sredstvi

•

cilj 803: pozna predpisane postopke v zvezi s prevzemom in predajo pacienta

•

cilj 804: pozna principe triaže

•

cilj 805: pozna osnovne principe tehničnega reševanja

•

cilj 806: obvlada prvo in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih pristojnosti

•

cilj 808: obvlada imobilizacijo s sodobnimi pripomočki

•

cilj 810: pozna zdravstveno negovalno dokumentacijo o nujni medicinski pomoči in
reševalni službi

•

cilj 811: pozna organizacijo in delovanje dispečarske službe v zdravstvu

•

cilj 812: obvlada komunikacijo s pacientom, njegovimi svojci in zdravstvenimi delavci v
okviru svojih pristojnosti

•

cilj 813: obvlada komunikacijo s poškodovancem, njegovimi svojci, sodelavci in
pomembnimi drugimi v izrednih razmerah

•

cilj 814: pozna predpise o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter varovanju okolja

•

cilj 816: izvede higiensko pripravo sebe pred in po intervenciji

•

cilj 817: preverja prehodnost dihalne poti

•

cilj 818: zagotavlja prosto dihalno pot

•

cilj 819: preverja prisotnost vitalnih znakov

•

cilj 820: izvaja temeljne postopke oživljanja s pomočjo medicinsko-tehničnih pripomočkov
(dihalni balon z obrazno masko in uporabo kisika)

•

cilj 821: izvaja umetno ventilacijo s pomočjo pripomočkov
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•

cilj 822: izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja

•

cilj 823: izvaja imobilizacijo ekstremitet in celega telesa s pomočjo sodobnih pripomočkov
za imobilizacijo

•

cilj 824: zaustavlja krvavitve z različnimi metodami in tehnikami

•

cilj 825: izvaja oskrbo ran

•

cilj 826: aplicira kisik

V tem modulu po kriterijih, ki smo jih postavili, ni bil slabo ocenjen niti en izmed ciljev.
Za razliko od evalvacij SSI programa Zdravstveni tehnik, so strokovni moduli v PTI programu
ocenjeni slabše:
•

Zdravstvena nega pacienta je skupno oceno 1 pridobila le za 29, 9 % ciljev (oceno 3 pa kar
17 % ciljev),

•

Anatomija in fiziologija je skupno oceno 1 pridobilo 58, 8 % ciljev,

•

Zdravstvena nega otroka in mladostnika za 63, 6 % ciljev (in 11, 9 % ciljev z oceno 3),

•

Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti za 47, 5 % ciljev

•

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti za 58, 4 ciljev.

•

Le za modul Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti velja visoko strinjanje večine
evalvatorjev o pomembnosti ciljev modula (ocena 1: 82, 4 % ciljev).

Po nizkih ocenah torej izstopa modul Zdravstvena nega pacienta, za katerega smo že ugotovili, da
je to večinoma na račun poglavij iz fizike.

6.4. OPOMBE EVALVATORJEV PO POSAMEZNIH VSEBINSKIH
SKLOPIH
Modul: Zdravstvena nega pacienta – ZNP
Vsebinski sklop: Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije – ANI
•

Razloži vrste kašlja.

•

Razloži različne načine hranjenja.

•

Razloži pomen bilance tekočin.

•

Razlikuje vrste inkontinenc in inkontinenčni program.
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•

Pri cilju: razloži negovalne probleme, cilje, negovalne intervencije ter pomen vrednotenja
za učinkovito dihanje: navede posebnosti in odstopanja.

•

Pozna načela zdrave prehrane in osnovne diete.

•

Pri ciljih: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
izločanja, odvajanja in pri bruhanju in razlikuje vrste izločalnih stom in pozna nego stom:
ali ima tudi dovolj znanja zdravstvene nege?

•

Pri cilju: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti gibanja:
razloži vzroke, znake in preventivne ukrepe razjede zaradi pritiska. Pozna ustrezno
dokumentacijo.

•

Opiše posebnosti v zvezi z gibanjem.

•

Opiše vrste merjenja TT in postopke zniževanja TT.

•

Pri cilju: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
vzdrževanja normalne telesne temperature in znojenja: pozna ustrezno dokumentacijo.

•

Na koncu sklopa bi dodala posebno alinejo, ki govori o obveznosti dokumentiranja
opravljene intervencije ZN posebnosti in spremembe ZS in ne posameznih NEKAJ
MANJKA ?

•

Pozna pomen dela v timu.

•

Pri cilju: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti
koristnega dela, razvedrila in rekreacije: pozna dejavnosti fizične in psihične aktivnosti.

•

Pri cilju: razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izražanje
čustev, občutkov in vzpostavljanje odnosov: negovalni problemi: ZN je v pristojnosti dipl.
MS.

•

Zagotavlja proste dihalne poti.

•

Opazuje tip in vrsto dihanja.

•

Izvaja meritve dihanja in saturacije.

•

Prepozna težave pri požiranju.

•

Pripravi črpalko za enteralno hranjenje.

•

Hrani nepomičnega pacienta.

•

Pri cilju: spremlja življenjsko aktivnost dihanja in prepozna vitalno ogroženega: prvi del
stavka bi moral biti: meri in opazuje dihanje in prepozna...

•

Pri cilju: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja: pazite - ali naslovnih inf. sistema NI ZDRAV. NEGA. Kaj pa je ZN?
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•

Pri cilju: parentralno hrani: nastavi infuzijski sistem in tekočino, menja infuzijski sistem in
tekočino ter izvaja zdravstveno nego pacienta z infuzijo: nastavi v že uveden kanal. Kanala
NE vzpostavlja.

•

Upošteva običaje in navade prehranjevanja in svetuje zdrav način prehranjevanja.

•

Pri cilju: hrani pacienta preko hranilne sonde ali gastrostome in jejunostome: znanje o
pooblaščanju MS - ZT – ZBR.

•

Pri cilju: dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe
zdravstvenega stanja: v procesu svetovanja sodeluje. To ni v celoti kompetenca SMS.

•

Izvaja anogenitalno nego.

•

Meri dimezo, vodi bilanco tekočin.

•

Sodeluje pri izpiranju želodca.

•

Zna ukrepati ob bruhanju.

•

Testira izločka z reagenčnimi testi.

•

Prepozna težave pri izločanju in poroča.

•

Ne aplicira klizme.

•

Namešča pacienta v ustrezne položaj.

•

Namešča pripomočke za ustrezno lego in gibanje v postelji.

•

Zagotavlja varnost (lastno in pacientovo).

•

Opazuje in meri telesno temperaturo na različne načine.

•

Prepozna znake zvišane ali znižane telesne temperature.

•

ng. Intervencije (nikjer ni legende). V stroki ZN delimo NI na postopke in posege.

•

Pri cilju: izvaja negovalne in terapevtske intervencije pri zvišani ali znižani telesni
temperaturi: izvaja negovalne intervencije.

•

Pri cilju: prepozna vedenje, reakcije in obnašanje pacienta pri različnih duševnih stanjih:
znanja za razumevanje.

•

Pri cilju: izvaja zdravstveno nego pacienta pri različnih duševnih stanjih: dodati: Ukrepanje
v nepričakovanih situacijah: -Izvaja TPO; - sodeluje pri DPO, sodeluje pri izvajanju
intervencij pri akutno ogroženem pacientu.

•

Povezovanje z anatomijo in fiziologijo, fiziko, kemijo, biologijo, psihologijo, matematika
(izračunavanje bilance).

Vsebinski sklop: Diagnostično- terapevtski postopki in posegi DTP
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•

Pri cilju: razloži naloge tehnika zdravstvene nege in vlogo v negovalnem in zdravstvenem
timu: Razloži naloge srednje medicinske sestre in vlogo v negi ter v zdravstvenem timu./
Razloži

namene

delovanja

negovalnega

in

zdravstvenega

tima

sred.med.

sestre/zdravstvenega tehnika./ Pozna priročnik poklicnih kompetenc na področju ZN.
•

Predlaga, da izraz tehnika zdravstvene nege zamenjamo z srednjo medicinsko sestro. (2x)

•

Razloži procesno metodo dela v ZN, njeno prednost.

