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UVOD

Vodnik skozi {olsko leto 2004/05 je namenjen ravnateljem in u~iteljem strokovnih in poklicnih {ol, 
predstavnikom delodajalcev, sindikatom in drugim akterjem v poklicnem in strokovnem izobra`eva-
nju v Sloveniji. Z njim `elimo `e deveto leto zapored prikazati delovanje Centra RS za poklicno izob-
ra`evanje v preteklem letu in predstaviti dejavnosti, ki jih na~rtujemo v prihodnjem {olskem letu.

V preteklem obdobju, ki presega {olsko in tudi koledarsko leto, je Center izvajal Razvojni program 
za uveljavitev Izhodi{~ za pripravo izobra`evalnih programov ni`jega in srednjega poklicnega in 
srednjega strokovnega izobra`evanja. Projekti, ki jih je v okviru razvojnega programa vodil Cen-
ter, se zaklju~ujejo, v pripravi pa so novi projekti, ki so namenjeni uvajanju novosti in jih je mo`no 
sofinancirati iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Med dose`ki razvojnega programa je raz-
vit sistem priprave, potrjevanja in uvajanja nacionalnih poklicnih standardov, vklju~no z registrom 
in s sistemom potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifkacij, metodologija priprave kompeten~no 
zasnovanih in modularno grajenih izobra`evalnih programov, nov koncept nadaljnjega izobra`eva-
nja izobra`evalcev in predlog ukrepov za prepre~evanje {olske neuspe{nosti in za zmanj{evanje 
osipa v poklicnem in strokovnem {olstvu. Posamezne novosti se s pomo~jo pilotnih {ol uvajajo 
v {olsko prakso z modelom izobra`evalnega programa Avtoserviser, v katerega se je za {olsko 
leto 2004/05 vpisalo kar lepo {tevilo dijakov. Za sprejem na Strokovnem svetu RS za poklicno 
izobra`evanje je pripravljenih {e nekaj programov srednjega poklicnega izobra`evanja, ki bodo 
razpisani za naslednje {olsko leto, podro~ne skupine za posamezna poklicna podro~ja pa pri-
pravljajo na~rte uvajanja in spremljanja programov v ~asu izvajanja.

Prihodnje obdobje v razvoju poklicnega in strokovnega izobra`evanja, in s tem tudi {olsko leto 
2004/05, bo v znamenju razvojnih projektov druge prednostne naloge iz Enotnega programske-
ga dokumenta za obdobje 2004–2006, ki zajema znanje, razvoj ~love{kih virov in zaposlovanje. 
Center je za doseganje postavljenih ciljev v tretjem ukrepu dokumenta, ki zadeva vse`ivljenjsko 
u~enje, kot separatni del letnega delovnega na~rta za leto 2004 pripravil vrsto projektov za 
nadaljnji razvoj in prenovo izobra`evalnih programov ter njihovo uvajanje v prakso. Kot dr`ava 
Evropske unije si moramo tudi v poklicnem in strokovnem izobra`evanju prizadevati za doseganje 
skupno postavljenih ciljev, ki vodijo k vse`ivljenjskemu u~enju in se nana{ajo predvsem na od-
piranje sistemov izobra`evanja in usposabljanja za vse uporabnike, la`ji dostop do izobra`evanja 
ter izbolj{anje njegove kakovosti in u~inkovitosti. Za doseganje teh ciljev dr`ava Slovenija, v tem 
primeru Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port, lahko koristi sredstva evropskih strukturnih 
skladov. Razvojne projekte, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, bo med {te-
vilnimi drugimi izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis projektov, v okviru letnega delovnega na~rta 
izvajal tudi Center RS za poklicno izobra`evanje.

Nadaljnji razvoj, ki bo {el v smeri doseganja evropskih ciljev na podro~ju izobra`evanja in uspo-
sabljanja do leta 2010, bo temeljil na `e dose`enih rezultatih v poklicnem in strokovnem izob-
ra`evanju v preteklosti, ki jih bo Center sistemati~no spremljal in predstavljal strokovni javnosti. 
V okviru programske prenove je na Centru pripravljenih {e vrsta transverzalnih projektov, ki 
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zadevajo vse programe in vsa strokovna podro~ja ter so namenjeni bolj u~inkovitim metodam 
spremljanja in evalvacije poklicnega izobra`evanja, izbolj{anju preverjanja in ocenjevanja znanja, 
posebej zaklju~evanju izobra`evanja vklju~no s poklicno maturo, ter ukrepom za prepre~evanje 
osipa. Center se v prihodnjem obdobju, prav tako s podporo Evropskega socialnega sklada, in-
tenzivneje loteva informiranja in svetovanja za poklicno in strokovno izobra`evanje, kjer `eli poleg 
informativnih koti~kov za dijake v {olskih centrih pripraviti {e mre`o svetovalnih storitev za tiste, 
ki so izpadli iz izobra`evanja. 

V vodniku predstavljamo {e aktivnosti in institucionalne re{itve, ki so v prihodnjem obdobju nujno 
potrebne za sledenje smernicam in priporo~ilom Evropske komisije. To so poleg nacionalnega 
registracijsko-informacijskega sistema poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifkacij 
(NRP), ki ga je Center postavil v preteklosti, {e Nacionalno sredi{~e za poro~anje in ekspertizo v 
poklicnem in strokovnem izobra`evanju (prej Nacionalni observatorij) in Center za izobra`evanje 
izobra`evalcev (TTnet), ki sta izpostavi CEDEFOP-a, ter Nacionalni center za Europass, ki vklju~-
uje instrumente zagotavljanja transparentnosti in primerljivosti poklicnih kvalifikacij v EU.

Center bo poleg na{tetih dolgoro~nih nalog, ki se kot strate{ke aktivnosti postavljajo na novo, 
tudi v prihodnje opravljal vse naloge, ki jih je kot strokovno podporo in svetovanje nudil strokovnim 
organom, socialnim partnerjem, Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne zadeve, Ministrstvu za 
{olstvo znanost in {port ter drugim akterjem v poklicnem in strokovnem izobra`evanju, zlasti 
poklicnim in strokovnim {olam. O posameznih dejavnostih, aktivnostih ter z njimi povezanimi pro-
jekti naj vas podrobneje informira Vodnik za {olsko leto 2004/05 !

