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Uvod
Izobraževanje in usposabljanje je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja družbe in njene
večje konkurenčnosti. Zavedamo se, da je krepitev znanja nujno povezana z vlaganji v
izobraževanje in usposabljanje, zato smo izkoristili priložnost črpanja sredstev evropskega
socialnega sklada in jih usmerili v razvoj in posodabljanje sistema poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
V obdobju 2008 do 2010 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje, s pomočjo sredstev
Evropskega socialnega sklada, zasnovali projekt z naslovom »Sofinanciranje ključnih skupnih
nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010« s katerim smo želeli predvsem:
− povečati zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje,
− krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, formalnega, neformalnega in
priložnostnega,
− zagotoviti kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju
− krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh ter
− odpreti poti za izobraževanje in usposabljanje.
V okviru omenjenih ciljev, ki smo jih na Centru želeli uresničiti, smo v okviru projekta zasnovali
osem aktivnosti, ki podpirajo sodobne razvojne trende na tem področju, predvsem pa sledijo
viziji in strategiji, ki si jo je Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje zadal v svojih
strateških dokumentih.
Te projektne aktivnosti so:
1. Uvajanje izobraževalnih programov s samoevalvacijo in nadaljnjim razvojem
2. Razvoj koncepta merjenja in prenosa kompetenc
3. Kakovost pedagoških procesov
4. Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti
5. Evalvacija
6. Prenos znanj pri implementaciji izobraževalnih programov
7. Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja
8. Zakladnica znanja
V obdobju september 2009-september 2010 so bili doseženi naslednji rezultati oz.
realizirani kazalniki:
1. Izdelani in natisnjeni so bili naslednji priročniki in priporočila (dostopna tudi na naslovu
www.cpi.si ali www.izvirznanja.si )
− Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta poklicne mature (400
izvodov)
− Učna tema in učna situacija-od načrtovanja do ocenjevanja (300 izvodov)
− Inkluzija in inkluzivnost z DVD-jem (300 izvodov)
− Povezovanje sfere dela in šolstva, praktično usposabljanje učiteljev v delovnem procesu
(300 izvodov)
− Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega kurikula v programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja (300 izvodov)
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2. Gradiva v e-obliki (dostopna na naslovu www.cpi.si):
− Ključna kompetenca podjetništvo kot element priprave izvedbenega kurikula
− Gradivo za usposabljanje učiteljev s področja zdravstva in sociale ter kemije
− Določanje minimalnih standardov znanja
− Gradivo za trajnostni razvoj »Razmišljamo in delujemo trajnostno«
− Osebni izobraževalni načrt
− Priročnik” Didaktični model kompetenčno naravnanega izvedbenega kurikula”.
− Evalvacije:
 Povezovanje splošnih strokovnih znanj ter poklicnih veščin v izvedbenem
kurikulu
 Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega
in srednjega strokovnega izobraževanja,
 Poročilo o evalvaciji priznavanja neformalnega znanja
− Težave dijakov pri učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju: opredelitev,
prepoznavanje, oblike in mreža pomoči – Analiza stanja
− Kolegialno presojanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju -poročilo o
pilotnem uvajanju metode kolegialnega presojanja
− Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3. Izvedena so bila številna usposabljanja:
− usposabljanje za uporabo spletne učilnice,
−
usposabljanje učiteljev s področja zdravstva, sociale in kemije za učenje podjetništva
− V okviru načrtovanja in vodenja kariere so bila izvedena usposabljanja učiteljev (4
delavnice), v pripravi je tudi didaktični priročnik.
4. Izvedene so bile naslednje evalvacije:
− Spodbudno učno okolje kot pogoj za kakovostno izvedbo izobraževalnega procesa v
poklicnih in strokovnih šolah
− Merila za kriterijsko ocenjevanje
− Sintezno poročilo o poskusnem spremljanju izobraževalnih programov Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja
− Evalvacija poklicne mature
− Evalvacija »Splošnoizobraževalni predmeti v funkciji teoretizacije stroke«.
5. V okviru aktivnosti Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja je
bilo izvedeno:
− Usposabljanja piscev predstavitev šol na www.mojaizibra.si
− Integracija podatkov iz portala e-svetovanje na portal
− Izdelana zloženka za promocijo www.mojaizibra.si, promocijske aktivnosti novih
izobraževalnih programov
− Posodobljena je tudi video igra »Moj strip«.
− Izvedeno je bilo Izobraževanje za osnovnošolske učitelje in svetovalne delavce o
vsebinah za poklicno vzgojo ter Usposabljanje sodelavcev srednjih šol za uporabna.
Mag. Mirjana Kovač
Vodja projekta ESS
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1. Uvajanje izobraževalnih programov s samoevalvacijo in nadaljnjim razvojem
1.1. Opis in cilji aktivnosti

V šolskem letu 2009/2010 smo pilotno izvedli kolegialno presojanje v poklicnem in strokovnem
izobraževanju pri nas. Kolegialno presojanje (ang. peer review) je metoda ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti, pri kateri se združuje samoevlavacijski pristop z presojo izbranega
področja s strani zunanjih strokovnjakov. Tri sodelujoče šole oz. šolski centri so sodelovali kot
presojane institucije, njihovi strokovni sodelavci pa tudi kot kolegi presojevalci.
Cilj aktivnosti je bil preizkus metode kolegialnega presojanja pri nas ter presoja področja
samoevlavacija na sodelujočih šolah in šolskih centrih.
1.2. Ciljna skupina

Strokovni delavci šol in šolskih centrov.
1.3. Rezultati

Rezultati pilotne izvedbe kolegialnega presojanja so:
− opredelitev področij kakovosti: kazalniki in merila za presojo,
− tri samoevlavacijska poročila sodelujočih šol oziroma šolskih centrov,
− tri poročila o presoji za sodelujoče šole in šolske centre,
− pripomočki za izvedbo (obrazci, napotki ipd.),
− končno poročilo o pilotni izvedbi kolegialnega presojanja z naslovom: »Kolegialno
presojanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju – Poročilo o pilotnem
uvajanju metode kolegialnega presojanja«
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/Porocilo_o_kolegialnem_presojanj
u_2010.pdf
1.4. Partnerji

Pri projektu so sodelovali: ŠC Velenje, TŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska šola Ljubljana in
dr. Tanja Možina.
1.5. Vodja projektne aktivnosti

Darko Mali
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2. Razvoj koncepta merjenja in prenosa kompetenc
2.1 Opis in cilji aktivnosti

Priprava nacionalnega poročila o izvedljivosti za vključitev v ocenjevanje VET-LSA
Poročilo predstavlja izide študije izvedljivosti obsežnega ocenjevanja poklicnega in strokovnega
izobraževanja (Large Scale Assessment for Vocational Education and Training – VET-LSA) s
katero je bilo raziskano ali obstaja skupna podlaga za izvedbo morebitnega obsežnega
ocenjevanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. Študija je bila usmerjena v izbrana
poklicna področja (avtomehanika, elektrotehnika – obrt in industrija, poslovanje in
administracija, socialne in zdravstvene storitve) v osmih državah (Avstrija, Danska, Finska,
Nemčija, Norveška, Slovenija, Švedska in Švica). Študija se osredotoča na primerjavo poklicnih
profilov na izbranih poklicnih področjih in učnih rezultatov ob koncu posameznega
izobraževalnega programa. Poročilo oz. izidi študije izvedljivosti služi oblikovanju okvirja
ocenjevanja na izbranih poklicnih področjih in opredelitev kriterijev za morebitno izvedbo
obsežnega ocenjevanja v prihodnje. V zaključku poročila so podana priporočila, namenjena
usmerjevalnim skupinam.
2.2 Priprava strokovnih prispevkov o standardizaciji znanja in učnih izidov