•

Pri cilju: razloži prednosti procesne metode dela, naloge zdravstvene nege, metode in oblike
dela v zdravstveni negi: Kje so zapisane metode in oblike dela v ZN? /Poglobljeno znanje
metode dela. Upoštevanje kompetenc v timu ZN./Preobsežno.

•

Pri cilju: Pozna delovanje zdravil uvrščenih v ATC-klasifikacijo zdravil: opiše delovanje…

•

Pri cilju: Vzdržuje in shranjuje različne vrste materialov: Katerih materialov?

•

Pri cilju: uporablja procesno metodo dela, izvaja naloge zdravstvene nege, izvaja različne
metode in oblike dela v zdravstveni negi: prečrtala: "izvaja različne metode in oblike dela v
zdravstveni negi". / Kot nepotrebno je podčrtala le: "uporablja procesno metodo dela" ostalo
je podčrtano kot nujno.

•

Pri cilju: Se psiho-fizično pripravi na različne negovalne in terapevtsko diagnostične
intervencije: V izvajanju nalog sodi predhodna priprava na delo. (psihofizična ni smiselna).

•

Pri cilju: izvaja negovalne intervencije: sprejem, odpust in premestitev pacienta, telesne
meritve, vitalne funkcije, …. ): merjenje vitalnih funkcij. / Uporaba zmeraj istega termina:
terapija, poseg…

•

Pri cilju: sodeluje pri pripravi in izvaja diagnostično-terapevtske posege v okviru svojih
pooblastil: medikamentozna terapija, infuzija, odvzem urina, krvi, odvzem brisa in drugega
materiala na preiskave, preveza rane: HE? - ali definirati katere krvi (kapilarna?)./ nadzor
infuzije, odvzem krvi iz prsta./ Kot odvečna znanja je podčrtala "infuzija, krvi" ostalo je
podčrtano kot nujna znanja.

•

Povezovanje s kemijo, biologijo, fiziko

Vsebinski sklop: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih – ZNB
•

Pri ciljih; Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji srca in ožilja.
Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji dihal.: Razlikuje obolenja
in diagnostično terapevtske postopke. / Razlikuje obolenja srca in ožilja, pozna negovalne in
diagnostične terapevtske postopke. / Razlikuje obolenja dihal in negovalne diagnostične ter
terapevtske postopke.
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•

Pri cilju: razlikuje obolenja prebavil ter diagnostične in terapevtske postopke: dodati
negovalne postopke.

•

Pri ciljih: pozna splošna in specifična…: črtati specifično/ ohraniti splošno.

•

Razlikuje obolenja srca in ožilja.

•

Razlikuje obolenja dihal.

•

Pri cilju: razlikuje obolenja prebavil ter diagnostične in terapevtske postopke: opredeliti kje
pridobi znanje o teh obolenjih.

•

Pri cilju: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji in poškodbami
gibal: Razlikuje obolenja in diagnostično terapevtske postopke. / Razlikuje obolenja gibal
ter negovalne in diagnostično terapevtske postopke. / Razlikuje obolenja in poškodbe gibal
ter diagonostično terapevtske postopke.

•

Vsebine vsebinskega sklopa so preveč fragmentarne.

•

Pri cilju: pozna splošna načela obravnave pacienta pri zdravljenju s sistemsko terapijo,
radioterapijo ter splošna načela pri obvladovanju akutne in kronične bolečine: pozna vrste
malignih obolenj, diag. terap. in postopke. - pozna učinke in stranske učinke sist. terapije in
radioterapije; - zna ocenjevati bolečino, pozna način lajšanja bolečine, učinke in stranski
učinke protibolečinske terapije./ pozna spl. Načela obravnave pacienta z rakavimi obolenji.
Pozna sumljiva znamenja in onkogene dejavnike. Razlikuje rakava obolenja ter diagnostične
in terapevtske postopke. /razlikuje maligna obolenja in negovalne ter diag. terap. Postopke.

•

Pri cilju: razlikuje obolenja čutil ter diagnostične in terapevtske postopke: dodati negov. p.
in kože.

•

Pri cilju: Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s slabovidnostjo, slepoto,
gluhostjo, naglušnostjo, motnjo govora in različnimi obolenji kože in pri starostniku: črtati:
pri starostniku.

•

Pri cilju: razlikuje ginekološka obolenja in najpogostejše diagnostične in terapevtske
postopke: dodati negovalne.

•

Pri ciljih: Razloži postopke in posege zdravstvene nege umirajočega bolnika; Pozna
postopke oskrbe umrlega: že v programu bolničar-negovalec.

•

Pri cilju: Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege:
Prepozna bolezenske znake; poroča in dokumentira./ sodeluje pri načrtovanju aktivnosti
ZN./ Namesto »ugotavlja« naj se uporabi »sodeluje«.

•

Pri cilju: svetuje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, zdravega načina
življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih srca in ožilja:
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poroča in dokumentira. / Zakaj svetovati pacientom in svojcem glede negovalnih
intervencij? Intervencije izvajajo sr. MS in ne pacienti./ Namesto »svetuje« naj se uporabi
»sodeluje«./ Svetuje pacientom glede zdravega načina življenja./ Prepozna bolezenske znake
bolezni srca in ožilja, poroča in dokumentira.
•

Pri cilju: Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege
(poglavje: Zdravstvena nega pacienta z obolenji dihal): prepozna bolezenske znake; poroča
in dokumentira./ Sodeluje!

•

Ponavljanje opomb: sodeluje pri načrtovanju.

•

Ponavljanje opomb: poroča in dokumentira.

•

Pri poglavju: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji gibal: Prepozna bolezenske znake;
poroča in dokumentira. / Sodeluje! /Prepozna bolezenske znake bolezni, poškodb in gibal.
Poroča in dokumentira. Sodeluje pri ugotavljanju potrebe po ZN, naredi izvedbeni načrt
planiranih aktivnosti ZN. / Sodeluje pri ugotavljanju in načrtovanju aktivnosti zdravstvene
nege.

•

Kje je znanje o delegiranju s strani diplomirane medicinske sestre oz. VMS?

•

Pri poglavju: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji krvi: sodeluje! / Sodeluje pri
ugotavljanju potrebe po ZN, naredi izvedbeni načrt planiranih aktivnosti ZN. / Svetovanje je
kompetenca, ki zahteva sintezo znanj in je v pristojnosti tima zdravnikov, tima medicinskih
sester in tehnikov zdravstvene nege.

•

Pri poglavju: Zdravstvenega nega pacienta z obolenji endokrinih žlez: Prepozna bolezenske
znake; poroča in dokumentira. / Sodeluje pri načrtovanju./ Črtati negovalne intervencije.

•

Opombe enakega tipa se ponavljajo tudi pri drugih poglavjih tega vsebinskega sklopa.

•

Povezovanje s kemijo, fiziko, biologijo, psihologijo, anatomijo, fiziologijo.

Vsebinski sklop: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP
•

Izvaja TPO pri poškodovancu v različnih starostnih skupinah in različnih situacijah.

•

Izvaja TPO in defibrilacijo s AED. Sodeluje pri oskrbi akutno ogroženega pacienta.

•

Črtati negovalnih intervencij.

•

Povezovanje s anatomijo in fiziologijo, tujim jezikom, slovenščino.

Vsebinski sklop: Fizika v zdravstveni negi FZN
•

Pri sklopu: Poznavanje in razumevanje merjenja in merskih enot v zdravstvu: se učijo pri
splošnem predmetu fizika.
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•

Pri fiziki v ZN - FZN so smiselne vaje (lahko za motivacijo dijaki pripravijo seminarske
naloge - referate) iz delovanja človeškega telesa za posamezne organske sisteme in funkcijo
teh sistemov: Npr. delovanje sile, strične sile, pozna delovanje vzvoda in škripca pri
različnih položajih bolnika.

•

Pri cilju: opiše medicinski živosrebrni termometer: prepoved uporabe.