 Vladimir Tkalec, direktor
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RAZVOJNI PROGRAM ZA PODPORO 
IMPLEMENTACIJI IZHODI[^ ZA 
PRIPRAVO IZOBRA@EVALNIH 
PROGRAMOV NI@JEGA IN SREDNJEGA 
POKLICNEGA TER SREDNJEGA 
STROKOVNEGA IZOBRA@EVANJA

V letu 2002 smo na Centru RS za poklicno izobra`evanje za~eli izvajati tako imenovani Razvojni 
program za implementacijo Izhodi{~ za pripravo izobra`evalnih programov. Preko razvojnega 
programa smo sku{ali implementirati novosti, ki jih uvajajo nova Izhodi{~a v poklicno in strokovno 
izobra`evanje, in s tem pribli`ati razvoj poklicnega in strokovnega izobra`evanja v Sloveniji skup-
nim evropskim ciljem.

V dveletnem obdobju smo v sodelovanju s {tirimi pilotnimi {olami opravili veliko dela in naredili 
velik premik pri pripravi izobra`evalnih programov. Dobro sodelovanje s pilotnimi {olami, Zavo-
dom RS za {olstvo in tudi tujimi strokovnjaki, ki so nam pomagali pri razre{evanju dilem, so dali 
naslednje rezultate:
§ Pripravljena je metodologija za pripravo poklicnih standardov in poklicni standardi za podro~je 

kmetijstva, informacijsko komunikacijske tehnologije ter poklicni standardi za mehatronika.
§ Skupaj z Zavodom za {olstvo je bila pripravljena metodologija za pripravo standardov klju~nih 

kvalifikacij.
§ Izdelani so bili osnutki standardov klju~nih kvalifikacij za sloven{~ino, tuji jezik, matematiko, na-

ravoslovje, dru`boslovje, umetnost, informatiko, podjetni{tvo, zdravstveno varstvo in varstvo 
pri delu, socialne spretnosti, u~enje u~enja, poklicno orientacijo.

§ Na podlagi novih Izhodi{~ je bil pripravljen tudi program Avtoserviser, ki ga je Strokovni svet 
RS za poklicno in strokovno izobra`evanje sprejel 12. 12. 2003.

§ Druga~en pristop k pripravi izobra`evalnih programov, kjer so dane nacionalne smernice, 
izvedbeni kurikul pa se pripravlja na nivoju {ole, je zahteval dodatno izobra`evanje za vse 
sodelujo~e od vodij podro~ij na Centru, svetovalcev Zavoda za {olstvo, u~iteljev in vodstev 
{ol. Izobra`evanje in usposabljanje je bilo predvsem usmerjeno v timsko delo u~iteljev pri 
na~rtovanju u~nega procesa, nove metode u~enja in pou~evanja, preverjanje in ocenjevanje 
znanja, priprave na problemsko zasnovan pouk, uvajanje klju~nih kvalifikacij,...

§ Razvili smo program usposabljanja mentorjev u~iteljem za~etnikom, ki bodo v sodelovanju s 
fakultetami – izvajalkami pedago{ko-andrago{kega usposabljanja izvajali modul 5 Specialna 
didaktika. Usposabljanje je uspe{no zaklju~ilo 19 udele`encev iz pilotnih {ol. Pripravljen je tudi 
predlog izvajanja modula Specialna didaktika v {olskem letu 2004/05 z vklju~itvijo usposo-
bljenih mentorjev. 

§ V tem obdobju je bil narejen premik tudi na podro~ju prepre~evanje osipa. Po mednarodno 
primerljivi metodologiji je pripravljen predlog za spremljanje osipa, predlogi ukrepov za pre-
pre~evanje osipa se bodo v nadaljnjih aktivnostih implementirali na 10 {olah.
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§ Vzporedno z uvajanjem novosti v poklicno in strokovno izobra`evanje pa Ministrstvo za {ol-
stvo, znanost in {port v okviru razvojnega programa vodi projekt spremembe financiranja 
izobra`evanja, katerega cilj je pripraviti strokovne podlage za nov model financiranja srednjih 
{ol, ki bo dal {olam ve~jo avtonomijo, spodbujal njihovo inovativnost, izbolj{al odzivnost {ol na 
potrebe trga dela, isto~asno pa zagotavljal uspe{no in gospodarno poslovanje.

§ V podporo uvedbi programskih novosti smo v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz Nizozemske 
in Nem~ije izvedli nekaj delavnic in seminarjev. V okviru projekta PUA (pomo~ nizozemske 
vlade pri posodabljanju poklicnega izobra`evanja) so nam nizozemski strokovnjaki posredovali 
svoje znanje in izku{nje na temo Povezovanje znanja, vloga dijaka in u~itelja, izku{nje in smer-
nice. V sodelovanj z Bavarskim in{titutom, ki se ukvarja s kakovostjo v izobra`evanju, pa smo 
izvedli seminar Novi koncepti u~enja in pou~evanja v poklicnem izobra`evanju. S prof.dr. Ge-
orgom Spöttlom z Univerze v Flensburgu pa smo organizirali okroglo mizo Odprta vpra{anja 
in re{itve pri uvajanju izobra`evalnega programa Avtoserviser.

Razvojni program je v obdobju od 2002 do 2004 dal nekaj pomembnih strate{kih usmeritev 
razvoja poklicnega izobra`evanja v Sloveniji. V naslednjem obdobju, to je do konca leta 2006, se 
bodo nadaljnje usmeritve razvoja poklicnega in strokovnega izobra`evanja pri nas uresni~evale 
skozi Evropski socialni sklad, ki predstavlja instrument Evropske unije, ki pomaga razvijati znanja 
in spretnosti posameznikov in s tem prispeva k prepre~evanju brezposelnosti.

Mirjana Kova~,
namestnica direktorja
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PRIPRAVA IN UVAJANJE 
IZOBRA@EVALNEGA PROGRAMA 
SREDNJEGA POKLICNEGA 
IZOBRA@EVANJA AVTOSERVISER

V {olskem letu 2003/04 je bilo ve~ino razvojnega dela vlo`enega v pripravo novega izobra`eval-
nega programa Avtoserviser, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobra`e-
vanje na svoji 71. seji 12. 12. 2003. Gre za prvi program srednjega poklicnega izobra`evanja, 
ki je nastal na podlagi Izhodi{~ za pripravo izobra`evalnih programov ni`jega in srednjega poklic-
nega izobra`evanja ter programov srednjega strokovnega izobra`evanja (2001).

