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Cilji delavnice

- Pregled izvedbe PUD v preteklem šolskem letu

- Predlogi za prilagoditve praktičnega izobraževanja v 
novem šolskem letu

- Predstavitev smernic kiPSI

- Pogovor o pričakovanjih in potrebah šol

- Opredelitev prednostnih nalog za CPI pri podpori šol



Glavna izhodišča

Kombinirano izvajanje (poklicnega in strokovnega) 
izobraževanja NI samo izhod v sili oz. v primeru epidemije.

= Dolgoročna, trajna usmeritev, ki se bo zaradi posebnih 
okoliščin in razvoja tehnologije pospešeno odvijala . 

! Šola oblikuje rešitev po svoji meri na strokovnih temeljih in 
usmeritvah, ki jih bomo skupaj razvijali.



Evalvacija PUD v 2019/20

? Načrtovanje in izvedba PUD v 2019/20.

? Prilagoditve in izvedba PUD med pandemijo.

? Potrebe po podpori pri izvajanju izobraževanja na daljavo.



Evalvacija PUD v 2019/20: Metodologija

Respondent = razrednik f F%

Nižje poklicno izobraževanje 29 5,3

Srednje poklicno izobraževanje (PUD med 24 

in 29 tednov)

181 32,9

Srednje strokovno izobraževanje (PUD med 4 

in 10 tednov)

302 55,1

Poklicno – tehniško izobraževanje 36 6,6

Skupaj 548 100,0

Zbiranje podatkov od 18. 6. do 10. 7. 2020 s pomočjo spletne ankete.



Evalvacija PUD v 2019/20: Načrtovanje

Načrtovanje izvajanja PUD
(N=548)

f f%

V ciklični obliki (določene 
dneve v tednu).

29 5,3

V periodični obliki (v 
strnjenem obdobju).

450 82,1

Za letošnje šol. leto PUD ni bil 
načrtovan.

69 12,6

Načrtovano obdobje za 
izvedbo PUD (N=479)

f f%

Od 1. 9. 2019 do 13. 3. 
2020

243 50,7

Od 16. 3. 2020 do 15. 5. 
2020

116 24,2

Po 15. 5. 2020 do konca 
šolskega leta

186 38,8



Evalvacija PUD v 2019/20: Izvedba 
Vključenost dijakov v izobraževanje 
na daljavo v času zaprtja šol*

f f% 

Da, vsi dijaki. 78 71,6
Da, večina dijakov. 7 6,4
Da, približno polovica dijakov. 2 1,8
Da, vendar manj kot polovica 
dijakov.

1 0,9

Da, vendar zelo malo dijakov. 2 1,8
Ne, dijaki niso bili vključeni v 
izobraževanje na daljavo.

19 17,4

Skupaj 109 100,0

* za dijake, za katere je bil predviden PUD med 16. 3. in 15. 5.

78%
- 75 % vključeni v 

izvajanje splošno-
izobr. predmetov 
in strokovnih 
modulov (N=71).

- 63 % izvajanje PUD 
na prilagojen 
način (N=71)



Evalvacija PUD v 2019/20: Izvedba 

Napotitev dijakov na PUD* f f% 
Da, vse dijake. 78 61,9
Da, večini dijakov. 23 18,3
Da, manj kot polovico dijakov. 1 0,8
Da, zelo malo dijakov. 1 0,8
Dijakov nismo napotili na PUD. 23 18,3
Skupaj 126 100,0

80,2%

* za dijake, za katere je bil predviden PUD po 15. 5. 2020



Evalvacija PUD v 2019/20: Izvedba

Ocena deleža izvedbe PUD f f% 

Izvedli smo CELOTEN PUD. 264 55,7

Izvedli smo VEČINO PUD. 68 14,3

Izvedli smo približno POLOVICO PUD. 35 7,4

Izvedli smo le MANJŠI del PUD. 34 7,2

PUD NISMO izvedli. 73 15,4

Skupaj 474 100,0

70%



Evalvacija PUD v 2019/20: Sporočila učiteljev

Največje ovire pri izvajanju PUD v času 
pandemije in obdobju rahljanja 
ukrepov:

1. PUD ni bilo mogoče izvesti pri 
delodajalcih.

2. Pomanjkanje informacij, 
ne-pravočasnost informacij

3. Neodzivnost, neaktivnost dijakov

Ključna sporočila učiteljev:

1. Prilagojena izvedba PUD ne more 
nadomestiti PUD pri delodajalcih. 

2. Potreba po enotnih in pravočasnih 
smernicah za načrtovanje in 
izvedbo PUD; dopuščanje specifik.

3. Kritičnost do priznavanja PUD -
razlike med šolami.



Evalvacija PUD v 2019/20: Podpora 
Področja, na katerih bi učitelji potrebovali podporo za izvajanje izobraževanja na 
daljavo (N=496):

1. Kako spremljati dijakov napredek in kako ocenjevati – 62,5 %

2. Raba digitalnih tehnologij – 41,3 %

3. Organizacija izvajanja izobraževanja na daljavo – 20,6 %

* Izmenjava primerov dobrih praks na različnih področjih – 42,7 %



Predlogi za izvajanje PUD v 2020/21

Vsebina:

- Priporočila ob začetku šolskega leta

- Izhodišči usmeritvi

- Predlogi za posamezen model izvajanja izobraževanja

- V primeru pomanjkanja učnih mest – alternativne rešitve



Priporočila ob začetku šolskega leta

Priporočila ob začetku šolskega leta:
- Delodajalcem na sestankih predstaviti modele organizacije 

izobraževanja
- Preveriti pripravljenost delodajalcev 

V primeru nezadostnega števila učnih mest se obrnite na zbornice
- Dogovoriti se za dodatne ukrepe: nadomestni delodajalci, prestavitev 

terminov, izvedba v MIC, možnost izvajanja usposabljanja v podjetjih v 
času izobraževanja na daljavo

- Opozoriti delodajalce, da so dolžni sporočati spremembe v podjetju, ki 
lahko vplivajo na sprejem dijakov



Izhodiščni usmeritvi 
v primeru uvedbe modelov B-SŠ, C-SŠ in D-SŠ

- Dijaki in vajenci nadaljujejo z usposabljanjem v podjetjih 
ob upoštevanju navodil NIJZ za podjetja

- PUD naj ima prednost pred izobraževanjem na daljavo

Pri tem se zavedamo zelo različnih pogojev v vsaki šoli, in priporočamo, da vsaka šola 
oblikuje svoj končni model izobraževanja, ki bo bolj odporen na situacija kot je epidemija 
COVID-19



Model B-SŠ

- Dijaki opravljajo PUD

- Vajenci nadaljujejo z usposabljanjem v podjetjih

Pogoj:
- pripravljenost podjetij

- upoštevanje navodil NIJZ za podjetja



Model C-SŠ

Dijaki
- opravljajo PUD
- če je mogoče, ga opravljajo v tednih, ko naj bi se sicer izobraževali na 

daljavo

Vajenci
- nadaljujejo z usposabljanjem v podjetjih
- če je mogoče, se načrt izvajanja vajeništva prilagodi in se v tem času da 

prednost usposabljanju v podjetjih



Model D-SŠ

Dijaki
- opravljajo PUD
- Preuči se tudi:

- ali je mogoče več tednov PUDa izvesti v času izobraževanja na daljavo
- v primeru težav v podjetjih, se dogovori za prestavitev PUDa (in druge alternativne rešitve)

Vajenci
- nadaljujejo z usposabljanjem v podjetjih
- če je mogoče, se načrt izvajanja vajeništva prilagodi in se v tem času 

da prednost usposabljanju na daljavo



Model BC1-SŠ in BC2-SŠ

Verjetno govorimo tu o krajših (2-tedenskih) obdobjih karantene za posamezne oddelke ali šole

Dijaki in vajenci
- se izobražujejo na daljavo
- PUD se po potrebi prestavi

V vajeniški obliki izobraževanja
- k načrtovanju izobraževanja na daljavo se povabi k sodelovanju tudi mentorje iz podjetij
- ali pa se prilagodi načrt izvajanja vajeništva



V primeru pomanjkanja učnih mest

- Zbornice so pripravljene pomagati pri pridobivanju nadomestnih 
učnih mest

- Še posebej za vajence bosta zbornici pomagali pri iskanju 
alternativnih rešitev: nadomesten delodajalec, izobraževanje na 
daljavo s sodelovanjem mentorja

- V kolikor je mogoče, se termini PUD prestavijo na drugo obdobje

- Izvedba PUD v MIC je skrajna možnost
S pomočjo zbornice preučiti možnost, da mentor deloma razbremeni učitelje



Predstavitev smernic za izvajanje poklicnega 
in strokovnega izobraževanja v kombinirani 

obliki



Dostopno na:

http://www.cpi.si

http://www.cpi.si


Smernice (skoraj) v celoti 
odgovarjajo na potrebe učiteljev

1. Organizacijski vidiki izvajanja 
izobraževanja na daljavo

2. Uporaba ustreznih IKT orodij

3. Kako spremljati dijakov napredek in 
kako ocenjevati



Kaj je kombinirano izobraževanje?