•

Pri cilju: opredeli temperaturne vplive na snov ter razloži delovanje termometra: "snov"
količino?

•

Nekatere vsebine so za visokošolski program - oceni naj profesor iz zdravstvene fakultete.

•

Pri cilju: našteje vrste sil: kakšnih sil?

•

Prelažanine zamenjati z " razjede zaradi pritiska".

•

Pri cilju: pozna nevarnosti prevelike hitrosti: dodati je potrebno: hitrosti ČESA?

•

Pri cilju: pozna diagnostično uporabo ultrazvoka v medicini in opiše zgradbo UZ aparata:
Prečrtala: "pozna zgradbo UZ aparata".

•

Pri cilju: uporabi audiogram za nastavitev slušnega aparata: odvečno: "uporabi audiogram
za nastavitev slušnega aparata.

•

Pri ciljih: 342-349 (Poglavje: Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih varnosti in
zdravja pri delu): splošna fizika.

•

Za poglavje: Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih varnosti in zdravja pri delu:
to področje naj se primerja z visokošolskim programom!

•

Pri cilju: izmeri ionizirajoče sevanje v delovnem okolju (naravno ozadje, umetni vir) in
preveri ustreznost zaščite (svinčeni predpasnik): zadolženi inženirji za varstvo pri delu, ki
zagotovijo ustrezen načrt. / Zaveda se in uporabi zaščitna sredstva.

Modul: Anatomija in fiziologija – ANF
•

Pri ciljih: pozna topografske dele telesa in jih strokovno poimenuje; pozna orientacijske
ravnine in s strokovnimi izrazi opiše položaj delov telesa: se ne sklada s formativnimi cilji.

•

Pri cilju: opiše lego, zgradbo in naloge sečil: črtati "lego".

•

Pri cilju: prevede besedilo iz publicističnega v strokovni jezik in obratno: kakšno
publicistično besedilo?

•

Pri cilju: usposobi se za osnovno strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa
pacienta, napotnic, izvidov in odpustnic): to ne spada sem. / Se ponavlja.

•

Pri cilju: prevede besedilo iz publicističnega v strokovni – medicinski jezik in obratno:
nelogično, katerega publicistričnega?
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•

Pri poglavju: MEDICINSKA TERMINOLOGIJA IN TOPOGRAFIJA (formativni cilji): se
ne ujema.

•

Pri cilju: razume in na primeru zna razložiti prevajanje živčnih impulzov vzdolž živčne
celice in med celicami: prevajanje bolečinskega dražljaja.

•

Pri cilju: sklepa, kje je mesto delovanja drog in zakaj se je posledic delovanja drog težko
znebiti: razume delovanje drog in posledic.

•

Pri cilju: sklepa zakaj je alkohol škodljiv za živčevje: razume zakaj…

•

Pri cilju: topografsko pokaže lego endokrinih žlez in jih strokovno poimenuje: Zgradba
endok. žlez; Delovanje endok. žlez; vpliv endok. žlez.

•

Pri cilju: Pojem homeostaza bi priključila k endokrinim žlezam: to ni cilj.

•

Pri cilju: s poskusom demonstrira zenični refleks in pojasni njegov pomen: Okus, vonj…

•

Pri cilju: sklepa kako droge delujejo na čutilo za ravnotežje: razume delovanje…

•

Pri cilju: uporablja strokovne izraze za dele kože : strokovne izraze uporablja povsod.

•

Pri tematikah: PREBAVILA, OBTOČILA, DIHALA, SEČILA, SPOLOVILA IN RODILA:
vedno: zgradba in funkcija… / Prečrtala: "jih strokovno poimenuje".

•

Pri cilju: strokovno poimenuje dele dihalne poti in jih zna pokazati na modelu: na modelu
razloži in pokaže dihala in dihalne poti.

•

Povezovanje z biologijo, fiziko.

Vsebinski sklop: Humana genetika HG
•

Opiše Mendell - utemeljitelj genetike.

•

Zakoni križanja.

•

Pri cilju: Našteje najpogostejše genetske napake v obliki in številu kromosomov in pozna
njihove znake: nukleinska kisline.

•

Pri cilju: Našteje mutagene dejavnike in pojasni škodljivo delovanje: napake pri podvajanju
DNK.

•

Pri cilju: Našteje spolno vezane dedne bolezni in pojasni način dedovanja: napake pri sintezi
beljakovin.

•

Ali je vsebina v skladu z EU; Oceni naj pristojni predavatelj ali je v skladu z EU.

•

Povezovanje z biologijo, kemijo, fiziko, biologijo, geografijo, zgodovino, slovenskim in
tujim jezikom (latinščino), umetnostjo.

Modul: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – ZNO
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Vsebinski sklop: Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in
mladostnika - ANO
•

Pri cilju: razlikuje telesne in fiziološke značilnosti novorojenčka in nedonošenčka: osebna
higiena in urejenost: razlikuje spremembe na koži in sluznici zaradi neustrezne nege; pozna
rast in razvoj zobovja pri otroku.

•

Pri cilju: razloži aktivnosti, ki jih vsak dan izvajamo za učinkovito dihanje pri otroku: razloži
aktivnosti, ki se vsak dan izvajajo. / Predlagam lektoriranje.

•

Pri poglavju: Prehranjevanje in

pitje: KORISTNO DELO,

RAZVEDRILO IN

REKREACIJA: razloži pomen igre za telesni, psihični in socialni razvoj otrok in
mladostnikov; razloži pomen različnih pristopov k igri, tehnike učenja in izbiro igrač za
razvoj otroka in mladostnika.
•

Gibanje in ustrezna lega; Spanje in počitek; Oblačenje in slačenje; Vzdrževanje telesne
temperature; Osebna higiena; Izogibanje nevarnostim – prim. v ZN SSI.

•

Pri cilju: razloži posebnosti pri izločanju urina, blata, bruhanja, bljuvanja in potenja pri
otroku glede na starostna obdobja: "odvajanju" blata.

•

Izvaja osebno higieno in skrbi za urejenost otroka. Prepozna spremembe na koži in sluznici
ter ustrezno ukrepa. Izvaja nego zobovja. Izvaja negovalne intervencije ob X684 U670sooru
in temenicah. Izvaja nego popka. Vzdržuje pripomočke za osebno higieno. W668 poroča in
dokumentira opravljene intervencije zdravstvene neg.

•

Sodeluje pri načrtovanju - dodati dojenčku, otroku in mladostniku.

•

Ponavljanja v sklopu.

•

PONOVNO: ugotavljanje potreb in načrtovanje ZN ni kompetenca SMS/zdravstvenika. V
teh fazah sodeluje, prav tako v naslednjih je odgovoren samo za svoje kompetence in jih tudi
vrednoti. (Enako ugotavljajo tudi drugi evalvatorji).

•

Povezovanje z anatomijo in fiziologijo, fiziko, kemijo, psihologijo.

Vsebinski sklop: Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in
mladostnika - INO
•

Pri cilju: pozna vrste in pomen posameznih diagnostično terapevtskih posegov, njihovo
izvedbo in zaplete pri otroku in mladostniku: dodati "postopkov".

•

Pri cilju: opiše psihosocialna dogajanja v trikotniku Srednja medicinska sestra/Srednji
zdravstvenik – otrok – starši: to ne spada v posege.

•

Namesto "pacienta" naj se piše otroka.
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•

Pri cilju: odvzame material za preiskave po naročilu zdravnika in ga pripravi za transport:
kateri material?

•

Pri cilju: odvzame brise iz različnih delov telesa za naročene preiskave: brise pa lahko brez
naročila zdravnika. / Po navodili zdravnika.

•

Pri cilju: sodeluje pri drugih naročenih preiskavah: katerih drugih, saj še ni pri nobenih?

•

Pri cilju: informira starše in otroka, ter pridobi njihovo privolitev: zakaj? - ni v njeni
pristojnosti.

•

Pri cilju: aplicira zdravila na različne načine: aplicira terapijo po naročilu zdravnika.

•

Upoštevati kompetence!

•

Povezovanje s psihologijo, fiziko,kemijo, biologijo, matematiko (doze zdravil).