Z zbranimi strokovnimi prispevki želimo prispevati k širši strokovni razpravi o možnostih
standardizacije znanja in učnih izidov v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Različni avtorji so z različnih vidikov osvetlili koncepte, definicije znanja in učnih izidov ter
njihovo možno uporabo v izobraževanju.
2.3 Smernice za vzpostavitev sistema prenosa kreditov

Pripravljene smernice predstavljajo predstavitev evropskega sistema prenosa kreditov ECVET
in predloge za njegovo uveljavitev v Sloveniji.
2.4 Ciljna skupina

− Strokovni sodelavci ministrstev in javnih zavodov
− Strokovni delavci šol in šolskih centrov
2.5 Rezultati

Nacionalno poročilo o izvedljivosti za vključitev v študijo VET-LSA
http://www.cpi.si/mediji/publikacije.aspx
− Strokovni prispevki o standardizaciji znanja in učnih izidov
− Smernice za vzpostavitev sistema prenosa kreditov
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/EvropskiKreditniSistemVPklicnem
InStrokovnemIzobrazevanju.pdf
−

2.6 Partnerji

Pri projektu so sodelovali: Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za družbene vede, poklicne in
strokovne šole
2.7 Vodja projektne aktivnosti

Mag. Primož Hvala Kamenšček
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3. Kakovost pedagoških procesov
3.1

Opis in cilji aktivnosti

Projektna aktivnost Kakovost pedagoških procesov se je odvijala na naslednjih področjih:
− Poklicna didaktika: didaktični model kompetenčno naravnanega izvedbenega kurikula
− Spletna učilnica
− Odprti kurikul
− Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani
v redne oddelke aktivnost
− Razvoj integrirane ključne kompetence Podjetništvo na področju zdravstva, sociale in
kemije
− Praktično izobraževanje -povezovanje sfere dela in šolstva
− Osebni izobraževalni načrt
− Evalvacija izvedbenega kurikula, odprtega kurikula ter formalno in neformalno
pridobljenega znanja
3.2

Ciljna skupina

3.3

Rezultati

− Učitelji, strokovni delavci v srednjem šolstvu
− Delodajalci
− Postavitev spletne učilnice
− Didaktični model – elektronski priročnik za učitelje
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Didakticni_model.pdfn
− Ključna kompetenca podjetništvo kot element priprave izvedbenega kurikula
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/kljucna_kompetenca_podjetnistvo
.pdf
− Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega kurikula v programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Odprti_kurikul.pdf
− Publikacija Inkluzija in inkluzivnost ter DVD
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Inkluzija_in_inkluzivnost.pdf
− Elektronski priročnik: Podjetništvo na področju zdravstva in sociale ter kemije
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Podjetnistvo_gradivo_zdravstvosociala-kemija.pdf
− Povezovanje sfere dela in šolstva: Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem
procesu (PIU DP)
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Povezovanje_sfere_dela_in_solst
va.pdf
− Elektronski priročnik: Osebni izobraževalni načrt
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/brosura_OIN_za_objavo.pdf
− Tri evalvacije:
 Povezovanje splošnih strokovnih znanj ter poklicnih veščin v izvedbenem kurikulu,
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/IK_za_splet-1.pdf
 Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v programih srednjega poklicnega in
srednjega strokovnega izobraževanja,
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/PorociloOSpremljanjuOdprt
egaKurikulaVSPinSSI.pdf
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3.4

Poročilo o evalvaciji priznavanja neformalnega znanja
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-inspremljanje/evalvacijska-porocila.aspx
Partnerji

Srednje strokovne in poklicne šole, zavodi za dijake s posebnimi potrebami.
3.5

Vodja projektne aktivnosti

Jelka Drobne
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4. Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti
4.1

Opis in cilji aktivnosti

Projektna aktivnost Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti se je odvijala na treh
področjih, in sicer:
− določanje standardov znanja
− dvig kakovosti izpitov na zaključku izobraževanja
• zaključni izpit
• poklicna matura
• priprava vprašanj in
− razvoj elektronske mape učnih dosežkov.
4.2

−
−
−
−

Ciljna skupina:

pomagati učiteljem pri uvajanju novosti v srednješolski prostor
razviti orodje za določanje minimalnih standardov znanja
učitelje seznaniti z vrednotenjem kompetenc
učiteljem pomagati pri pripravi opisnikov
− izboljšati kakovost izpitov na zaključnem izpitu in poklicni maturi
− vpeljati izkazovanje poklicnih kompetenc
• na zaključnem izpitu z zaključnim delom
• na poklicni maturi pri drugem in četrtem predmetu
− pomagati učiteljem pri pripravi izpitnih gradiv za zaključni izpit in poklicno maturo
− pripraviti vprašanja oziroma naloge na višjih taksonomskih stopnjah in
− razviti elektronsko mapo učnih dosežkov.
V projektni aktivnosti smo v sodelovanju:
− s strokovnjaki s področja ocenjevanja,
− z učiteljicami in učitelji,
− s svetovalci CPI in ZRSŠ
naredili velike kakovostne premike na področju določanja standardov znanja za ocenjevanje,
samovrednotenja kandidatov in izvedbe izpitov na zaključku izobraževanja.
4.3

Rezultati:

− Določanje standardov znanja
razvito orodje in objavljena publikacija za določanje standardov znanja za učitelje:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/M
SZ1.pdf
− Izpiti na zaključku izobraževanja
• objavljena Priporočila za kakovostno pripravo in izvedbo zaključnega dela (2.
dopolnjena izdaja)
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/2
Priporocila_za_kakovostno_pripravo_in_izvedbo_ZD.pdf
• objavljena Priporočila za pripravo drugega in četrtega predmeta poklicne mature
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/1
Priporocila_za_pripravo_in_izvedbo_drugega_in_cetrtega_predmeta_PM.pdf
• pripravljene baze izpitnih vprašanj na višjih taksonomskih stopnjah
− Mapa učnih dosežkov
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razvit model mape učnih dosežkov v papirnati obliki
razvit model mape učnih dosežkov v elektronski obliki:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/3
aMapaUcnihDosezkov_interaktivna.pdf
• tehnična navodila za e-mapo:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/3
bMUD_Tehnicna_navodila_prenovljena.pdf
• priročnik za učitelje
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/ESF/DvigKakovostiVrednotenjaZnanja/3c
MUD_Prirocnik_za_ucitelje.pdf
• izveden natečaj za najboljšo mapo učnih dosežkov.
Usposabljanja (delavnice) za učitelje, ki so sodelovali v projektni aktivnosti Dvig
kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti.
•
•

−

4.4

4.5

Partnerji:

− dr. Valentin Bucik
− mag. Boštjan Bajec
Vodja projektne aktivnosti

Breda Zupanc
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5. Evalvacija
5.1