Kombiniranje različnih pedagoških pristopov 
z namenom doseganja optimalnih učnih 
rezultatov – brez ali s pomočjo izobraževalne 
tehnologije.

Kombiniranje različnih spletnih tehnologij 
(npr. Moodle, Microsoft  Teams, posneta 
razlaga, projektno delo v forumih, VR ipd.) za 
doseganje učnih ciljev. 

E-izobraževanje

Klasično 
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Domača 
naloga

+
Samostojno 

učenje

Pouk v “živo“

KLASIČNO IZOB. KOMBINIRANO IZOB.

V ŠOLI (80%) DOMA (20%)

Praktični pouk

V ŠOLI (50%) SPLETNO UČNO 
OKOLJE (50%)

Skupinsko 
delo

Praktični pouk

Pouk

Skupinsko 
delo v šoli

Ogled videa

Projektno delo 
na spletu

Pouk

Domača 
naloga

+
Samostojno 

učenje



Učinkovitost/kakovost kombiniranega izob.
Študije na ameriških srednjih šolah, kjer so uvedli kombinirano izobraževanje

DELEŽ TOČK PRI ZUNANJEM PREVERJANJU IZ 
MATEMATIKE

Izvajali pouk v 
kombinirani obliki

Izvajali pouk v 
kombinirani obliki

NAPREDEK V DOSEGANJU 
MINIMALNIH STANDARDOV DIJAKOV/-INJ v 

SŠ CLINTONDALE (ZDA)



Pogoji uspešne izvedbe kombiniranega 
izobraževanja – načrtovanje na ravni šole

- IT infrastruktura, IKT orodja in podpora

- Usposobljeni učitelji, usposobljeni dijaki

- Ustrezna razdelitev ciljev (aktivnosti): kaj 
v šoli in kaj v spletnih učnih okoljih

- Razvita e-gradiva in aktivnosti v spletnih 
učilnicah

?



Načini in orodja za doseganje ciljev v 
kombinirani obliki izobraževanja
UČNA DEJAVNOST PRIMER IKT ORODJA

Razlaga, predstavitev teme v živo

Posneta razlaga, prikaz (demonstracija)

Interaktivni videoposnetek

Diskusija o temi (v živo)

Diskusija o temi (z zamikom)

Sprotno preverjanje znanja

Ocenjevanje znanja

https://screencast-o-matic.com/
https://www.freescreenrecording.com/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://h5p.org/
https://edpuzzle.com/
https://moodle.org/?lang=sl
https://telegram.org/
https://hangouts.google.com/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://nearpod.com/
https://moodle.org/?lang=sl
https://forms.office.com/
https://exam.net/


Kombinirane oblike priporoča tudi 
Evropska komisija
»Programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja so prilagojeni 
posameznikom in usmerjeni v učečega se, omogočajo osebni stik in 
digitalno ali kombinirano učenje, nudijo prožne in modularne poti, v 
katerih se priznavajo izidi neformalnega in priložnostnega učenja, ter 
odpirajo možnosti za napredovanje na poklicni poti in pri učenju...« 
(Evropska komisija, 2020, str. 23) 

VIR:
Evropska komisija (2020). Priporočilo sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) 
za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (Bruselj, 1. 7. 2020)



Razprava in zaključki prvega dne

1. Redna komunikacija po različnih kanalih med svetovalci CPI in šolami ter 
skupnostmi šol je bila v času izobraževanja na daljavo in po njem zelo 
pomembna in naj se nadaljuje.
2. Med šolami in programi so velike razlike v možnostih izvajanja praktičnega 
izobraževanja in PUD, zato naj bodo šole še naprej čim bolj samostojne pri 
odločanju o organizaciji pouka in PUD-a.
3. Šole s programi, v katerih se praktično izobraževanje in strokovni moduli 
izvajajo na zahtevni in dragi opremi bi morale ponovno pridobiti del. mesto 
vzdrževalca učne tehnologije (poleg „račulničarja“).
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