Vsebinski sklop: Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih - BOM
•

Vsi cilji: … in mladostnika.

•

Pri cilju: pozna zdravstveno nego pri respiratornih obolenjih glede na negovalne
probleme: negovalni problemi so del ZN.

•

Vsebine so fragmentarne. Težko je ocenjevati, ker ni priložena literatura in virov za
študij.

•

Pacienta je potrebno zamenjati z "otroka in mladostnika".

•

Za ves sklop: črtati "glede na negovalne probleme".

•

Vedno: sodeluje pri načrtovanju, ugotavljanju potreb, vrednotenju!

•

Izvaja TPO pri novorojenčku, otroku.

•

Povezovanje s psihologijo, anatomijo in fiziologijo, biologijo, sociologijo, prvo
pomočjo.

DRUGO
•

Po programu za zdravstveno nego otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih
niso planirane ure praktičnega pouka. Zato menim, da bi bilo smiselno nekaj ur (35?)
realizirati v bolnišnici kot praktični pouk. Planirane so samo vaje v kabinetu.

Modul: Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti
•

Pri cilju: opiše proces zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze:
črtala : "teorije zdravstvene nege" - teorije so za višjo stopnjo. / Ali je ali ni v njeni
pristojnosti?
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•

Sodeluje pri zdravstveni negi in ob sprejemu.

•

Pri cilju: oceni, določi in izvede aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih
življenjskih aktivnosti: menim, da je to preobširno za srednjo MS; kaj pa potem dela
dipl.med. sestra?

•

Menim, da je katalog za diplomiramo MS.

•

Povezovanje s psihologijo, sociologijo.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka na oddelku v bolnišnici.

Modul: Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti – ZNG
•

Sodeluje pri sprejemu, odpustu…

•

Sodeluje pri pripravljanju in urejanju zdr.neg. k.

•

Pri cilju: razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo o starostniku, ki ga je ob izteku
delovnega časa smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni obliki: prečrtala "razmišlja o
podatkih".

•

Vedno: sodeluje, ne oceni sama, ne pridobiva podatkov sama… / Oceni, odloči je odvečno.

•

Povezovanje s psihologijo.

Vsebinski sklop: Paliativna zdravstvena nega
•

Pri cilju: Pozna pojem »zagovorništvo«.: te vsebine so že bile.

•

Pri cilju: Pozna eksistenčna vprašanja (življenje, smrt, svoboda, smisel, vrednote): Pozna je
zelo visok cilj. Kdo pozna te kategorije???

•

Povezati s komunikacijo.

•

Negovalni načrt, ocena stanja je v pristojnosti Diplomirane medicinske sestre. SNS ne
deluje samostojno pri izdelavi negovalnega načrta. / Naredi izvedbeni negovalni načrt.

•

Pri ciljih: izvaja terapevtsko komunikacijo in Terapevtsko uporablja komunikacijo: to ni
potrebno. / Se ponavlja.

•

Daje podporo svojcem umirajočega/umrlega. /Odveč svetovanje.

•

Povezovanje s psihologijo, sociologijo, biologijo.

DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka na oddelku v bolnišnici.

235/251

Modul: Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti – ZNR
DIDAKTIČNI NAPOTEK:
•

Menim, da bi formativne cilje dosegli v obliki praktičnega pouka v reševalni službi na
terenu.

6.5. SPLOŠNE OPOMBE H KATALOGOM ZNANJ
1.

Tako kot v katalogu znanj za SMS velja za sklop Fizka v ZN tudi v programu 3+2 oz. PTI.

2.

Modul ZNP - formativni cilji premalo razdelani (natančno je razdelana le vsebinski sklop fizika
v ZN) Glede na to, da je to temeljni predmet predlagam, da se vnesejo predlagane pripombe.

3.

Pripombe:
•

Prenoviti teminologijo: ali pacient ali bolnik. V posameznih ciljih je kar v zaporednih
alinejah razlika.

•

V vaših obrazcih še zmeraj imate navedenega tehnika ZN, zamenjati s srednjo
medicinsko sestro.

•

Poenotiti navajanje življenjskih aktivnosti.

•

Poenotiti terminologijo (intervencije, postopke, posege). Ne more biti namreč zapisano
vse troje, saj intervencije so postopki in posegi.

•

Strokovni mod "ZN pacienta", predlagam ZN odraslega. ZN pacienta pa sploh ne more
biti, ker avtorji poklicnega standarda niso enotni. Ker kot sem zgoraj napisala, enkrat
govorijo o pacientih, drugič o bolnikih. Nenazadnje je tudi otrok pacient. Dodajam še to,
da smo se v slovenskem prostoru v zdravstveni negi dogovorili za termin "PACIENT".

•

Predvsem pa imam splošno pripombo, da je za poklic srednje medicinske sestre s tako
visoko postavljenimi cilji daleč premalo prakse usposabljanja v kliničnem okolju (152).
Upam, da so pripravljalci vedeli, koliko ur ima diplomirana med. sestra, preko 2000 v 3.
letih. Upam tudi, da so se zavedali svoje odgovornosti. Menim, da s tako malo urami ne
moremo usposobiti srednje medicinske sestre za tako obsežne in zahtevne naloge.
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4. Katalog je odlično pripravljen in SMS pripravi na delo v zdravstvu. Pripominjam pa: ZM je zelo
kompleksna dejavnost, stroka in znanost. Zato je morda moteče, ko so napisane stvari kot npr.: uživajo ZM, -ugotavlja potrebe, načrtuje, - vrednoti V vsem tem SMS pokrivamo en del, sicer
zelo pomemben, ni pa v teh aktivnosti samostojna. - torej sodeluje. Katalog je zelo uspešen in
pri nekaterih vsebinah (npr. fiziki) ne bo doseženo manj je več, ampak se bojim da bo obratno:
več je manj.

6.6. ODGOVORI NA 3. SKLOP VPRAŠANJ
I.

Ali program (in poklicni standard) izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da omogoča absolventu poklicno mobilnost? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji se strinjajo, da poklicni standard izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da absolventu omogoča poklicno mobilnost. Omogoča zaposlitev na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, v socialnih in socialno varstvenih
ustanovah, zavodih in centrih za usposabljanje in izobraževanje ter v negi na domu. Za razliko od
večine, en evalvator opozarja, da znanja ne zadostujejo za zaposlovanje v terciarni dejavnosti.
Dobro je ocenjeno znanje iz geriatrije in gerontologije, saj je to znanje v starajoči se družbi
konkurenčno. Manj uporabno je znanje iz podjetništva, ker medicinske sestre večinoma ne morejo
biti nosilci dejavnosti. Večkrat je izraženo mnenje, da so znanja iz fizike preobširna. En evalvator
opozarja, da je – kljub na splošno dobro pripravljenemu standardu in programu – prišlo do razlik
med obema: »V poklicnem standardu je spretnost znanja opredeljena: "sodeluje pri ugotavljanju
potreb po zdravstveni negi" čemur pa vsebinski sklop ne sledi in je navedeno: "ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi". Potrebno je poudariti timsko delo in vloge posameznikov v timih. Predlagam
poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je potrebno v vsebinskih sklopih poenotiti
terminologijo. Vsebinski sklopi so glede na posamezne predmete različno strokovno obsežni in
poglobljeni.« Temu isti evalvator dodaja, da je v predmetniku zadosten delež matematika,
izpostavlja pa potrebo po več znanja iz fizike, kemije, biologije ter nekaterih družboslovnih in
humanističnih znanj, ki omogočajo dobro razumevanje pacienta.Zato predlaga manjši obseg
sedanjih in večji obseg naštetih znanj.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Ob pregledu poklicnih kompetenc in kataloga znanj menim, da program izhaja iz dovolj
širokega poklicnega in delovnega področja, da omogoča absolventu optimalno poklicno
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mobilnost. Program zajema vsa področja dela, ključna dela in spretnosti in znanja
(kompetence), ki jih mora obvladati srednja medicinska sestra pri svojem delu, na katerem
koli področju dela. Program zajema življenje varovancev in bolnikov v vseh obdobjih
človeškega življenja. Program sledi življenjskim aktivnostim posameznika, kjer se lahko
pojavijo zelo različne težave in problemi, ki jih je potrebno reševati v okviru ZN. Program
je obogaten tudi z izbirnimi strokovnimi moduli, ki nudijo še dodatna specializirana znanja
za določena področja dela.
2. Program omogoča poklicno in delovno mobilnost, ker temelji na strokovnih vsebinah ZN.
3.