Priprava okvirnega izobra`evalnega programa Avtoserviser

Sestavljavci programa Avtoserviser so pri pripravi programa sledili temeljnim novostim in stra-
te{kim ciljem: 
§ povezovanje splo{nega, strokovnega in prakti~nega znanja v koherentno in problemsko struk-

turiranem izobra`evalnem programu, katalogih znanja, izpitnih katalogih, pri ~emer je cilj do-
se~i ve~jo notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost znanja ter razvoj poklicnih in klju~nih 
kompetenc, ki vodijo do celovite usposobljenosti za poklic, spodbujajo sodelovanje v dru`bi, 
osebnostni razvoj in nadaljnje izobra`evanje; 

§ uveljaviti na~elo u~nociljnega in problemskega na~rtovanje pri pripravi katalogov znanja in iz-
peljavi u~nega procesa; 

§ pripraviti modularno zgrajen in fleksibilen ter transparentno strukturiran izobra`evalni pro-
gram;

§ odpiranje kurikula in vpliv lokalnih partnerjev za uresni~evanje lokalnih potreb in interesov; 
§ definirati enoten izobrazbeni standard za {olsko in dualno obliko izobra`evanja; 
§ ve~ja programska pro`nost in avtonomija {ol s pripravo okvirnega izobra`evalnega programa 

na nacionalni ravni in z zahtevo, da {ola pripravi izvedbeni kurikulum;
§ razvoj novih metodi~no-didakti~nih konceptov, katerih cilj je dose~i spremembo v pedago{kem 

delu u~iteljev, timskem delu na {oli in ve~ji individualizaciji pouka.

Ugotavljamo, da so na programski ravni bili uresni~eni temeljni cilji:

1. Pripravljeni okvirni izobra`evalni program je modularno zgrajen in omogo~a pridobiti nacio-
nalno poklicno kvalifikacijo Vzdr`evalec pnevmatik in vulkanizer na 3. stopnji zahtevnosti ter 
poklicno kvalifikacijo in naziv srednje poklicne izobrazbe Avtoserviser/avtoserviserka.

2. Povezovanje splo{nega, strokovnega in prakti~nega znanja v koherentno in problemsko struk-
turiranem izobra`evalnem programu je uresni~eno skozi koncept kompetenc (poklicnih in klju~-
nih). V izobra`evalni program so vgrajeni nacionalni standardi klju~nih kvalifikacij za sloven{~ino, 
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matematiko, tuji jezik in {port kot samostojne programske enote. Povezovanje ciljev in vsebin 
omenjenih predmetov s strokovnimi vsebinami in prakti~nim usposabljanjem prepu{~amo {oli in 
timskimu na~rtovanju pouka vseh u~iteljev, ki pou~ujejo v programu. Uresni~evanje ciljev nacio-
nalnega standarda klju~nih kvalifikacij s podro~ja naravoslovja, dru`boslovja in umetnosti, ki jih 
ni mo`no povezati s cilji strokovnega izobra`evanja, se izvede v samostojnih programskih enotah 
v delu A predmetnika. Cilji ostalih klju~nih kvalifikacij so vgrajeni v strokovne vsebinske sklope ali 
se kot na~in in metoda dela uresni~ujejo skozi celotni program: kompetenca u~enje u~enja, so-
cialne spretnosti, razvoj sporazumevalne zmo`nosti (ustne komunikacije in bralne pismenosti). 
Cilji klju~nih kvalifikacij podjetni{tvo ter zdravje in varnost pri delu so vgrajeni v vse strokovne 
vsebinske sklope. Cilji klju~ne kvalifikacije informacijsko-komunikacijska pismenost pa v vse pred-
mete in vsebinske sklope. Klju~no kvalifikacijo na~rtovanje in vodenje kariere je mogo~e razviti v 
okviru interesnih dejavnosti ali odprtega kurikuluma.

3. Najmanj{a strukturna enota za dosego poklicnih kompetenc so u~ni sklopi; ti se povezujejo v 
vsebinske sklope in omogo~ajo postopno graditev poklicnih kompetenc. U~ni sklopi so vsebin-
sko-didakti~ni sklopi ciljev, ki izhajajo iz kompleksnih delovnih nalog, so didakti~no utemeljeni 
in vodijo do poklicnih kompetenc. V okviru u~nih sklopov se povezuje prakti~no izobra`evanje, 
strokovna teorija in nacionalne klju~ne kvalifikacije v lu~i delovnih in poslovnih procesov in 
upo{tevanja potreb strank. Upo{tevani so vsi pomembni elementi, ki dolo~ajo podro~je avto-
servisne dejavnosti: tehnolo{ki, ekonomski, okoljevarstveni in zdravstveni.

4. Nov didakti~ni koncept predpostavlja pouk/pedago{ki proces, ki 
§ je usmerjen k dijaku/vajencu in procesom u~enja ter razvijanju celovite poklicne usposoblje-

nosti, razvijanje samostojnosti in prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje; 
§ spreminja vlogo u~itelja od »prena{alca« znanja k prevzemanju novih vlog (mentor, ki na~r-

tuje, usmerja in svetuje); 
§ predpostavlja u~enje v kompleksnih zaokro`enih u~nih sklopih, ki vklju~ujejo cilje na~rtovanja, 

odlo~anja, izvedbe in kontrole – u~enje za poklicno ravnanje, povezovanje teorije, prakse in 
klju~nih kvalifikacij;

§ zahteva u~enje z lastno aktivnostjo in ob prakti~nih izku{njah, poudarek na izkustvenem u~enju 
in problemskem pouku, v sredi{~u katerega so aktivnosti in ravnanja ter refleksija le-teh; 

§ razvija klju~ne kompetence u~enje u~enja, socialne in sporazumevalne kompetence (ustno 
komunikacijo, razvijanje funkcionalne pismenosti in informacijsko-komunikacijske pismenosti) 
skozi celoten izobra`evalni program.

5. Izobra`evalni program zahteva pripravo izvedbenega kurikula na {oli. U~itelji skupaj pripravijo 
letne aktivnosti, skupaj na~rtujejo vsebino za uresni~itev ciljev in dolo~ijo na~in preverjanja 
in ocenjevanja dose`enih ciljev. Za operacionalizacijo ciljev je na {oli oblikovana programska 
projektna skupina za pripravo in izvedbo.

6. V izobra`evalnem programu Avtoserviser je 606 ur namenjenih odprtemu kurikulu in uresni-
~evanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. [ola bo v sodelovanju s socialnimi partnerji in gospo-
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darskimi zdru`enji definirala cilje tega dela kurikula, v katerem bodo dijaki/vajenci razvijali tako 
prakti~ne ve{~ine, poglabljali in {irili znanje strokovne teorije ter razvijali klju~ne kompetence.