Opis in cilji aktivnosti

Prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se od
leta 2005 postopoma uvajajo v šole. Center za poklicno izobraževanje uvajanje izobraževalnih
programov tudi spremlja, evalvira in o tem redno poroča (vsa poročila so dostopna na spletni
strani:http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijskaporocila.aspx ). Spremljamo in evalviramo predvsem uresničevanje ciljev prenove poklicnega in
strokovnega izobraževanja, pri tem identificiramo primere dobrih praks, ki so se razvile v
razvojnih projektih ter analiziramo težave, ki šole ovirajo pri doseganju kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa. Pri izvedbi spremljanja težimo k temu, da ima izvedba spremljanja
tudi edukativen naboj. Tako že pri oblikovanju inštrumentarijev spremljanja izpostavljamo
temeljna izhodišča in cilje spremljanega področja z namenom, da je izvedba spremljanja tudi v
funkciji svetovanja in usmerjanja šol pri uresničevanju ciljev posameznih področjih
izobraževalnih programov.
5.2

Ciljna skupina

Poklicne in strokovne šole, Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, Strokovni
Svet RS za splošno izobraževanje, širša javnost.
5.3

Rezultati
−

−

−
−

−

5.4

Poročilo o evalvaciji tretjega leta poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja v šolskem letu 2008/09 po področjih: osebni
izobraževalni načrt, praktično izobraževanje, odprti kurikul ter analiza katalogov znanj
strokovnega dela izobraževalnega programa Tehnik mehatronike
Poročilo o evalvaciji četrtega leta poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja v šolskem letu 2009/10 po področjih: poklicna matura
in splošnoizobraževalni predmeti v funkciji teoretizacije stroke
Sintezno poročilo o evalvaciji poskusnega uvajanja izobraževalnih programov Tehnik
mehatronike in Tehnik oblikovanja
Poročila o evalvacijah izvajanja ostalih novih in prenovljenih izobraževalnih programov
po področjih: spodbudno učno okolje kot pogoj za kakovostno izvedbo izobraževalnega
procesa v poklicnih in strokovnih šolah, osebni izobraževalni načrt, praktično
izobraževanje, odprti kurikul, analiza katalogov znanj strokovnega dela izobraževalnih
programov s področja mehatronike in zdravstva, organizacija in izvedba vzgojnoizobraževalnega procesa
Pripravljena evalvacijska poročila za objavo, dostopna na spletni strani:
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijskaporocila.aspx
Partnerji

Poklicna in strokovne šole, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, eksperti s Filozofske in
Pedagoške fakultete v Ljubljani,…
5.5

Vodja projektne aktivnosti

Mag. Tina Klarič
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6. Prenos znanj pri implementaciji izobraževalnih programov
6.1

Opis in cilji aktivnosti

6.2

Ciljna skupina

6.3

Rezultati

− Na osnovi ugotovitev spremljanja, ki posredno kažejo na izobraževalne potrebe učiteljev,
razviti in izvesti ustrezna usposabljanja s pripadajočimi gradivi za strokovne sodelavce
poklicnega in strokovnega izobraževanja
− Za namene identificiranja izobraževalnih potreb učiteljev izpeljati raziskave ter na tej
osnovi pripraviti usposabljanja z ustreznimi gradivi ter jih poskusno izvesti.
− programski učiteljski zbori pilotnih šol projekta Poskusno uvajanje in spremljanje
izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja;
− strokovni sodelavci, mentorji dijakom na praktičnem usposabljanju z delom, dijaki in
starši srednjih poklicnih in strokovnih šol.
Na podlagi ugotovitev spremljanja področja preverjanja in ocenjevanja znanja v projektu
Poskusno uvajanje in spremljanje poskusnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik
oblikovanja smo v letu 2009 za vseh 7 pilotnih šol oblikovali povratno informacijo s
priporočili za nadaljnje razvojno delo in usposabljanje učiteljev na tem področju.
Priporočila za razvojno delo so se nanašala na načrt preverjanja in ocenjevanja; učno
pripravo učitelja za določen učni sklop; opredelitev področij in kriterijev za ocenjevanje pri
tem istem učnem sklopu; opredelitev minimalnih standardov znanja za (isti) učni sklop ter
preizkuse znanja za (isti) učni sklop. Pomembno je bilo predvsem, da učitelji naštete
dokumente/načrte/preizkuse medsebojno uskladijo in povežejo v logično celoto. Za
vsako šolo smo izvedli evalvacijsko srečanje, na katerem smo jim predstavili ugotovitve
spremljanja njihove šole ter ugotovitve spremljanja vseh šol. Ugotovili smo, da učiteljem
vseh šol primanjkuje podobnih znanj s področja načrtovanja ter preverjanja in
ocenjevanja znanja, predvsem pa je bilo učitelje potrebno ozavestiti, da je oba segmenta,
torej načrtovanje in ocenjevanje potrebno misliti skupaj in razvijati v medsebojni
povezanosti in usklajenosti. Identifikacija omenjenih izobraževalnih potreb učiteljev nas je
pripeljala do naslednjega koraka, ki je bil priprava gradiva s konkretnimi primeri s
področja načrtovanja in ocenjevanja znanja ter razvoj 84-urnega modula usposabljanja z
omenjenega področja. Tako smo v letu 2010:
− izdali smo publikacijo: »Učna tema in učna situacija – od načrtovanja do ocenjevanja«, v
obsegu 230 strani in v 300 izvodih. Publikacija je bila na voljo v tiskani in je še na voljo v
e-obliki, na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Ucna_tema_in_ucna_situacija_89.pdf
− razvili smo 84-urni modul usposabljanja s področja preverjanja in ocenjevanja znanja in
ga poskusno izvedli na ŠC Velenje. Modul usposabljanja in gradivo sodita v skupno
ponudbo šolam in njenim strokovnim sodelavcem za pridobitev pedagoških kompetenc
za načrtovanje učnega procesa in ocenjevanje znanja.
Drugo področje, s katerim smo se ukvarjali v projektu je bilo področje učnih težav dijakov
v poklicnih in strokovnih šolah. Želeli smo raziskati, kakšne učne težave se pojavljajo
med dijaki naših šol ter na tej osnovi razviti priporočila za razvojno delo na tem področju
na samih šolah in s šolami. Tako je:
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−

nastalo raziskovalno poročilo v obsegu 258 strani: »Težave dijakov pri učenju v
poklicnem in strokovnem izobraževanju: opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža
pomoči – Analiza stanja« http://www.cpi.si/mediji/publikacije.aspx
6.4

Partnerji

6.5

Vodja projektne aktivnosti

− Vladimir Milekšič, ZRSŠ
− ŠC Velenje (programski učiteljski zbori s 3 strokovnih področij mehatronike, rudarstva in
avtoservisne dejavnosti)
− dr. Marija Kavkler, Pedagoška fakulteta UL
− dr. Lidija Magajna, Pedagoška fakulteta UL
− dr. Mojca Lipec Stopar, Pedagoška fakulteta UL
− dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo UL
− Ksenija Bregar Golobič, Urad za razvoj šolstva, MŠŠ
− Lia Janželj, Pedagoška fakulteta UL.
Saša Grašič, CPI
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7. Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja
7.1