Program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja. Poklicni standard
zajema podporo in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, prav tako načrtovanje in
organizacijo dala, pripravo dela, sodelovanje pri sprejemu, premestitvi in odpustu,
sodelovanje in izvajanje pri diagnostičnih postopkih in posegih, sodelovanje pri pripravi in
izvajanju diagnostično terapevtskih postopkih in posegih, izvajanje dajanja zdravil,
izvajanje nege pri različnih obolenjih odraslih, otrok, mladostnikov, ukrepanje v
nepričakovanih situacijah, izvajanje kontrole vitalnih funkcij, uporabljanje sodobno
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zagotavljanje nacionalnih smernic v kakovostni
zdravstveni negi, izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti pacienta, varovanje lastnega
zdravja in zdravja drugih ter varovanje okolja, sodelovanje pri zdravstveni vzgoji pacienta
in seveda spretnosti komunikacije kar je v zadnjem času nujno potrebno. Program
zagotavlja poleg osnovne tudi izbirne možnosti, ki posamezniku nudijo širše znanje na
področju, ki ga zanima. Glede na to, da je v zadnjih letih vedno več starejšega prebivalstva,
so potrebna znanja s področja gerontologije in geriatrije. To omogočajo izbirni kurikuli.
Menim, da ni slabo, če se tudi na področju zdravstvene nega pacienta dijaki lahko odločijo
za izbirni modul, glede na delovno mesto, ki ga bodo opravljali oz. glede osebnega
zanimanja. Menim, da program izhaja iz dovolj širokega področja, le ur praktičnega pouka
je malo, zato je prav, da se iz odprtega kurikula dodeli čim več ur za praktični pouk v
delovnih organizacijah (bolnišnice, domu starejših, reševalni postaji, zdravstvenem domu seveda je to odvisno od izbirnega modula).

4. Poklicni standard absolventu omogoča poklicno mobilnost pri iskanju zaposlitve na
primarnem in sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Ne zadostujejo za zaposlitev in
uspešno opravljanje dala na terciarnem nivoju!
5. Program vsekakor izhaja iz širokega tako poklicnega, kakor delovnega področja.
Diplomant skozi program pridobi dovolj znanja za poklicno mobilnost. V poklicnem
standardu so v poglavju "spretnosti in znanja pravilno navedena, se pa nato razlikuje v
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formalnih ciljih kot je npr.: POKLICNI STANDARD spretnosti in znanja = sodeluje pri
načrtovanju zdr. nega v formativnih cilji pa je navedeno eksplicitno, da "načrtuje"
zdravstveno nego. Menim, da je potrebno vse te formativne cilje popraviti, ker sicer ne
nobene razmejitve da med srednjo medicinsko sestro in diplomirano med. sestro.
6. Da. Mobilnost je omogočena. Diplomant dobi široko razvejano mnenje na vsa področja ZM
in kot tak je zaposljiv na različnih področjih. Ima dobro teoretično in praktično osnovo, ki
mu omogoča pridobivati nova, specifična znanja.
7.

Program izhaja iz širokega poklicnega in delovnega področja ter bo diplomantu nudil
poklicno mobilnost. Predmetnik je zasnovan sistematično, skladno in dobro. Predmetnik
znanstvena nega /PTI in predmetnik bolničar negovalec sta v združenih urah glede
praktičnega izobraževanje na šoli in v praksi po številu ur "močnejša" kot predmetnik
zdravstvena nega SSI. Številu ur kliničnega izobraževanja na tem nivoju je samo 152 ur
vendar pa je velika razlika med praktičnim izobraževanjem na šoli in v klinični praksi.
Potreben je skrben premislek, ali bo dijak lahko v teh urah pridobil znanje in izkušnje iz
diference predmetnikov. Poklicni standard je pripravljen sistematično, vendar se ponekod
razhaja s posameznimi vsebinskim sklopi. Potrebno je poudariti timsko delo in vloge
posameznikov v timih. Predlagam poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je
potrebno v vsebinskih sklopih poenotiti terminologijo. Predlagam, da se v predmetniku
nameni večje število ur družboslovnemu in humanističnemu področju, kot ponovno
matematiki. Na tej stopnji izobraževanja menim, da je za razumevanje celostnega področja
zdravstvene nege je potrebno podati večji poudarek na znanju, ki podpirajo celostno
razumevanje izobraževanja. Predlagam manjši obseg opisanih vsebin in večjo podporo
interdisciplinarnih znanj za dobro razumevanje podanih vsebin.

8.

Program izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja in omogoča poklicno
mobilnost. Absolvent lahko dela na vseh področjih zdravstva in v socialnih zavodih. Za
nekaj področij je celo dodatno usposobljen.

9. Program izhaja iz dovolj širokega poklicnega področja, povezanost in prepletenost med
teorijo in praktičnim znanjem omogoča dijakom razvijanje praktičnih spretnosti, delovnih
sposobnosti ob uporabi teoretičnih znanj in prenašanju le teh v prakso.

II.

Ali je povezanost ključnih kvalifikacij (splošnih znanj), strokovnih znanj in prakse
ustrezna? Utemeljite odgovor.
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Evalvatorji so mnenja, da je povezanost splošnih in strokovnih znanj ter prakse načeloma ustrezna,
vendar nekateri izpostavljajo premalo časa, namenjenega praktičnemu izobraževanju. Poudarjajo
tudi pomen uspešnega sodelovanje med učitelji.
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Ne vem, če sem pravilno razumela vprašanje. Menim tako: Zastopanost splošnoizobraževalnih predmetov v programu se mi zdi primerna. Medpredmetno povezovanje je, z
dobro volj vseh vpletenih, možna. Optimalno so v katalogu znanj postavljeni informativni in
formativni cilji za vsak posamezen strokoven modul, kar omogoča iskanje ustreznih
medpredmetnih povezav. Dobro medpredmetno povezovanje in zasledovanje formativnih
ciljev pri praktičnem izobraževanju na šoli, kot tudi pri delodajalcu, bi lahko vodilo k
dobrim rezultatom. Praktično izobraževanje v šoli bo precej odvisno od opremljenosti šol,
prostorskih možnosti in spretnosti učiteljev. Sem nekoliko zaskrbljena. Praktično
izobraževanje pri delodajalcu bo zaživelo le, če se bo spremenila filozofija učiteljev,
delodajalcev, mentorjev, otrok in staršev, kar pa se ne bo zgodilo čez noč.

2. Povezanost med področji je ustrezna, kes se med seboj dopolnjujejo in omogočajo
osmišljanje znanj.
3.

Menim, da gre za dobro povezavo ključnih kvalifikacij in strokovnih znanj, saj prenova
poklicnega in strokovnega izobraževanja prinaša veliko medpredmetnih povezav. V
prenovljenih programih bo dobro sodelovanje med profesorji splošnih in strokovnih
predmetov, saj se bodo usklajevali, ure izvajali skupaj, organizirali projektne dneve in tedne
in podobno. Glede prakse pa še ni vse dorečeno. Odvisno bo od posameznih šol in
delodajalcev. Če bo teko kot je zastavljeno, potem bo v redu. Bomo videli kaj bo prinesel
čas.

4. Glede na to da gre za poklicno tehnično izobraževanje je povezanost ustrezna.
5.

Pozornost je ustrezna, vendar se razlikuje med vsebinskimi sklopi. Potrebno bi bilo določiti
enotno metodologijo.