7. Povezovanje izobra`evanja in dela: prakti~no izobra`evanje v delovnem procesu omogo~a do-
seganje ciljev, ki ji {ola ne more uresni~iti, zlasti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih 
potencialov ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspe{en razvoj poklicne 
kariere z neposrednim opravljanjem dela. Nosilec izobra`evanja sta podjetje in {ola, ki skupaj 
s {olsko delavnico ali medpodjetni{kim centrom izvajata izobra`evalni program. Program 
srednjega poklicnega izobra`evanja je enakovreden ne glede na dualno ali {olsko organizacijo 
izobra`evanja. Za dualno obliko se {teje izvedba izobra`evanja na podlagi individualne u~ne 
pogodbe med delodajalcem, vajencem in njegovimi star{i oz. zakonitimi zastopniki, za {olsko 
pa izvedba izobra`evanja na podlagi pogodbe, ki jo {ola sklene z delodajalci za dijake, ki niso 
sklenili individualnih u~nih pogodb. 

Uvajanje in spremljanje izobra`evalnega programa Avtoserviser

Ker gre za bistveno druga~e strukturiran okvirni izobra`evalni program, ki predpostavlja pripravo 
izvedbenega kurikula na ravni {ole, timsko delo u~iteljev pri na~rtovanju in izvedbi ciljev progra-
ma, nove izvedbeno-organizacijske oblike, nove metode in oblike dela pri pouku in preverjanju ter 
ocenjevanju znanja, je Center RS za poklicno izobra`evanje v sodelovanju z Zavodom RS za {ol-
stvo pripravil projekt Poskusno uvajanje izhodi{~ v pilotnih {olah – Uvajanje in spremljanje novega 
izobra`evalnega programa Avtoserviser. 

Za vodenje in spremljanje projekta je bila imenovana projektna skupina, v kateri so predstavniki 
Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobra`evanje, Z[, CPI, GZS, OZS, [C Ptuj. Pri 
delu projektne skupine sodelujejo tudi strokovni delavci Ministrstva za {olstvo, znanost in {port 
in vsi {tirje ravnatelji pilotnih {ol ([^ Ptuj, Poklicna in tehni{ka strojna {ola, [C Velenje, Poklicna 
in tehni{ka strojna {ola, Tehni{ki {olski center Nova Gorica, Srednja strojna in prometna {ola in 
Srednja poklicna in strokovna {ola Be`igrad, Ljubljana).

Na~rt uvajanja obsega:
§ priprave na uvajanje (januar–avgust 2004) 
§ uvajanje prvega letnika ({olsko leto 2004/05)
§ nadaljevanje uvajanja ({olski leti 2005/06 in 2006/07)

Ker gre za zelo kompleksen projekt, je delo organizirano po delovnih skupinah, ki vodijo in pri-
pravljajo re{itve za posamezne sklope aktivnosti. To so delovne skupine za:

- izvedbeni kurikulum in na~rtovanje,
- preverjanje in ocenjevanje znanja,
- prakti~no izobra`evanje,
- usposabljanje in spopolnjevanje u~iteljev in mentorjev v podjetjih,
- spremljanje in vrednotenje.
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Opravljeno delo in rezultati v obdobju januar-avgust 2004:
§ Pripravljeni so izvedbeni kurikuli na vseh 4 pilotnih {olah (okvirna razporeditev ciljev in vsebin 

u~nih sklopov skozi vsa tri leta, skupna letna priprava, ki vklju~uje prakti~ni pouk, strokovno 
teorijo in tudi klju~ne kvalifikacije).

§ Pripravljen je Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v obdobju poskusnega izvajanja 
programa Avtoserviser s poudarkom na preverjanju znanja, ki daje povratne informacije 
za {e bolj u~inkovito u~enje. Pravilnik prina{a tudi nekatere nove re{itve kot so: {tevil~no 
ocenjevanje z ocenami 2-5, definiranje minimalnih standardov za pozitivno oceno in zahtevo, 
da {ola pripravi individualni na~rt za dijake, ki niso usvojili minimalnega standarda, mo`nost, 
da dijak enkrat napreduje v vi{ji letnik, ~eprav pri enem predmetu ni usvojil minimalnih 
standardov, opisno vrednotenje napredka pri klju~nih kvalifikacijah u~enje u~enja, socialne 
ve{~ine, informacijsko-komunikacijske spretnosti in druge, oblikovanje mape dose`kov, 
vrednotenje projektnega tedna in dokumentiranje u~nih dose`kov pri prakti~nem izobra`evanju 
pri delodajalcu.

§ Vsi u~itelji, ki bodo v jeseni za~eli z izvajanjem izobra`evalnega programa, so bili vklju~eni v 
razli~na usposabljanja, skupaj je bilo izvedenih 21 razli~nih usposabljanj za razli~ne skupine 
u~iteljev; usposabljanja so se prilagajala potrebam projektnih timov na {olah pri pripravi 
izvedbenega kurikula; 

§ Oblikovan je bil predlog vpra{alnika za delodajalce in predlog ciljev za odprti kurikul.
§ Oblikovan je bil model spremljanja, katerega cilj je proces spremljanja novega izobra`evalnega 

programa povezati z razvojnim delom na {oli.
§ Pripravljen je bil opomnik I za {ole in akcijski na~rti na vseh {tirih {olah.

 mag. Slava Pevec Grm

Sestanek delovne skupine za spremljanje in vrednotenje
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KAKO DO SKUPNIH EVROPSKIH CILJEV V 
IZOBRA@EVANJU IN USPOSABLJANJU 2010?

Kot polnopravna ~lanica Evropske unije je Slovenija od 1. maja 2004 dol`na slediti priporo~ilom, 
usmeritvam in programom Evropske komisije in Evropskega sveta. Med temi so tudi pobude in 
programi, ki se nana{ajo na sisteme izobra`evanja in usposabljanja in imajo posreden u~inek 
na poklicno in strokovno izobra`evanje in usposabljanje v dr`avah ~lanicah. To pomeni, da po-
membno vplivajo na delo javnih institucij, kot je Center RS za poklicno izobra`evanje oz., pove-
dano druga~e, je Center kot javni zavod v svojih programskih usmeritvah dol`an upo{tevati tako 
nacionalne kot skupne evropske cilje. Za doseganje teh pa se je potrebno v Sloveniji ustrezno 
organizirati.