Opis in cilji aktivnosti

Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega izobraževanja v prvi vrsti pomeni spodbujanje mladih in
odraslih k tehtnem razmisleku o njihovi nadaljnji poklicni in življenjski poti. Pri tem vključujemo
tudi starše in strokovno javnost. Naše izhodišče pa je kompleksna informacija podana na
zabaven enostaven in uporabniku prilagojen način. V želji, da bi s to informacijo dosegli mlade,
njihove starše, odrasle in strokovno javnost smo razvili nekaj produktov. Hkrati pa se
zavedamo, da je za uspeh potrebno tudi veliko dela s strokovno javnostjo. Sledenje izvajamo
skozi več vrst izobraževalnih aktivnosti.
Promocija novih izobraževalnih programov je ključna in osrednja aktivnosti za uveljavljanje
in spodbujanje poklicnega izobraževanja. Beseda promocija pomeni vrsto načrtovanih
dejavnosti, ki imajo za cilj ustvariti močno prepoznavnost, uveljavitev in pozitivno vrednotenje
določenega izdelka, storitve, blagovne znamke, identitete, regije, države. V okviru promocije
poklicnega in strokovnega izobraževanje pa smo si v tem smislu prizadevali za močno
prepoznavnost, uveljavitev in pozitivno vrednotenje le tega.
Video igra o poklicih, ki smo jo izvedli že v preteklem programskem obdobju v obliki stripa,
omogoča mladim, da se ob ustvarjanju svoje edinstvene zgodbe, dodajanju slik in kratkih
stavkov seznanijo z izobraževalnimi področji in različnimi poklici. Na ta način želimo mladim
pomagati pri odločanju za nadaljnje šolanje. V letu 2009 smo opravili spremljavo video igre o
poklicih, v letu 2010 pa smo na podlagi evalvacij razvili novo dopolnjeno verzijo.
Kratek priročnik učinkovite komunikacije, ki smo ga prav tako pripravili že v preteklem
programskem obdobju, seznanja vse tiste, ki se ukvarjajo s promocijo poklicnega in
strokovnega izobraževanja na šoli ali v kakšni drugi ustanovi, s praktičnimi komunikacijskimi
orodji, njihovimi prednostmi in slabostmi ter okoliščinami njihove uporabe. Za vse, ki želijo bolj
poglobljenega študija pa smo pripravili Komunikacijski načrt. V letu 2009 smo opravili evalvacijo
priročnika v letu 2010 pa smo pripravili drugo dopolnjeno izdajo. Za ta korak smo se odločili na
podlagi izrednega povpraševanja po priročniku.
Usposabljanje sodelavcev srednjih šol za uporabna znanja iz marketinga je ena od oblik,
kako pomagati predstavnikom šol pri promocijskih aktivnostih. Usposabljanja izhajajo iz
predpostavke, da šolski delavec pri izvajanju promocijskih aktivnostih dejansko nastopa v vlogi
marketinškega agenta. V tem smislu je glavni cilj usposabljanj podajanje osnovnih marketinških
pristopov, tehnik in orodij. Usposabljanja hkrati predstavljajo dopolnitev Kratkega priročnika
učinkovite komunikacije.
Informacijsko središče za poklicno orientacijo www.mojaizbira.si je spletni portal, kjer
učenci, njihovi starši odrasli in strokovna javnost na enostaven način pridejo do jasnih,
preglednih in koristnih informacij povezanih bodisi z odločitvami o nadaljnji poklicni in življenjski
poti bodisi s strokovnimi odločitvami. Uporabnik ima možnost na enem mestu pregledati in si v
svojo mapo shraniti informacije o šolah, poklicih, izobraževanjih, zakonodajne akte, strokovno
gradivo, pravilnike, ipd. Hkrati ima uporabnik tudi vpogled v koledar dogodkov in prireditev
povezanih s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.
Informacijsko središče združuje poleg opisanega tudi video igro in komunikacijski priročnik.
www.mojaizbira.si je bila izdelana že v preteklem programskem obdobju, v letih 2008-2010 pa
smo ob nenehnem spremljanju spletno stran nadgradili in jo še bolj približali našim
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uporabnikom. Za prepoznavnost informacijskega središča skrbimo s kontinuiranimi aktivnostmi
kot so: predavanja na seminarjih za šolske svetovalne delavce, usposabljanje piscev
predstavitev šol, izdelava brošur in vsakoletno pojavljanje v mapi poklicni kažipot.
Usposabljanje piscev predstavitev šol na www.mojaizibra.si, ki predstavlja eno izmed
dejavnosti za uveljavitev informacijskega središča www.mojaizbira.si šolske delavce opremlja z
znanji za učinkovito nastopanje v spletnih medijih.
Poklicna vzgoja je eden od pomembnih elementov povezanih z uveljavljanjem in
spodbujanjem poklicnega izobraževanja. Na podlagi Raziskave o zastopanosti poklicne vzgoje
v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce izvedene v preteklem programskem
obdobju smo v letu 2009 pripravili vsebine za napredek poklicne vzgoje, v letu 2010 pa smo
izvedli izobraževanje za osnovnošolske učitelje in svetovalne delavce o vsebinah za poklicno
vzgojo. Cilj izobraževanja je seznaniti osnovnošolske učitelje in svetovalne delavce z
možnostmi in pristopi, ki jih je potrebno uporabiti pri svetovanju mladim o nadaljnji izobraževalni
in poklicni poti.
7.2

Ciljna skupina

Učenci osnovne šole, predšolski otroci, starši, odrasli, strokovna javnost.
7.3

Rezultati

7.4

Partnerji

− Gradivo za promocijo poklicnega izobraževanja kot celote
− Druga dopolnjena verzija video igre o poklicih
− Druga dopolnjena izdaja Kratkega priročnika učinkovite komunikacije
− Aktualno in sproti posodobljeno Informacijsko središče za poklicno orientacijo
www.mojaizbira.si
− Izvedena usposabljanja piscev predstavitev šol na www.mojaizbira.si.
− Izvedena usposabljanja sodelavcev srednjih šol za uporabna znanja iz marketinga
− Izvedena izobraževanja za osnovnošolske učitelje in svetovalne delavce o vsebinah za
poklicno vzgojo.
Zunanji izvajalci s področja komuniciranja, spletne umetnosti, šole, ministrstva, zbornice,
zavodi, Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
7.5

Vodja projektne aktivnosti

Mag. Miha Lovšin
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8. Zakladnica znanja
8.1

Opis in cilji aktivnosti

Naloga projektne aktivnosti Zakladnica znanja je bila voditi Izvir znanja, spletno knjižnico za
poklicno in strokovno izobraževanje, tako da bo postal osrednja referenčna točka, prek katere
bodo dostopna kakovostna gradiva, ki so nastala v različnih projektih
V Izviru znanja so vsebine, ki so nastale v okviru projektov, ki jih je koordiniral CPI, učna
gradiva v e-obliki, seznam potrjenih učbenikov, koristne povezave do virov gradiv ter kotiček za
avtorje učnih gradiv.
V okviru Zakladnice znanja deluje tudi posebna skupina, katere naloga je povezovati in
usklajevati nastajanje učnih gradiv. Komisija se je redno sestajala na tematskih srečanjih, k
sodelovanju pa smo pritegnili tudi strokovnjake s področja didaktike, založništva ter vrednotenja
gradiv.
Hkrati pa v okviru Zakladnice znanja tudi nastajajo nova gradiva, med katerimi je treba omeniti
priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje Razmišljamo in delujemo
trajnostno.
Cilji projektne aktivnosti Zakladnica znanja:
− Voditi Izvir znanja, spletno knjižnico za poklicno in strokovno izobraževanje: upravljanje z
vsebinami, vključevanje novih gradiv, promocija, spremljanje obiskanosti in uporabnosti
Izvira znanja
− Povezati nastajanje gradiv v okviru posebne skupine na nacionalni ravni
− Podpirati nastajanje novih gradiv.
8.2

Ciljna skupina

Širša strokovna javnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, predvsem pa učitelji.
8.3