6. Da. Viden je prehod od splošnega k posebnemu. V splošnih znanjih dobi osnovo, sposobnost
razmišljanja, strokovno znanje in potem posledično naredi transfer v prakso.
7. Ključna znanja in praksa v predmetniku sta povezana. V predmetniku je velik razkorak med
izobraževanjem na šoli in kliničnim okoljem. Opisani vsebinski sklopi z diferenco v
predmetnikih s kompetencami in cilji bodo težko doseženi v dodatnih 152 urah kliničnega
izobraževanja.
8. Povezanost je ustrezna. Upošteva se predhodno znanje in programe bolničar-negovalec.
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9. Katalog temelji na osnovni povezanosti splošnih znanj, strokovnih znanj in prenos le teh v
praktični del izobraževanja. Dovoljuje razvoj in usposabljanje vključenih v izobraževalni
proces.
III.

Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen razvoj
praktičnih spretnosti? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji se večinoma strinjajo, da so cilji napisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen
razvoj praktičnih spretnosti. Imamo pa tudi drugačna mnenja: »Cilji pri vsebinskem sklopu ZN v
reševalni dejavnosti bi morali biti bolj dodelani saj gre za izredno zahtevno področje! Menim,
da absolventi ne pridobijo dovolj poglobljenega znanja in spretnosti za uspešno delo.«
Drugi predlaga: »Predlagam zmanjšan obseg dodanega znanja v opisanih vsebinskih sklopih,
kot na primer: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih, da bodo dijaki lahko osvojili
in povezali teorijo s prakso glede na obseg predmetnih področij.«
Poglejmo posamezne odgovore.
1.

Prav gotovo so cilji v katalogu znanj napisani tako, da teoretično osmislijo razvoj
praktičnih spretnosti. Vsak praktični ukrep ZN mora temeljiti na razumevanju zelo
specifičnih in kompleksnih problemov (teorija) bolnika ali varovanca v zvezi z boleznijo,
diagnostiko, terapijo in zdravstveno nego... Zelo pomembno bo, v procesu praktičnega
izobraževanja, zasledovati formativne cilje vseh strokovnih modulov. Z osmišljanjem
praktičnih spretnosti imamo učitelji v srednjih šolah, velike težave. Dijaki so še mladi,
socialno nezreli, včasih nezainteresirani, površni in zato do tega preskoka med teorijo in
prakso nekako ne pride. Na star način, seveda. Morda bo res boljša pot ta, da izhajamo iz
praktičnih vsebin, ki jih nadgradimo s teorijo?? Treba bo poiskati pravo pot!

2. Cilji osmišljajo razvojni proces teorije v prakso, ker omogočajo aktiven pristop dijaka.
3.

Cilji so zelo dobro zapisani. V bistvu je vse naravnano na uporabno znanje - to je delo pri
pacientu. V pogovoru s profesorji splošnih predmetov se vedno dotikamo problemov, kako
bi določene vsebine predstavili, da bo za dijake čim bolj razumljivo in uporabno znanje.
Cilji so postavljeni tako, da morajo dijaki razmišljati in aktivno sodelovati. Od njih se
pričakuje uporabno znanje. Pri tem morajo upoštevati vse vsebine, ki jih obravnavajo pri
različnih predmetih. Vsebine se ne ponavljajo, temveč le povezujejo in ves čas nadgrajujejo
- kar pa je za dosego posameznega cilja zelo pomembno.
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4.

Cilji opredeljeni v katalogu znanj (informativni in formativni) spodbujajo razvoj praktičnih
sposobnosti na področju splošne ZN, ZN otrok in mladostnikov, ZN v psihiatriji, ZN v
geriatriji in paliativna ZN. Cilji pri vsebinskem sklopu ZN v reševalni dejavnosti bi morali
biti bolj dodelani saj gre za izredno zahtevno področje! Menim, da absolventi ne pridobijo
dovolj poglobljenega znanja in spretnosti za uspešno delo.

5.

Cilji ustrezajo, vendar tudi tukaj predlagam enotno metodologijo oz. izrazoslovje. Žal pa ni
podlage za preverjanje praktičnih sposobnosti.

6. Cilji so napisani tako in možen je prehod iz teorije na praktično spretnosti. Dijak je
primoran povezovati dve področji, teoretično znanje je nujno, da osmisli praktične
postopke.
7. Cilji so v katalogih znanj opisani jasno in spodbujajo teoretično osmišljen razvoj praktičnih
znanj. Predlagam zmanjšan obseg dodanega znanja v opisanih vsebinskih sklopih, kot na
primer: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih, da bodo dijaki lahko osvojili in
povezali teorijo s prakso glede na obseg predmetnih področij. V programu so, kar je
normalno, dodani vsebinski sklopi vendar predstavljajo veliko razliko v primerjavi z
predhodnim programom.
8.

Cilji spodbujajo teoretično osmišljen razvoj praktičnih spretnosti. Informacij je dovolj, da je
potrebno povezati prakso s teorijo.

9. Cilji so dovolj jasno in konkretno zapisani. Omogočajo razvoj na samostojno in odgovorno
ravnanje v delovnem procesu.

IV.

Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja
na področju zdravstva? Utemeljite odgovor.

Katalogi znanj po mnenju evalvatorjev dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na
področju zdravstvene nege. En evalvator je mnenja, da te možnosti zmanjšuje uvedba »ugotovitve:
ne dosega minimalnega standarda«, ki po njegovem mnenju spodbuja kampanjsko učenje. Med
odgovori zasledimo tudi mnenje, da bi boljša podlaga za nadaljnji študij bilo več znanja iz
družboslovnih in humanističnih ved, še nekaj dodatnega znanja iz naravoslovja, pomembno pa je
tudi dobro obvladovanje angleškega jezika – zaradi strokovne literature v angleščini. Evalvator tudi
predlaga, da se v programu navedena literature nadomesti z novejšo. Ta naj bi bila že zastarela.
Poglejmo posamezne odgovore:
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1.

Katalogi znanj dajejo optimalno osnovo za nadaljevanje izobraževanja iz področja ZN.
Osebnostno dozorevanje kandidatov in ustrezna nadgradnja temeljnih znan bo gotovo
garancija za dobro pripravljenost bodočih diplomantov na področju ZN.

2. Katalogi obsegajo zadostno osnovno znanja, ker temeljijo na pridobivanju teoretičnih in
praktičnih vsebin na področju zdravstva. S tem omogočajo nadaljevanje izobraževanja.
3.

Glede na splošno-izobraževalne predmete in strokovne module menim, da program daje
zadostno osnovo za nadaljevanje študija na področju zdravstva. Škoda je le, da je prenova
prinesla NMS-je. Da razložim; Če dijak dobi več NMS, to res ne vpliva na končno oceno,
kar pa vpliva na skupek znanje, ki bi ga dijak moral zbrati pri posameznem predmetu, ki je
pomembno za skupno vsoto znanja in dosego končnega cilja (osnova za nadaljevanje
izobraževanja). Prej je negativna ocena vplivala na oceno pri zaključevanju. Kaj to
pomeni? Dijak celo leto ne dela, na koncu se na hitro nauči neke vsebine, dobi pozitivno
vsebino, vendar njegovo znanje ni veliko vredno, ker ga hitro pozabi, saj ni bilo utrjeno.
Vemo pa, da je ponavljanje mati učenosti. NMS -ji so prinesli še več kampanjskega učenja v
šolski sistem, kar pa sigurno ni bilo vodilo za prenovo. Profesorji smo mnenja, da bi bilo
veliko bolje, če bi ukinili NMS-je.

4. Znanja, opredeljena v katalogih, dajejo zadostno osnovo za pridobivanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij na področju pediatrije, psihiatrije, geriatrije in paliative. Menim, da
ne zadoščajo za nadaljevanje izobraževanja na visoki strokovni stopnji.
5. Katalog znanja vsekakor daje zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na področju
zdravstva, seveda s teoretičnega vidika, nikakor pa s praktičnega vidika, saj imajo vsaj
1000 ur premalo usposabljanja v kliničnem okolju.
6. Naravoslovni predmeti v povezavi z ostalimi dajo temeljno uporabo, razumevanje
medicinskih strojnih - elektronskih naprav in so lahko osnova za nadaljnji študij na tem
področju.
7. Predmetnik obsega široka področja delovanja diplomanta. Za nadaljevanje študija je
potrebno, da ima diplomant dobro splošno izobrazbo iz družboslovnih, humanističnih ved
ter določenih segmentov naravoslovnih ved. Za študij je pomembno tudi dobro znanje
slovenskega in tujega jezika predvsem angleškega, ker je večina literature v angleškem
jeziku. Predlagam, da se literatura, ki je navedena za podporo priprave dokumenta novelira
oz. nadomesti z novejšo literaturo.
8.