Evropski svet je v Stockholmu leta 2001 sprejel dolgoro~ne strate{ke cilje za obdobje desetih 
let, ki so se osredoto~ili na ve~jo kakovost, bolj{i dostop in odprtost sistema izobra`evanja in 
usposabljanja v {ir{e okolje. Leto kasneje jih je v Barceloni v podrobnem delovnem programu pod 
naslovom Education & Training 2010 raz~lenil na 13 ciljev in 42 klju~nih vpra{anj.

Cilji in vpra{anja se nana{ajo na {irok spekter podro~ij, ki so vsa bolj ali manj povezana z izob-
ra`evanjem in usposabljanjem:

1. Izbolj{anje kakovosti in u~inkovitosti sistemov izobra`evanja in usposabljanja v Evrop-
ski uniji

1.1. Izbolj{anje izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev in izobra`evalcev
1.2. Razvijanje spretnosti za dru`bo znanja
1.3. Vsakomur zagotoviti dostop do IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija)
1.4. Pove~anje vpisa na naravoslovne in tehni~ne programe
1.5. Kar najbolje uporabiti vire

2. Vsem olaj{ati dostop do izobra`evanja in usposabljanja
2.1. Ustvariti odprto u~no okolje
2.2. Naj bo u~enje privla~nej{e
2.3. Zavzemanje za aktivno dr`avljanstvo, enake mo`nosti in socialno kohezijo

3. Odpiranje sistemov izobra`evanja in usposabljanja v {ir{e okolje
3.1. Krepitev vezi z delovnim okoljem, raziskovanjem in {ir{o dru`bo
3.2. Razvijanje podjetni{kega duha
3.3. Izbolj{anje u~enja tujih jezikov
3.4. Pove~anje mobilnosti in izmenjav
3.5. Krepitev evropskega sodelovanja
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Ministri dr`av ~lanic so novembra 2002 v Kopenhagnu sprejeli deklaracijo, s katero so dolo~ili 
prioritetna podro~ja in poti, kako z okrepljenim sodelovanjem v poklicnem in strokovnem izob-
ra`evanju in usposabljanju zagotoviti doseganje postavljenih ciljev. Hkrati so pri Evropski komisiji 
postavili 9 delovnih skupin za na~rtno uresni~evanje zastavljenih ciljev. V delovnih skupinah so 
delujejo tudi predstavniki novih ~lanic EU, med njimi tudi iz Slovenije. V skupino za doseganje cilja 
Privla~nej{e u~enje, krepitev vezi z delovnimi okolji, raziskovanjem in {ir{o dru`bo je kot pred-
stavnica Slovenije vklju~ena tudi sodelavka Centra.

Za uresni~evanje ciljev so `e od leta 2002 potekale aktivnosti tudi v Sloveniji. Pri Ministrstvu 
za {olstvo, znanost in {port so bile oblikovane posvetovalne skupine za obravnavo vpra{anj v 
delovnih skupinah Evropske komisije. Oktobra 2003 je potekala tudi predstavitvena konferenca 
skupnih evropskih ciljev na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja, kjer pa ministrstva in drugi 
akterji na tem podro~ju niso predstavili na~rta, kako se organizirati in lotiti doseganja ciljev. V 
marcu 2004 je minister za {olstvo, znanost in {port imenoval Koordinacijsko skupino za izob-
ra`evanje in usposabljanje, ki {teje 26 ~lanic in ~lanov iz razli~nih javnih zavodov, visoko{olskih 
ustanov in strokovnih krogov. Koordinacijska skupina je pripravila slovenska izhodi{~a ter delovni 
na~rt za doseganje ciljev, vzporedno pa so na M[Z[ imenovali podro~ne skupine, med njimi tudi 
podro~no skupino za srednje poklicno in strokovno izobra`evanje oz. za uveljavljanje aktivnosti iz 
Kopenhagenske deklaracije.

Kopenhagenski sklepi oz. t.i. Brugge proces, s katerim se ukvarja podro~na skupina na M[Z[, 
so podlaga za na~rtovanje dela in posameznih projektov v Centru. Center se je in se bo v prihod-
njem obdobju aktivno ukvarjal z zagotavljanjem transparentnosti, primerljivosti in prenosljivosti 
poklicnih kvalifikacij in kompetenc v Sloveniji in med dr`avami. Z odlo~itvijo ministra za {olstvo, 
znanost in {port je v okviru Centra potrebno vzpostaviti nacionalno sredi{~e za Europass kot 
osrednji in{trument za zagotavljanje transparentnosti. Center je vklju~en v pripravo sistema za-
gotavljanja kakovosti v izobra`evanju in bo razvijal tudi posebne projekte zagotavljanja kakovosti 
v PSI. Obse`en del aktivnosti in poseben projekt je namenjen novi kulturi preverjanja in ocenje-
vanja. Vklju~iti se bo moral v projekt potrjevanja oz. priznavanja neformalno in prilo`nostno pri-
dobljenih znanj in spretnosti. Najbolj obse`ne aktivnosti pa je vsekakor potrebno nameniti novi 
kulturi u~enja in pou~evanja v kontekstu vse`ivljenjskega u~enja. 

Pred nami je tudi uvajanje kreditnega sistema v srednjem poklicnem in strokovnem izobra`e-
vanju ter povezava s kreditnim sistemom visoko{olskega izobra`evanja. V jeseni pa namerava 
Evropska komisija nadgraditi kopenhagenske sklepe in z novim t.i. Maastrichtskim komunikejem 
dr`ave ~lanice zavezati za uvedbo Evropskega kvalifikacijskega okvira. 

Ali bomo leta 2010 dosegli skupne evropske cilje na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja, je 
odprto vpra{anje na katerega lahko i{~emo skupni odgovor le z obse`nim delom, dobro organi-
ziranostjo in strpnim sodelovanjem.

 Vladimir Tkalec
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EUROPASS – ENOTEN OKVIR ZA 
TRANSPARENTNOST KVALIFIKACIJ IN 
KOMPETENC 

Izbolj{anje transparentnosti, t.j. preglednosti, »vidnosti«, la`je berljivosti kvalifikacij in kompe-
tenc (tako visoko{olskih kot tudi poklicnih in strokovnih), je eden od pomembnih ciljev evropskih 
sistemov izobra`evanja in usposabljanja v zadnjem desetletju. Je nujni pogoj za primerljivost in 
prenosljivost poklicnih kvalifikacij in kompetenc ter s tem mobilnost {tudentov, dijakov/vajencev 
in delovne sile na enotnem evropskem trgu in pri doseganju ciljev lizbonske strategije. [e prav 
posebej je ta cilj izpostavljen v obeh deklaracijah: Bolonjski deklaraciji, ki govori o skupnih ciljih, 
na~elih in okrepljenem sodelovanju v visokem {olstvu, in Kopenhagenski deklaraciji, ki vzpostavlja 
okrepljeno sodelovanje in uresni~evanje podobnih na~el in procesov v poklicnem in strokovnem 
izobra`evanju v Evropi.