Rezultati

Delujoča spletna knjižnica Izvir znanja, dostopna na spletni strani www.izvirznanja.si
Vključenih novih gradiv: 60
Kriteriji kakovosti za učna gradiva
Priročnik Razmišljamo in delujemo trajnostno – objava v e-obliki http://www.cpi.si/mednarodnosodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/zakladnica-znanja/trajnostni-razvoj.aspx ali
www.izvirznanja.si
8.4

Partnerji

Munus 2 – Miran Kozmus
UnisVET – Damjana Lovrenčič
KBŠS – Jasna Lešnik, Kristina Šket
Impletum – Milena Jerala
SIO – dr. Iztok Kavkler, Bojan Ažman
NUK – Karmen Štular Sotošek
FF – dr. Damijan Štefanc
Sodelavci pri pripravi priročnika za trajnostni razvoj: dr. Tatjana Resnik Planinc, dr.
Mimi Urbanc, Helena Vičar Potočnik, Tomaž Dintinjana, Maja Blejec, Andrej
Klemenc, ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Metka Špes, dr. Danijel Vrhovšek
8.5

Vodja projektne aktivnosti

Danuša Škapin
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

REPUBLIKA SLOVENIJA
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

REPUBLIKA SLOVENIJA

9. Zaključki konference projekta ESS
»Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v
srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010«
6. 9. 2010, Brdo pri Kranju
1 Sistematično spremljanje in evalvacija izvajanja novih izobraževalnih programov prispeva
predvsem k globljemu vpogledu v pedagoški proces, ki odgovornim na vsem nivojih
pomaga pri odločitvah o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja v
Sloveniji.
2 Proces evalvacije mora vključevati vse akterje na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja. Evalvacije je treba zasnovati na kombinaciji kvantitativnega in
kvalitativnega raziskovanja s ciljem, da se z ustreznimi podatki in poglobljenimi ocenami
ne le poda ustrezna povratna informacija, ampak tudi odpre prostor za razpravo, ki lahko
prispeva h kakovosti in razvoju celotnega sistema poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
3 Izsledki evalvacij bodo spodbudili širjenje dobrih rešitev in nadaljnji razvoj posameznih
področij prenove. CPI bo nadaljnje evalvacije usmeril v naslednja področja: organizacija
pouka, individualizacija pedagoškega procesa, praktično izobraževanje v delovnem
procesu …
4 K izboljšanju kakovosti na posamezni šoli lahko veliko prispeva kolegialna presoja kot
metoda ugotavljanja kakovosti, saj združuje elemente samoevalvacije in zunanje
evalvacije. Ustrezno usposobljeni presojevalci lahko ob aktivnem vključevanju šole veliko
prispevajo k procesu kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
5 Z vidika kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ima pomembno vlogo
praktično usposabljanje učiteljev v delovnem procesu, ki bi ga bilo treba sistemsko urediti
(razpis podjetij, bonitete za podjetja ...) ter postopno uvesti na vse šole in za vse učitelje
v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju vsake 3 do 5 let.
6 Prav tako bi bilo v prihodnje treba razmisliti o vključitvi praktičnega usposabljanja
učiteljev v delovnem procesu v sistem KATIS (Katalog programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju).
7 V projektni aktivnosti Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti so v sodelovanju s
strokovnjaki s področja ocenjevanja, z učiteljicami in učitelji, s svetovalci Centra RS za
poklicno izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo naredili velike kakovostne premike na
področju določanja standardov za ocenjevanje, samovrednotenja kandidatov in izvedbe
izpitov na zaključku izobraževanja. Kljub temu bo treba šolam in učiteljem še naprej
nuditi podporo pri uvajanju novosti v slovenski srednješolski prostor, predvsem pri
vrednotenju in ocenjevanju dijakov v času procesa in na zaključku izobraževanja. To je
izredno zahtevna in občutljiva naloga, zato je treba učitelje nenehno dodatno
usposabljati, predvsem na področju pedagoško-didaktičnih znanj, in sicer za:
− določanje minimalnih standardov znanja,
− kakovostno izvedbo zaključnega dela v izobraževalnih programih nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja ter izpitov iz drugega in četrtega predmeta poklicne mature v
izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
− pripravo (izpitnih) vprašanj na višjih taksonomskih stopnjah.
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8 Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani
v redne oddelke, je nastal po danskem vzoru, eksperimentalno smo ga preverili v
slovenskem okolju in ga ponujamo kot nacionalni model, ki ga mora podpirati novi zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Končni cilj inkluzije ni le vključevanje učencev
in dijakov s posebnimi potrebami v redne oblike izobraževanja, temveč razvijanje
pravične in demokratične družbe.
9 Model zahteva, da se strokovni delavci, ki poučujejo učence in dijake s posebnimi
potrebami, še dodatno izobražujejo s področja posebnih potreb in da se obrazec Prijava
za vpis v začetni letnik srednje šole dopolni z rubriko »učenec s posebnimi potrebami«. S
tem bo zagotovljena pravočasna priprava srednje šole na sprejem dijaka s posebnimi
potrebami.
10 Predlagamo tudi, da se financira tolmača za slovenski znakovni jezik za gluhe dijake, ki
so vključeni v izobraževalni proces in da se več pozornosti nameni izpolnjevanju in
izvajanju pogojev, navedenih v odločbah o usmeritvi (normativi, arhitektonske ovire,
prostorski pogoji za izvajanje individualnih ur dodatne strokovne pomoči …).
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10. Pregled kazalnikov za končno poročilo projekta ESS
Kazalec

1.1.

Načrtovani rezultati projekta
Obrazložitev kazalca
2008
2009
2010
2011
Skupaj
1. Uvajanje izobraževalnih programov s samoevalvacijo in nadaljnjim razvojem
Oblikovanje standardov
2
2
4
Leto 2009:
kakovosti in
Pripravljena sta 2 standarda
inštrumentarija
kakovosti za področje
načrtovanja in za področje
praktičnega usposabljanja z
delom.
Leto 2010:
Pripravljena sta 2 standarda
kakovosti za področje
samoevalvacije in za
področje ocenjevanja

1.3.

Izvedba instrumentarija
na vzorcu najmanj 3 šol

1

1

Kolegialno presojanje bilo
izvedeno na 1 šoli in 2
šolskih centrih (skupaj 6 šol)

1.4.

Analiza rezultatov in
oblikovanje ukrepov za
izboljšanje

1

1

Rezultati kolegialnega
presojanja so bili analizirani,
na 1 šoli in 2 šolskih centrih
so pripravljeni ukrepi za
izboljšanje

1.5.

Priprava zaključnega
poročila.

1

1

Pripravljeno poročilo
»Kolegialno presojanje v
srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju –
Poročilo o pilotnem uvajanju
metode kolegialnega
presojanja.«
http://www.cpi.si/files/cpi/user
files/Datoteke/evalvacija/Poro
cilo_o_kolegialnem_presojanj
u_2010.pdf

2.1.

Koncept standardizacije
znanja in kompetenc, ki
se preverjajo ob zaključku
poklicnega in
strokovnega
izobraževanja

2. Razvoj in merjenje poklicnih kompetenc
1
1
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Nastali so teoretični prispevki
na temo učnih izidov

2.2.

Število oblikovanih
inštrumentarijev za
empirično preverjanje
standardov in merjenje
učnih dosežkov

1

1

Pripravljena so metodološki
inštrumetnariji za empirično
preverjanje standardov in
merjenje učnih dosežkov
Analiza dobrih praks
merjenja učnih izidov za
program okoljevarstveni
tehnik in naravovarstveni
tehnik.