Katalogi obsegajo znanje za nadaljevanje izobraževanja na področju zdravstva. Dodane
vsebine že zahtevajo dodajanje znanj in spodbujajo motivacijo.

9. Da. Včasih celo presega.
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V.

Ali cilji vključujejo takšno temeljno poklicno in strokovno znanje, ki omogoča
razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog
in problemov? Utemeljite odgovor.

Evalvatorji povsem enotno odgovarjajo, da je program zastavljen tako, da omogoča razvoj
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Porajajo
se sicer dvomi zaradi obsega programa in dvom v uresničljivost tako zahtevnih ciljev.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Cilji v katalogu seveda omogočajo razvijanje sposobnosti za optimalno reševanje tudi zelo
kompleksnih in abstraktnih poklicnih nalog in problemov. Vendar je tu veliko vprašanje,
velika dilema, v kolikšni meri bomo učitelji uspeli pripeljati dijake do vseh predlaganih
ciljev. Kako zastaviti naše delo? Kako motivirati dijake? Kako se povezovati?

2. Cilji vključujejo temeljno poklicno in strokovno znanje, ker so vključeni v aktiven proces
izobraževanja in temeljijo na praktičnem umi, ki omogoča reševanje problemov.
3. Cilji so postavljeni tako, da omogočajo razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših
in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Cilji vključujejo znanja, da lahko dijaki
prepoznavajo, razlikujejo, uporabljajo, načrtujejo, ugotavljajo, primerjajo, poročajo,
svetujejo...
4. Vsebine opredeljene v katalogu znanj absolventu omogočajo reševanje enostavnih,
konkretnih poklicnih nalog in problemov. Ne predstavljajo osnove za razvijanje sposobnosti
za reševanje kompleksnejših nalog in problemov.
5.

Cilji vključujejo znanja za razvijanje sposobnosti reševanja kompleksnejših in
abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Menim, da celo presegajo za srednješolsko
izobraževanje. Upam, da je delovna skupina pri sestavi poklicnega standarda upoštevala
tudi standard visok. strok. izobraževanja zdravstvene nege. Iz pregledanega tega žal nisem
zasledila.

6. Cilji so postavljeni široko, zajemajo mnoga področja in tako je dijak pripravljen in
sposoben reševat kompleksne in strokovne poklicne naloge. Pripravljen je za nadaljnji
študij.
7. Cilji omogočajo razvijanje sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših nalog
in problemov. Formativni cilji so razdelani tako, da nudijo možnost uporabe znanja v
konkretnih in novih delovnih situacijah.
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8.

Prepletanje splošnih, strokovnih znanj vsekakor omogočajo sposobnosti pri reševanju
zahtevnejših poklicnih nalog, razumevanje problemov in s v delovnem procesu in reševanje
teh.

VI.

Ali katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa (glej cilje izobraževalnega
programa Zdravstvena nega na strani 3 priloženih gradiv)? Utemeljite odgovor.

Vsi evalvatorji se strinjajo, da so katalogi znanj ustrezno konkretizirali splošne cilje programa. En
evalvator pa dodaja, da je premalo ciljev o sodobni IT (ali pa so nerazumljivi) in da so preslabo
konkretizirani cilji dveh kompetenc: učenje učenja in varovanje okolja.
Poglejmo posamezne odgovore:
1.

Menim, da so splošni cilj izobraževalnega programa "zdravstvena nega" optimalno
konkretizirani s cilji v katalogu znanj.

2. Katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa, ker omogočajo vključitev absolventa
v delo ali nadaljevanje izobraževanja.
3. Menim, da katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje programa. Program je zasnovan tako,
da navaja dijake na samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in reševanje
konkretnih strokovnih problemov. Dijaki razvijajo sposobnost prepoznavanja potreb
pacientov in pridobijo praktično uporabno znanje na svojem področju. Usposobijo se za
uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatiki in gradivi. Naučijo se
pozitivne in odprte komunikacije. Privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z
ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti. Obvladajo
pa tudi zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo pozitiven odnos do varstva okolja.
Razvijejo ključne kompetence, razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja in upoštevajo
načela kodeksa poklicne etike.
4. Katalogi konkretizirajo splošen cilj programa, razen v delu kjer katalogi opredeljujejo kot
poklicno kompetenco svetovanje, ki presega nivo izobraževalnega programa. Zdravstvena
vzgoja in svetovanje pacientom je kompetenca, ki jo pridobijo diplomanti visoko
strokovnega študijskega programa.
5.

Katalogi znanj konkretizirajo splošne cilje, razen cilja: - "razvijejo ključno kompetenco
učenje učenja" in "usposobijo se za uporabo sodobne info. tehnologije". Ni zaslediti ciljev s
področja informatike oz. inf. teh. Zaradi prehoda v zdravstvu na vso elektroniko
dokumentiranje ni povezovanje, ki tudi srednje med. sestre morale imeti osnovna znanja iz
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informatike oz. računalništva. Mislim za področje zdrav. nege, ker ne vem če je o tem kaj v
splošnoizobraževalnih predmetih. (Upam da nisem preveč kritična. Predvsem predlagam
poenotiti terminologijo in še posebej lektoriranje. In poenotiti sistem oz. zapis po osebnem
redu vseh vsebinskih sklopov. "najbolje je zapisan oseb sklop ZN v reševalni d.")
6. Cilji in kompetence so sistematično konkretizirani skozi vsa poglavja. Prikazani so
transparentno in je na vseh splošnih cilj možno najti vsebine s katerimi se ga doseže, torej
delne konkretne cilje.
7.

Katalogi konkretizirajo splošne cilje programa. Absolvent je lahko usposobljen za izvajanje
temeljnih nalog poklica.

8.

Katalogi znanj so konkretno zapisani, jasni in konkretno določajo splošne cilje prenove.
Ponujajo možnost dijakom, da se usposobijo za izvajanje ZN.

6.7. POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV
a) Evalvatorji so ocenjevali pomembnost 826 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje strokovnega dela
strokovnega programa Zdravstvena nega - PTI. 88 % ciljev vsaj od enega evalvatorja dobilo oceno
1, 8 % ciljev oceno 2 in 4 % ciljev oceno 3. Najbolj stroga ocenjevalca prihajata s področja dela,
najbolj blagi pa iz zbornice. Predstavnika dela se sicer nista opredelila do velikega števila ciljev,
kljub temu pa bi lahko pogrešila kar visoko število ciljev. Tudi predstavniki znanosti so malce
strožji od predstavnikov šol in zbornice, zanje je značilno dokaj visoko število ciljev, ki bi jih lahko
pogrešili. Izstopa tudi ocena enega predstavnika šole, ki kar 129 ciljev (15, 8 %) vseh ciljev
ovrednoti kot odvečne. Vendar se vsi z oceno 3 ocenjeni cilji evalvatorja 2 nahajajo v poglavjih, ki
pokrivajo fiziko v zdravstveni negi, kar kaže na izrazito odklonilen odnos evalvatorja do teh znanj.
b) Tudi sicer so poglavja iz fizike najbolj kontroverzni del programa, saj so ocene tako
predstavnikov znanosti, šole in delodajalcev (manj zbornice) v teh poglavjih pogosto 2 ali celo 3.
c) Oceno 1 si je prislužilo 380 ciljev od 826 ciljev celotnega strokovnega dela programa. To znaša
46 % vseh ciljev tega programa. Za razliko od evalvacij SSI programa Zdravstveni tehnik, so
strokovni moduli v PTI programu ocenjeni slabše:
•

Zdravstvena nega pacienta je skupno oceno 1 pridobila le za 29, 9 % ciljev (oceno 3 pa kar
17 % ciljev),

•

Anatomija in fiziologija je skupno oceno 1 pridobilo 58, 8 % ciljev,
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•

Zdravstvena nega otroka in mladostnika za 63, 6 % ciljev (in 11, 9 % ciljev z oceno 3),

•

Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti za 47, 5 % ciljev

•

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti za 58, 4 ciljev.