V Evropi je od leta 1957 nastala cela vrsta iniciativ in strategij za odpravo ovir in krepitev mobil-
nosti. To so priznavanje kvalifikacij v reguliranih poklicih, poskus vzpostavitve sistema za primer-
ljivost kvalifikacij (od leta 1985 je bilo primerjanih okoli 200 poklicnih kvalifikacij v 19 panogah 
v ob{irnem projektu, ki ga je vodil CEDEFOP). Od sredine devetdesetih let pa se krepi koncept 
transparentnosti kvalifikacij, to je stopnja »vidnosti«, razpolo`ljivosti ustreznih informacij, ki je 
potrebna, da la`e razberemo vsebino in ume{~enost dolo~ene kvalifikacije in la`e primerjamo 
njeno vrednost na nacionalni in mednarodni ravni. Gre za bolj{e razumevanje kvalifikacij za razli~-
ne namene v odnosu do izobra`evalnega sistema in trga dela. Na evropski ravni je bilo prejetih 
ve~ resolucij, ki so izpostavile pomen razumevanja kvalifikacijskih sistemov dr`av ~lanic in po-
men ustreznih informacij za razumevanje in razbiranje listin (diplom, spri~eval, certifikatov), na 
drugi strani pa zahtevo, da se posameznikom omogo~i, da s pomo~jo razli~nih orodij ~im bolje 
predstavijo celotno paleto znanj, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili na razli~nih ravneh 
formalnega izobra`evanja, pa tudi v neformalnem izobra`evanju in s situacijskim/prilo`nostnim 
u~enjem. Ta dimenzija je zelo pomembna, ker govori o podpori posamezniku in promociji vse`iv-
ljenjskega u~enja kot tistega okvirja, znotraj katerega posameznik nadgrajuje svoje znanje, spre-
tnosti in kompetence ter gradi svojo mapo u~nih dose`kov. V iniciativi vzpostavitve Europassa kot 
temeljnega orodja za transparentnost poklicnih kvalifikacij, ki je podlaga tudi razvoju kreditnega 
sistema in prenosljivost kvalifikacij in kompetenc, je mogo~e videti predvsem to: posamezna 
orodja, ki so bila `e razvita na evropski ravni, med seboj povezati in dati posamezniku v roko 
mapo med seboj povezanih orodij, s katerimi bo ~im bolj u~inkovito predstavil sebe in vse svoje 
u~ne dose`ke, kvalifikacije in kompetence.

Evropska komisija je ob pomo~i ekspertne skupine v okviru kopenhagenskega procesa pripravila 
predlog sklepa o Europassu kot enotnem okviru za transparentnost kvalifikacij in kompetenc in 
ga v prvo branje `e predlo`ila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu, ki sta ga podprla. 
Predvidoma bo sklep sprejet {e to jesen pod nizozemskim predsedovanjem Evropski uniji.
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Pripravljeni predlog za Europass:
§ vzpostavlja enotni okvir za transparentnost kvalifikacij in kompetenc v obliki mape razli~nih 

dokumentov, ki so med seboj povezani; vsi dokumenti imajo dogovorjeno strukturo in 
logoptip;

§ dolo~a, da bo vsaka dr`ava Evropske unije vzpostavila Nacionalni center Europass, ki bo 
koordiniral vse aktivnosti, povezane z Europassom na nacionalni ravni in bo vklju~en v 
evropsko mre`o, ki jo bo koordinirala Evropska komisija;

§ poudarek je na koordinaciji in racionalizaciji, vklju~ujo~ mre`e, ki `e obstajajo.

Temeljni cilji vzpostavitve enotnega okvirja za transparentnost poklicnih kvalifikacij in kompetenc so:
§ Mapa Europass bo omogo~ala posamezniku, da bo lahko celovito predstavil vse svoje 

kvalifikacije in kompetence ter druga znanja in spretnosti, ki jih je pridobil s formalnim 
in neformalnim izobra`evanjem ali so rezultat prilo`nostnega u~enja. Europass je tako 
pomemben instrument podpore in promocije vse`ivljenjskega u~enja v obeh dimenzijah 
(lifelong and life wide).

§ Omogo~al bo la`ji dostop do dokumentov na enem mestu in imel jasno sporo~ilo o 
ume{~enosti dokumentov v {ir{e dogovorjeni okvir na nacionalni in evropski ravni. 

§ Okrepil bo uresni~evanje koherentne strategije za transparentnost poklicnih kvalifikacij 
in kompetenc na nacionalni in evropski ravni ter s tem podpiral priznavanje kvalifikacij in 
kompetenc.

§ Okrepil bo bolj u~inkovito in racionalno upravljanje vseh orodij za transparentnost kvalifikacij 
in kompetenc ter vklju~il `e obstoje~e mre`e, kot so NARIC (National Academic Recognition 
Information Centre), ENIC (European Network of Information Centres), mre`a evropskih 
zavodov za zaposlovanje EURES (European Employment Services), mre`a centrov za 
informiranje in poklicno svetovanje Euroguidance (Network of Resource Centres for 
Vocational Guidance) ter nacionalna informacijska sredi{~a za poklicne kvalifikacije NRP 
(National Refernce Point for Vocational Qualifications). 

Europass bo na za~etku vklju~eval pet dokumentov, ki so bili razviti na evropski ravni in vsi no-
sijo logotip Europass. To so:

§ @ivljenjepis (je ogrodje Europassa).

§ Mobility (nadome{~a Europass Training) vklju~uje informacije o vseh vrstah mobilnosti, 
katerih cilj je bilo izobra`evanje in usposabljanje v drugi dr`avi. Vsebuje informacije o tem, 
da je posameznik sledil »evropski u~ni poti«, o kateri sta se skupaj dogovorili ustanova, ki 
je posameznika poslala v izmenjavo, in ustanova, ki je {tudenta/dijaka/delavca sprejela 
v izmenjavo. V dokumentu bo zabele`eno, katere spretnosti in kompetence (jezikovne, 
ra~unalni{ke socialne in strokovne) je posameznik pridobil med bivanjem v drugi dr`avi.