2.3

Pripravljeno nacionalno
poročilo o izvedljivosti za
vključitev v študijo VET
LSA

2.4.

Program dodatnega
izobraževanja in
usposabljanja učiteljev

2.5.

Izvedba inštrumentarija
na ustreznem vzorcu
dijakov

2.6.

Priporočila za
implementacijo
kreditnega sistema v luči
povezovanja šolskega
certifikatnega sistema.

2.7.

Publikacija

1

1

Poročilo pripravljeno v letu
2009 in je objavljeno na
spletni strani
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx

1

1

Pripravljen program
usposabljanja učiteljev:
Izboljšanje kakovosti pouka
(15 ur)

1

1

Inštrumentarij (vprašalniki) so
bili izvedeni z dijaki, učitelji in
delodajalci, ki sodelujejo
programih okoljevarstveni
tehnik in naravovarstveni
tehnik

1

Pripravljene so smernice in
priporočila za kreditno
vrednotenje učnih izidov

1

Pripravljena so metodološka
izhodišča za povezovanje
šolskega in certifikatnega
sistema z vidika kreditnega
vrednotenja

1

3. Kakovost pedagoških procesov
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1

Pripravljeni so osnutki
analize kreditnega
vrednotenja za povezovanja
šolskega in certifikatnega
sistema za programe NPI,
SPI in SSI.
Pripravljeno gradivo z
naslovom Evropski kreditni
sistem v poklicnem in
strokovnem, izobraževanju
objavljen na
http://www.cpi.si/files/cpi/user
files/Datoteke/Publikacije/Evr
opskiKreditniSistemVPklicne
mInStrokovnemIzobrazevanj
u.pdf

3.1.

Didaktični model
kompetenčno
naravnanega
izvedbenega kurikula
(izdelan elektronski
priročnik za učitelje)

1

3.2.

Izveden program
usposabljanja za uporabo
spletne učilnice (v letu
2009), delujoča spletna
učilnica (v letu 2010)
(Izdelana spletna učilnica
za študijsko skupino
poslovni projekti).
Priprava kriterijev
kakovosti odprtega
kurikula in priprava
metodologije za
identifikacijo
izobraževalnih potreb v
lokalnem okolju.

1

1

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

1

Izdelan priročnik »Didaktični
model kompetenčno
naravnanega izvedbenega
kurikula« objavljen na spletni
strani
http://www.cpi.si/files/cpi/user
files/Datoteke/Publikacije/Did
akticni_model.pdf

1

2

Izveden program
usposabljanja in delujoča
spletna knjižnica

1

2

Pripravljen priročnik
»Priporočila za načrtovanje in
izvedbo odprtega kurikula v
programih poklicnega in
strokovnega izobraževanja »
natisnjen v 300 izvodih in
objavljen na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx

Model nudenja pomoči
učiteljem pri delu z dijaki
s posebnimi potrebami, ki
so integrirani v redne
oddelke – 1 priročnik
(primer dobre prakse) in
medijska prezentacija
projekta.
Priporočila za izvajanje
ključne kompetence
podjetništvo.

1

1

Izdelan priročnik z DVD-jem
»inkluzija in inkluzivnost« v
300 izvodih in objavljen na
spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx

1

1

Učno gradivo za razvoj
ključne kompetence
Podjetništvo na področju
zdravstva, sociale in
kemije.

1

1

Pripravljeno gradivo »Ključna
kompetenca podjetništvo kot
element priprave
izvedbenega kurikula »
objavljeno na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx
Pripravljeno gradivo
»Gradivo za usposabljanje
učiteljev s področja zdravstva
in sociale ter kemije«,
objavljeno na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx
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3.7.

Strokovne podlage za
povezovanje šole s sfero
dela.

1

1

3.8.

Oblikovani standardi
kakovosti in inštrumentarij
za področje praktičnega
usposabljanja z delom.

1

1

3.9.

Oblikovani osebni
izobraževalni načrt

1

1

3.10

Izdelano poročilo o
evalvaciji izvedbenega
kurikula;
Izdelano poročilo o
evalvaciji odprtega
kurikula,
Izdelano poročilo o
evalvaciji priznavanja
formalno in neformalno
pridobljenega znanja

Izdelan priročnik
»Povezovanje sfere dela in
šolstva-praktično
usposabljanje učiteljev v
delovnem procesu«,
natisnjeno v 300 izvodih in
objavljen na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx
Izdelan priročnik
»Povezovanje sfere dela in
šolstva-praktično
usposabljanje učiteljev v
delovnem procesu«,
natisnjeno v 300 izvodih in
objavljen na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx
Oblikovano gradivo »Osebni
izobraževalni načrt«,
objavljen na spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx
Izdelana poročila evalvacij za
izvedbeni kurikul, odprti
kurikul in priznavanje
formalno in neformalno
pridobljenega znanja,
poročila so objavljena na
spletni strani
http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacijein-spremljanje/evalvacijskaporocila.aspx

4. Dvig kakovosti vrednotenja znanj in spretnosti
4.1

Izdelan koncept
elektronske mape učnih
dosežkov.

1

1

4.2.

Pripravljen strokovni
priročnik za določanje
minimalnih standardov
znanja.

1

1
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Pripravljeno v elektronski
obliki in objavljeno na spletni
strani
http://www.cpi.si/strokovnapodrocja.aspx
Pripravljeno strokovni
priročnik za določanje
minimalnih standardov znanja
v elektronski obliki in
objavljeno na spletni strani
http://www.cpi.si/files/cpi/userf
iles/Datoteke/ESF/DvigKakov
ostiVrednotenjaZnanja/MSZ1.
pdf

4.3.

Pripravljena baza
vprašanj za 10 strokovnih
modulov

1

1

Pripravljene baze vprašanj za
2. enoto poklicne mature.
Pripravljene baze vprašanj za
izobraževalne programe:
predšolska vzgoja,
gastronomija,
gastronomija in turizem,
elektrotehnik, tehnik
računalništva,
naravovarstveni tehnik,
lesarski tehnik, živilsko
prehranski tehnik, veterinarski
tehnik, strojni tehnik,
geotehnik, logistični tehnik,
zdravstvena nega, tehnik
oblikovanja,ustvarjalec
modnih oblačil
Pripravljena in natisnjena
publikacija v 400 izvodih z
naslovom »Priporočila za
pripravo in izvedbo drugega in
četrtega predmeta poklicne
mature« in objavljen na
spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/files/cpi/userf
iles/Datoteke/ESF/DvigKakov
ostiVrednotenjaZnanja/1Pripo
rocila_za_pripravo_in_izvedb
o_drugega_in_cetrtega_pred
meta_PM.pdf

4.4.

Priporočila za sestavo
izpitne pole za drugi
predmet poklicne mature

1

1

4.5.

Priporočila za izvedbo
izdelka oziroma storitve
pri poklicni maturi

1

1

Pripravljena in natisnjena
publikacija v 400 izvodih z
naslovom »Priporočila za
pripravo in izvedbo drugega in
četrtega predmeta poklicne
mature«
ZDRUŽENO V ENI
PUBLIKACIJI in objavljen na
spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/files/cpi/userf
iles/Datoteke/ESF/DvigKakov
ostiVrednotenjaZnanja/1Pripo
rocila_za_pripravo_in_izvedb
o_drugega_in_cetrtega_pred
meta_PM.pdf

4.6.

