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CILJI

• priprava baze vprašanj oziroma nalog (vsaj 105) na višjih 
taksonomskih stopnjah za drugi predmet poklicne mature

• vključiti vse izobraževalne programe za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe

• vsako vprašanje oziroma naloga je sestavljena:
− navodila za reševanje
− vprašanja oziroma naloge (različni tipi vprašanj oziroma 

nalog, število točk)
− navodila za ocenjevalca

• objava vprašanj oziroma nalog v spletni učilnici



PODLAGE

• ustrezen predmetni izpitni katalog za drugi predmet poklicne 
mature

• Navodila za pripravo izpitnih kompletov za drugi predmet poklicne 
mature
− http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodil

a_cistopis[1].doc

• Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta 
poklicne mature
− http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Pripor

ocila_za_maturo.pdf

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Priporocila_za_maturo.pdf


DELO SKUPINE ZA STROJNIŠTVO

• Skupino smo sestavljali 3 učitelji in svetovalka za strojništvo iz 
CPI-ja

• Razdelitev poklicnih kompetenc iz IK za pripravo nalog
• Priprava nalog za vrednotenje znanja, spretnosti in veščin
• Skupno pregledovanje, popravljanje, usklajevanje

TEŽAVE
− Jasnost in enopomenskost besedila naloge
− Naloge s katerimi preverjamo poklicne kompetence
− Ustrezno število točk posamezne naloge glede na celotni 

nabor nalog
− Kako vrednotiti nepredvidene odgovore
− Katere taksonomske stopnje je naloga

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Poklicna%20matura/navodila_cistopis%5b1%5d.doc
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OPOZORILA SESTAVLJALCEM NALOG

• Ustrezno formulirana vprašanja 
− smiselno, da vprašanja preberejo nevtralni učitelji

• Uporabiti različne tipe vprašanj

• Pazljivost pri določanju števila točk za posamezno vprašanje
− pisni izpit
− ustni izpit

• Jasna navodila za ocenjevalce; velikokrat so za drugega 
ocenjevalca nerazumljiva (strukturirane naloge)



ZAKLJUČEK

• Narejen je velik premik na področju priprave izpitnih gradiv za 
drugi predmet poklicne mature.

• Vprašanja so na višjih taksonomskih stopnjah (vsako vprašanje, 
ki je kompetenčno zastavljeno, za pravilen odgovor zahteva 
najmanj uporabo).

• Uspeli smo pripraviti vprašanja oziroma naloge s katerimi 
preverjamo poklicne kompetence.



ODPRTA VPRAŠANJA

• Eksternost drugega predmeta poklicne mature

• Usposabljanje učiteljev za področje ocenjevanja

• Minimalni standardi znanja na nacionalnem nivoju za posamezne 
programske enote
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