§ Priloga k diplomi posreduje temeljne informacije o visoko{olskih kvalifikacijah (vrsti in 
stopnji kvalifikacije, ume{~enosti kvalifikacije, vrsti in trajanju izobra`evanja in pridobljenih 
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kompetencah in znanjih); izda jo visoko{olska ustanova skupaj z diplomo, in to v uradnem 
jeziku dr`ave ter vsaj {e enem tujem jeziku. 

§ Priloga k spri~evalu je dokument, ki skupaj s spri~evalom krepi transparentnost kvalifikacij, 
pridobljenih v srednjem poklicnem in strokovnem izobra`evanju; za razliko od priloge k diplomi 
je to sistemski dokument, katerega cilj je olaj{ati razumevanje in ume{~anje spri~evala 
kot dokazila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji (predvsem v drugi dr`avi). Priloga k spri~evalu 
posreduje informacije o stopnji kvalifikacije, pridobljenem znanju, spretnostih in kompetencah, 
dostopu do delovnih mest na dolo~enem poklicnem podro~ju, o instituciji, ki je spri~evalo 
izdalo, o poti pridobivanja kvalifikacije in dostopu do naslednje ravni izobra`evanja. Priloga k 
spri~evalu se pripravi v uradnem jeziku dr`ave, ki je spri~evalo izdalo, in vsaj {e v enem tujem 
jeziku. 

§ Evropski jezikovni listovnik posreduje informacije o znanju tujih jezikov in napredku 
posameznika na tem podro~ju.

Europass je strukturiran odprto, tako da bo v prihodnje mogo~e vklju~evati {e druge dokumente 
tako na evropski kot nacionalni ravni. Vsi dokumenti bodo na voljo v elektronski in papirnati obliki. 

Implementacija
Evropske unija je ob pomo~i nacionalnih predstavnikov `e za~ela z uresni~evanjem potrebnih 
aktivnosti, in sicer: 
§ vzpostavitev Europassa,
§ upravljanje z dokumenti Europassa oziroma njihova priprava,
§ promocija Europassa, informiranje in svetovanje. 

Evropska komisija je pripravila ~asovni na~rt implementacije, ki obsega postavitev evropskega 
portala Europass v 20 uradnih jezikih in ustrezne povezave z drugimi portali (Ploteus, Eurogu-
idance, Eures, ENIC/NARIC, NRP in drugi), predlog upravljanja z dokumenti in na~rt promo-
cijskih aktivnosti. Politi~no podporo bodo projektu izrekli tudi ministri na konferenci decembra 
2004 v Maastrichtu.

Na nacionalni ravni je oblikovana delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, social-
nih partnerjev in javnih zavodov. Naloga skupine je pripraviti nacionalno strategijo implementacije 
iniciative v Sloveniji.

 mag. Slava Pevec Grm
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NACIONALNO INFORMACIJSKO 
SREDI[^E ZA POKLICNE KVALIFIKACIJE

Center RS za poklicno izobra`evanje nadaljuje razvoj registracijsko-informacijskega sistema za 
poklicne kvalifikacije, ki je bil zasnovan v okviru projekta Phare MOCCA. 

Registracijsko-informacijski sistem je del Nacionalnega informacijskega sredi{~a za poklicne 
kvalifikacije, ki je vklju~en v evropsko mre`o nacionalnih informacijskih sredi{~ za poklicne kvali-
fikacije

Nacionalno informacijsko sredi{~e mora:
§ imeti pregled in mo`nost uporabe nacionalnih informacijskih virov o strukturi in vsebini 

sistema nacionalnega izobra`evanja in usposabljanja znotraj poklicnega izobra`evanja;
§ aktivno prispevati k evropskim ustanovam in informacijskim mre`am, tako na bilateralni kot 

na multilateralni osnovi;
§ posredovati informacije posameznikom, institucijam, delodajalcem in informacijskim sredi{~em 

v drugih dr`avah z namenom podpiranja meddr`avne mobilnosti in transparentnosti poklicnih 
kvalifikacij;

§ podpirati izvedbo predlogov Evropskega foruma na nacionalnem nivoju, kot so skrb za 
dostopnost informacij o sistemu kvalificiranja in tudi razvoj dodatka k spri~evalu.

V okviru registracijsko informacijskega sistem delujejo tri baze, in sicer baza nomenklatur po-
klicev, baza poklicnih standardov s katalogi standardnih znanj in spretnosti ter baza izvajalcev 
postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Vse baze so dostopne na 
spletni strani Nacionalnega informacijskega sredi{~a Slovenije (http://www.nrpslo.org).

V prvi polovici leta 2003 se je za~ela in zaklju~ila druga faza razvoja registracijsko-informacij-
skega sistema z izgradnjo registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij. Register je integriran v obstoje~o aplikacijo sistema. 

Uporaba sistema je prilagojena posameznim skupinam uporabnikov, ki imajo skladno s svojimi 
nalogami in pristojnostmi dostop do posameznih mo`nostih urejanja in pregledovanja vsebin.

Register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je 
eden od registrov v okviru registracijsko-informacijskega sistema za poklicne kvalifikacije. Podatki 
iz registra so povezani s podatki v registru poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in 
spretnosti, ki so bili izgrajeni v prvi fazi razvoja registracijsko-informacijskega sistema, hkrati pa 
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je register mogo~e povezati tudi z drugimi podatkovnim bazami. Re{itev upo{teva vsa dolo~ila 
Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij (Ur. l. RS, {t. 81/00), ki je bil osnova za izdelavo izhodi{~nega modela procesa.

Register podpira metodologijo vpisa izvajalca postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij:
§ prejem predloga izvajalca postopkov za vpis v register z vsemi prilogami,
§ obravnava vloge, dopolnjevanje dokumentacije,
§ vpis v register,
§ vzdr`evanje podatkov v registru,
§ uporaba podatkov iz registra,
§ povezava z drugimi institucijami (RIC, SURS, …),
§ zgodovina.

Druga faza razvoja registracijsko-informacijskega sistema je zaklju~ena, kar pa ne predstavlja 
zaklju~ka izgradnje celotnega sistema. Med pripravo definicije registra izvajalcev postopkov za 
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij se je pokazala potreba po vklju~itvi po-
datkov o imetnikih licenc in izdanih certifikatih. V teku so razgovori o vklju~itvi omenjenih dveh 
registrov v obstoje~i registracijsko-informacijski sistem. Prav tako je v teku oblikovaje nacionalne 
delovne skupine, ki bo vklju~evala predstavnike vseh institucij, ki razpolagajo s podatki o poklic-
nem izobra`evanju in bo delovala na podro~ju nadaljnjega razvoja Nacionalnega informacijskega 
sredi{~a.