Priporočila za izvedbo
zaključnega dela na
zaključnem izpitu

1

1

Pripravljeno poročilo za
izvedbo zaključnega dela na
zaključnem izpitu v elektronski
obliki in objavljeno na spletni
strani – www.cpi.si in
http://www.cpi.si/files/cpi/userf
iles/Datoteke/ESF/DvigKakov
ostiVrednotenjaZnanja/2Pripo
rocila_za_kakovostno_priprav
o_in_izvedbo_ZD.pdf
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5.1.

Metodološki načrti
evalvacij

3

5.2.

Sintezno poročilo o
evalvacijah

3

5. Evalvacije
2

2
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5

Leto 2009:
Metodologija za evalvacijo:
-praktičnega izobraževanja,
-odprtega kurikula,
- osebnega izobraževalnega
načrta
-novih izobraževalnih
programov PSI po strokovnih
področjih s pedagoškega in
strokovnega vidika
Leto 2010:
Metodologija za evalvacijo:
-poklicne mature,
-učnih gradiv,
-spodbudnega učnega okolja

5

Realiziranih 8 poročil:
Leto 2009:
-Evalvacija poskusnega
uvajanja programov Tehnik
mehatronike in tehnik
oblikovanja.
-Evalvacija področja
praktičnega izobraževanja.
- Evalvacija področja
odprtega kurikula
- Evalvacija osebnega načrta.
- Evalvacija novih
izobraževalnih programov
poklicnega in strokovnega
izobraževanja po strokovnih
področjih s pedagoškega in
strokovnega vidika.
in objavljenih na spletni strani
www.izvirznanja.si
Leto 2010:
-Pripravljeno sintezno
poročilo o spremljanju
poskusnega uvajanja
programov Tehnik
mehatronike in tehnik
oblikovanja.
-Poročilo o poklicni maturi.
-Poročilo o učnih gradivih.

5.3.

e-publikacija

5.4.

Število vključenih šol
8
8
16
Vključenih 33 šol.
6. Prenos znanja pri implementaciji izobraževalnih programov
Izvedena usposabljanja
5
5
10
Leto 2009:
Izvedeno 7 usposabljanj na
pilotnih šolah, ki sodelujejo v
projektu ŠC Kranj-35
udeležencev, SŠTS šiška-16
udeležencev, ŠC Velenje-22
udeležencev, SŠ za
oblikovanje Maribor-16
udeležencev, ŠC Celje-25
udeležencev, SŠOF
Ljubljana-43 udeležencev,
ŠC Ptuj-45 udeležencev
Leto 2010:
Skupaj izvedenih 19
usposabljanj ( 8 usposabljanj
ŠC Velenje, 877
udeležencev; 3 usposabljanja
SPSŠ Bežigrad, 33
udeležencev; 4 usposabljanja
Srednja trgovska šola
Ljubljana, 77 udeležencev, 3
usposabljanja CPI, 19
udeležencev; 1 usposabljanje
grm novo mesto, 49
udeležencev)

6.1.

1

1
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2

Leto 2009:
2. poročilo o spremljanju
poskusnega izvajanja tehnika
mehatronike in tehnika
oblikovanja. in objavljeno na
spletni strani
www.izvirznanja.si
Leto 2010:
3. poročilo o spremljanju
poskusnega izvajanja tehnika
mehatronike in tehnika
oblikovanja. Pripravljena
evalvacijska poročila za
objavo, dostopna na spletni
strani:
http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacijein-spremljanje/evalvacijskaporocila.aspx

6.2.

Novi programi
usposabljanja učiteljev

1

1

2

Leto 2009:
Pripravljen program 80
urnega usposabljanja
učiteljev na področju
vrednotenja kompetenc
Leto 2010:
-Pomen šolskih pravil za
kakovostno sobivanje in
kvaliteto pouka ter
svetovanje in podpora
strokovnemu timu za pripravo
šolskih pravil: trajanje 6 ur

6.3.

Strokovno usmerjevalno
gradivo za učitelje, s
področja vrednotenja
kompetenc

1

1

Publikacija »Učna tema in
učna situacija-od načrtovanja
do ocenjevanja« natisnjena v
300 izvodih in objavljen na
spletni strani
www.izvirznanja.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx

6.4.

Strokovno poročilo s
smernicami za delo s
šolami na področju
individualizacije pri delu z
dijaki z učnimi težavami
različnih izvorov.

1

1

Nastalo je raziskovalno
poročilo v obsegu 258 strani
» Težave dijakov pri učenju v
poklicnem in strokovnem
izobraževanju: opredelitev,
prepoznavanje, oblike in
mreža pomoči- Analiza
stanja. Poročilo je objavljeno
na spletni strani www.cpi.si in
http://www.cpi.si/mediji/publik
acije.aspx

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7. Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Izvedena 3 usposabljanja
3
3
Izvedena 4 usposabljanja
pisanja za splet in
administracija
www.mojaizbira.si za
konzorcije šol.
Izdelan seznam
1
1
Izdelani predlogi za
pomanjkljivosti Kratkega
dopolnitev priročnika in
priročnika učinkovite
seznam pomanjkljivosti.
promocije strokovnega in
Uporabnost priročnika je bila
poklicnega izobraževanja.
testirana na 16 šolah
Priprava programov za
2
2
Programa »Poklicna vzgoja«
nove učitelje osnovnih in
in » celostni pristop k poklicni
srednjih šol, ki vstopajo
vzgoji v šoli« za nove učitelje
kot pripravniki v
osnovnih in srednjih šol, ki
izobraževalni proces.
vstopajo kot pripravniki v
izobraževalni proces sta
pripravljena
Izvedena usposabljanja
2
Izvedeni 2 usposabljanji
pisanja za splet in
( 9.4.2010 Nova Gorica in
administriranja
24.5.2010 Velenje)
www.mojaizbira.si za
konzorcije šol
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7.5.

Vključeni podatki o trgu
dela na portal
www.mojaizbira.si

1

7.6.

Izdelan 1 dinamični baner
www.mojaizbira.si, 1
zloženka (elektronska
verzija) in prenesenih
70videov na portal
youtube.com

7.7.

Posodobljena različica
video igre moj strip

1

7.8.

Izvedeno 1 izobraževanje
za osnovnošolske učitelje
in svetovalne delavce o
vsebinah za poklicno
vzgojo

1

7.9.

Izdelano elektronsko
gradivo za promocijo
novih izobraževalnih
programov

1

7.10.

Izvedeni usposabljanji
sodelavcev srednjih šol
za uporabna znanja iz
marketinga

2

Izvedeno usposabljanje o
komuniciranju 13.1.2010 in
24.5.2010

7.11.

12 posodobitev spletne
strani www.mojaizbira.si

12

Izvedeno

7.12.

Delujoča spletna stran
www.mojaizbira.si

1

Deluje

7.13.

3 posodobitve baz

3

Baza izobraževanja odraslih,
baza izobraževanj programov
srednjih šol, baza poklicev

8.1.

Nadgrajena spletna
knjižnica Izvir znanja

2

8.2.

Trajnostni razvoj

Spletna stran
www.izvirznanja.si deluje,
kjer so objavljena tudi vsa
gradiva
Izdelano gradivo za trajnostni
razvoj, objavljeno na spletni
strani www.izvirznanja.si

8.3.