•

Le za modul Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti velja visoko strinjanje večine
evalvatorjev o pomembnosti ciljev modula (ocena 1: 82, 4 % ciljev).

Po nizkih ocenah torej izstopa modul Zdravstvena nega pacienta, za katerega smo že ugotovili, da
je to večinoma na račun poglavij iz fizike.
d) Evalvatorji se strinjajo, da poklicni standard izhaja iz dovolj širokega poklicnega in delovnega
področja, da absolventu omogoča poklicno mobilnost. Omogoča zaposlitev na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, v socialnih in socialno varstvenih
ustanovah, zavodih in centrih za usposabljanje in izobraževanje ter v negi na domu. Za razliko od
večine, en evalvator opozarja, da znanja ne zadostujejo za zaposlovanje v terciarni dejavnosti.
Dobro je ocenjeno znanje iz geriatrije in gerontologije, saj je to znanje v starajoči se družbi
konkurenčno. Manj uporabno je znanje iz podjetništva, ker medicinske sestre večinoma ne morejo
biti nosilci dejavnosti. Večkrat je izraženo mnenje, da so znanja iz fizike preobširna. En evalvator
opozarja, da je – kljub na splošno dobro pripravljenemu standardu in programu – prišlo do razlik
med obema: »V poklicnem standardu je spretnost znanja opredeljena: "sodeluje pri ugotavljanju
potreb po zdravstveni negi" čemur pa vsebinski sklop ne sledi in je navedeno: "ugotavlja potrebe po
zdravstveni negi". Potrebno je poudariti timsko delo in vloge posameznikov v timih. Predlagam
poenotenje v vseh vsebinskih sklopih. Prav tako je potrebno v vsebinskih sklopih poenotiti
terminologijo. Vsebinski sklopi so glede na posamezne predmete različno strokovno obsežni in
poglobljeni.« Temu isti evalvator dodaja, da je v predmetniku zadosten delež matematika,
izpostavlja pa potrebo po več znanja iz fizike, kemije, biologije ter nekaterih družboslovnih in
humanističnih znanj, ki omogočajo dobro razumevanje pacienta.Zato predlaga manjši obseg
sedanjih in večji obseg naštetih znanj.
e) Evalvatorji so mnenja, da je povezanost splošnih in strokovnih znanj ter prakse načeloma
ustrezna, vendar nekateri izpostavljajo premalo časa, namenjenega praktičnemu izobraževanju.
Poudarjajo tudi pomen uspešnega sodelovanje med učitelji.
f) Evalvatorji se večinoma strinjajo, da so cilji napisani tako, da spodbujajo teoretično osmišljen
razvoj praktičnih spretnosti. Imamo pa tudi drugačna mnenja: »Cilji pri vsebinskem sklopu ZN v
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reševalni dejavnosti bi morali biti bolj dodelani saj gre za izredno zahtevno področje! Menim, da
absolventi ne pridobijo dovolj poglobljenega znanja in spretnosti za uspešno delo.«
g) Katalogi znanj po mnenju evalvatorjev dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na
področju zdravstvene nege. Med odgovori zasledimo tudi mnenje, da bi boljša podlaga za nadaljnji
študij bilo več znanja iz družboslovnih in humanističnih ved, še nekaj dodatnega znanja iz
naravoslovja, pomembno pa je tudi dobro obvladovanje angleškega jezika – zaradi strokovne
literature v angleščini. Evalvator tudi predlaga, da se v programu navedena literature nadomesti z
novejšo. Ta naj bi bila že zastarela.
h) Evalvatorji povsem enotno odgovarjajo, da je program zastavljen tako, da omogoča razvoj
sposobnosti za reševanje kompleksnejših in abstraktnejših poklicnih nalog in problemov. Porajajo
se sicer dvomi zaradi obsega programa in dvom v uresničljivost tako zahtevnih ciljev.
i) Vsi evalvatorji se strinjajo, da so katalogi znanj ustrezno konkretizirali splošne cilje programa. En
evalvator pa dodaja, da je premalo ciljev o sodobni IT (ali pa so nerazumljivi) in da so preslabo
konkretizirani cilji dveh kompetenc: učenje učenja in varovanje okolja.
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VII. KAKO UPORABITI REZULTATE?
V celoti gledano, so ocene strokovnih delov programov dokaj ugodne in kažejo na ustrezen trend
razvoja programov poklicnega in strokovnega izobraževanja pri nas. Še posebej ugodna je ocena
programov s področja mehatronike, kar govori v prid poglobljeni pripravi, kakršne je področje
zaradi poskusa bilo deležno. Nekaj več težav je na področju zdravstvene nege, kjer bo očitno
potrebno ponovno premisliti vprašanje fizike v zdravstveni negi ter zlasti uskladiti program za
srednje sestre s programom diplomirane – na tem mestu so pripravljalci programov presegli
poklicni standard.
Skupni vtis o pomankljivostih bi strnila v dve točki. Prepričljivi so argumenti tistih evalvatorjev, ki
mestoma pogrešajo bolj sistematična in splošnejša znanja in ki kot odvečna opisujejo znanja z manj
transfera in širše uporabnosti. Še izraziteje kot to, pa odgovori evalvatorjev kažejo, da se do neke
mere še vedno ohranja naš stari problem preobsežnosti programov. Še vedno je samoomejevanje
avtorjev programov eden težjih izzivov našega šolstva.
Zato bi vsekakor predlagala, da se vsi evalvirani programi ponovno pregledajo, odstranijo
ponavljanja in posamezne strokovne spodrljaje, mestoma bolje izpelje integracija splošnih znanj oz.
ključnih kvalifikacij.
Predvsem pa predlagam naslednjo pot:
a) Ko bodo programe absolvirale prve generacije, naj se pričujočim evalvacijam dodajo mnenja
učiteljev teh modulov, ki naj ocenijo cilje z vidika uresničljivosti in novo pridobljenih izkušenj.
b) Nato naj ustrezne strokovne skupine natančno preučijo tako pričujoče evalvacije strokovnjakov,
kot evalvacije učiteljev.
c) Na osnovi njihovih ocen in ponovne diskusije, naj se ponovno presodi naslednje:
1. Kateri so res temeljni cilji vsakega programa: cilji, ki so bili oz. bodo večinoma ocenjeni kot
najbolj pomembni (ocena 1) lahko služijo kot osnova za njihovo določitev. Le-ta lahko hkrati
pomeni določitev (nacionalnih) minimalnih standardov znanj. Ob tem je smiselno upoštevati tudi
časovni kriterij: število minimalnih standardov naj bo takšno, da ne presega več kot približno 30, 40
odstotni delež razpoložljivega časa. Šlo bi torej za cilje, ki bi jih brez izjeme moral obvladovati
vsak, ki naj z uspešnim zaključkom izobraževanja dobi »licenco« za delo.
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2. Omenjena strokovna skupina naj presodi tudi, kateri ostali cilji še sodijo v program – takšni, ki
širijo minimalni standard in pomenijo temeljni standard programa. Temeljni standard so cilji, h
katerih realizaciji načeloma stremi vsak učitelj za vsakega dijaka, vendar za izpolnitev osnovnih
obveznosti zanj ni esencialen.
3. Ostale cilje naj se izloči – ne pozabimo, da je tu še odprti kurikul, ki omogoča dijakom pridobiti
še veliko dodatnega znanja.
Če bomo resnično želeli slediti načelu »manj je več«, se bo brisanja ciljev potrebno lotiti še malce
bolj pogumno, kot so se ga v povprečju evalvatorji v tej evalvaciji, ki bi tudi sami radi dodali veliko
znanj, nepotrebnih pa le niso označili veliko.
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