Vključena nova gradiva v
spletno knjižnico

8. Zakladnica znanja
1
1

20

1

1

10

30
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Podatki vključeni na
www.mojaizbira.si
Aktivnost v zvezi z videi je
zaključena. Skupno
prenesenih cca. 400 videov.
Baner je končan. Zloženka
za promocijo
www.mojaizbira.si v obliki
kartic je končana.
Aktivnost je zaključena
http://mojaizbira.si/igrica/
Izobraževanje izvedeno
3.6.2010 Nova Gorica
( Seminar Novi trendi v
informiranju in svetovanju za
mlade pred izbiro srednje
šole)
Izdelano

Vključena so vsa nova
gradiva, ki so nastala na CPI
in najbolj kakovostna gradiva,
ki so nastala v okviru projekta
Impletum

11. Pregled realiziranih kazalnikov v obdobju 2008-2010 glede aplikacijo MVP
Kazalnik

Število izpeljanih
programov
usposabljanja do leta
2010

Načrtovana
vrednost
obdobje
2008-2010
10

Realizirano v obdobju januar-avgust 2009
za
Leto 2009:
7 (ŠC Kranj, SŠTS Šiška, ŠC Velenje, SŠ za oblikovanje Maribor, ŠC
Celje, SŠOF Ljubljana, ŠC Ptuj)
Leto 2010:
19 usposabljanj ( 8 usposabljanj ŠC Velenje, 87 udeležencev; 3
usposabljanja SPSŠ Bežigrad, 33 udeležencev; 4 usposabljanja
Srednja trgovska šola Ljubljana, 77 udeležencev, 3 usposabljanja
CPI, 19 udeležencev; 1 usposabljanje grm novo mesto, 49
udeležencev)
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Zap.
št.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

Naslov
usposabljanja

Kraj izvedbe

Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 1.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 2.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 3.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 4.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 5.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 6.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 7.
srečanje
Modul
ŠC Velenje
usposabljanja s
področja
vrednotenja
znanja – 8.
srečanje
Induktivni pristop SPSŠ Bežigrad
pri pedagoškem
delu
Induktivni pristop SPSŠ Bežigrad
pri pedagoškem
delu
Induktivni pristop SPSŠ Bežigrad
pri pedagoškem
delu
31/33

Čas
izvedbe

Št.
udeležencev

26.1.2010

16

9.2.2010

14

2.3.2010

11

16.3.2010

11

30.3.2010

5

13.4.2010

11

18.5.2010

10

1.6.2010

9

11.2.2010

11

4.3.2010

12

25.3.2010

10

Število novih in
prenovljenih učnih
gradiv do leta 2010

13

Leto 2009:
8
1 mapa UD, 5 sinteznih poročil o evalvacijah (Evalvacija
poskusnega uvajanja programov Tehnik mehatronike in tehnik
oblikovanja.- Evalvacija področja praktičnega izobraževanja.Evalvacija področja odprtega kurikula.- Evalvacija osebnega
načrta.- Evalvacija novih izobraževalnih programov poklicnega in
strokovnega izobraževanja po strokovnih področjih s
pedagoškega in strokovnega vidika), 1 e –publikacija (2.
poročilo o spremljanju poskusnega izvajanja Tehnika
mehatronika in Tehnika oblikovanja), 1 nacionalno poročilo
VET-LSA
Leto 2010:
5 tiskanih publikacij: (objavljene tudi na
www.cpi.si/mediji/publikacije ali www.izvirznanja.si)
− Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega
predmeta poklicne mature 400 izvodov
− Povezovanje sfere dela in šolstva 300 izvodov
− Inkluzija in inkluzivnost z dvd-jem 300 izvodov
− Priporočila za načrtovanje in izvedbo odprtega kurikula v
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja 300
izvodov
− Učna tema in učna situacija-od načrtovanja do ocenjevanja«
300 izvodov
14 poročil objavljenih na spletni strani www.cpi.si (točni spletni
naslovi so objavljeni predhodno v publikaciji pod rubriko rezultati
posameznih aktivnosti)
− Pripravljeno poročilo »Kolegialno presojanje v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju«
− Izdelan priročnik »Didaktični model kompetenčno
naravnanega izvedbenega kurikula«
− Pripravljeno gradivo »Ključna kompetenca podjetništvo kot
element priprave izvedbenega kurikula »
− Pripravljeno gradivo »Gradivo za usposabljanje učiteljev s
področja zdravstva za učenje podjetništva«, objavljeno na
spletni strani www.izvirznanja.si
− Oblikovano gradivo »Osebni izobraževalni načrt«, objavljen
na spletni strani
− Izdelana 3 poročila evalvacij:
 Povezovanje splošnih strokovnih znanj ter
poklicnih veščin v izvedbenem kurikulu
 Poročilo o spremljanju odprtega kurikula v
programih srednjega poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja,
 Poročilo o evalvaciji priznavanja
neformalnega znanja
− Pripravljeno strokovni priročnik za določanje minimalnih
standardov znanja v elektronski obliki in objavljeno na spletni
strani – www.cpi.si oziroma www.izvirznanja.si
− Pripravljeno poročilo za izvedbo zaključnega dela na
zaključnem izpitu v elektronski obliki in objavljeno na spletni
strani
− Nastalo je raziskovalno poročilo v obsegu 258 strani »
Težave dijakov pri učenju v poklicnem in strokovnem
izobraževanju: opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža
pomoči- Analiza stanja. Poročilo je objavljeno na spletni
strani
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−
−
−
Število pilotnih šol do
leta 2010

11

Število udeležencev
programa
izobraževanja in
usposabljanja do leta
2010

170

Nastalo je 3. poročilo o spremljanju poskusnega izvajanja
tehnika mehatronike in tehnika oblikovanja.
Izdelano gradivo za trajnostni razvoj »Razmišljamo in
delujemo trajnostno«, objavljeno na spletni strani
Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem
izobraževanju

SKUPAJ 33 ŠOL
1. Biotehniška šola Maribor
2. Biotehniška šola Rakičan
3. Biotehniški center Naklo, Srenja šola
4. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
5. Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
6. Grm NM center biotehnike in turizma, Kmetijska šola GRM in
biotehniška gimnazija
7. Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za
prehrano in živilstvo
8. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
9. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
10. Srednja šola Jesenice
11. Srednja šola tehniških strok Šiška
12. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
13. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
14. Srednja šola za oblikovanje Maribor
15. Srednja šola Zagorje
16. Srednja zdravstvena šola Celje
17. Srednja zdravstvena šola Izola
18. Srednja zdravstvena šola Ljubljana
19. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
20. ŠC Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
21. ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko
22. ŠC NM, Srednja zdravstvena in kemijska šola
23. ŠC Ptuj, Poklicna in tehniška elektro šola
24. ŠC Ptuj, Biotehniška šola
25. ŠC Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
26. ŠC Velenje, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
27. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
28. Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola
29. Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniška gimnazija in
zdravstvena šola
30. TŠC Kranj, Poklicna in strokovna šola
31. TŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
32. TŠC Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
33. TŠC Nova Gorica, Srednja strojna, prometna in lesarska šola
Leto 2009:
202 (ŠC Kranj-35 udeležencev, SŠTS šiška-16 udeležencev, ŠC
Velenje-22 udeležencev, SŠ za oblikovanje Maribor-16 udeležencev,
ŠC Celje-25 udeležencev, SŠOF Ljubljana-43 udeležencev, ŠC
Ptuj-45 udeležencev)
Leto 2010:
295 udeležencev ( 8 usposabljanj ŠC Velenje, 87 udeležencev; 3
usposabljanja SPSŠ Bežigrad, 33 udeležencev; 4 usposabljanja
Srednja trgovska šola Ljubljana, 77 udeležencev, 3 usposabljanja
CPI, 19 udeležencev; 1 usposabljanje grm novo mesto, 49
udeležencev)
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