Registracijsko-informacijskih sistem bo v svoji kon~ni obliki zdru`eval informacije s podro~ja po-
klicnega in strokovnega izobra`evanja, ki bodo koristile {irokemu krogu uporabnikov; tako tistim, 
ki svojo poklicno pot {e na~rtujejo, tistim, ki razvijajo in izvajajo poklicno in strokovno izobra`eva-
nje, kot tudi tistim, ki ponujajo prilo`nosti za razvoj poklicnih poti posameznikov.

 mag. Tanja Logar
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POKLICNI STANDARDI

Rezultati razvojnega programa so na podro~ju razvoja poklicnih standardov spodbudili konceptu-
alne spremembe, pa rudi razvoj in dograjevanje metodologij za pripravo poklicnih standardov.

Predloge konceptualnih sprememb je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobra-
`evanje, realizirani pa so v veliki meri v Pravilniku o nomenklaturi poklicev, ki je bil pripravljen na 
Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne zadeve in objavljen v Uradnem listu (77/2003). Pravilnik 
dolo~a naloge partnerjev in okvirni postopek priprave poklicnih standardov, najve~ja novost pa 
je uvedba podro~nih odborov za poklicne standarde. ^lane podro~nih odborov imenuje minister, 
pristojen za delo, sestavljajo pa jih strokovnjaki, ki jih predlagajo zbornice, ministrstva in sindikati. 
Podro~ni odbori obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde, dolo~ajo prioritete, ob-
likujejo delovne skupine za pripravo poklicnih standardov, predlagajo kvalifikacijske strukture za 
svoja podro~ja in predlagajo poklicne standarde v obravnavo Strokovnemu svetu RS za poklicno 
in strokovno izobra`evanje.

Podro~ni odbori so naslednji: Izobra`evanje, umetnost, kultura; Poslovanje in uprava; Tehnika, 
ra~unalni{tvo; Proizvodna tehnologija; Arhitektura, gradbeni{tvo in varstrvo okolja; Kmetijstvo, 
gozdarstvo, ribi{tvo, veterina; Zdravstvo in sociala; Storitve. Vseh osem podro~nih odborov je 
pri~elo z delom v zadnjih mesecih leta 2003.

Na metodolo{kem podro~ju obstajajo v glavnem nespremenjena Metodolo{ka izhodi{~a za po-
klicne standarde (sprejeta na S 15. maja 2003), razvili pa smo metodologije za razvoj profila 
poklica, ki je temeljna strokovna podlaga za poklicni standard, metodolo{ke pripomo~ke za pri-
pravo utemeljitev poklicnih standardov in za revizijo le-teh, pa tudi metodolo{ke pripomo~ke za 
ugotavljanje trendov v razvoju poklicev oziroma poklicnih podro~ij. 

V letu 2004 se prioritetno pripravljajo poklicni standardi na naslednjih podro~jih: 
• Predelava odpadnih materialov
• @ivilstvo, lesarstvo, oblikovanje
• Gostinstvo in turizem
• Strojni{tvo in metalurgija
• Alternativno zdravilstvo

Za leto 2005 podro~ni odbori prioritet {e niso oblikovali. Glede na prispele pri~akujemo razvoj 
poklicnih standardov s podro~ja storitev in oblikovanja predvsem na VI. zahtevnostni stopnji. 
V skladu s 7. ~lenom Pravilnika o nomenklaturi poklicev je CPI dol`an vsakih pet let spodbuditi 
revizijo poklicnih standardov na ustreznem podro~nem odboru. Glede na ta kriterij bo v nasled-
njem letu bo potrebno ve~jo pozornost posvetiti predvsem naslednjim podro~jem: strojni{tvo, 
poslovanje in uprava, zdravstvo. 
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Glede na to, da bo v naslednjih letih razvoj izobra`evalnih programov spodbujen s sredstvi evrop-
skih strukturnih skladov, pri~akujemo tudi dodatne pobude za razvoj poklicnih standardov tako z 
nacionalnega kot z evropskega prostora.

 Veronika [lander

Seja Podro~nega odbora za poklicne standarde Poslovanje in uprava
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RAZVOJ POKLICNEGA IN 
STROKOVNEGA IZOBRA@EVANJA 
PO STROKAH

Strukturna oziroma kohezijska politika Evropske unije in pripadajo~i strukturni in kohezijski sklad 
predstavlja poglavitni instrument solidarnosti v EU, s pomo~jo katerega ~lanice EU prispevajo 
k skladnej{emu razvoju celotnega teritorija EU in premagovanju razvojnih razlik med regijami. 
Tudi Slovenija kot ~lanica EU je od 1.1.2004 dalje upravi~ena do evropske strukturne pomo~i. V 
obdobju 2004-2006 bo celotna Slovenija upravi~ena do pomo~i preko 4 strukturnih skladov. To 
so: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in 
jamstveni sklad, Finan~ni instrument za usmerjanje ribi{tva, pa tudi skozi Kohezijski sklad. Osno-
va za izvajanje aktivnosti v okviru kori{~enja sredstev strukturnih skladov za obdobje 2004-2006 
je Enotni programski dokument (EPD). EPD temelji na Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 
in Dr`avnem razvojnem programu in `e vklju~uje opis ukrepov, ki jih bo Slovenija izvajala v tem 
programskem obdobju. 

Druga izmed {tirih prednostnih nalog, zapisanih v EPD, je tudi Znanje, razvoj ~love{kih virov in 
zaposlovanje. Aktivnosti v okviru druge prednostne naloge bodo potekale v okviru {tirih ukrepov, 
ki bodo financirani iz Evropskega socialnega sklada:
§ razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela,
§ pospe{evanje socialnega vklju~evanja,
§ vse`ivljenjsko u~enje,
§ spodbujanje podjetni{tva in prilagodljivosti.

Ukrep vse`ivljenjskega u~enja `eli pospe{iti proces doseganja ve~je pro`nosti in odzivnosti si-
stema izobra`evanja in usposabljanja, da se zagotovi dolgoro~no ravnovesje med ponudbo in 
infrastrukturo izobra`evanja ter zahtevami gospodarstva in trga dela. S to strategijo bi proakti-
ven odnos do vse`ivljenjskega u~enja lahko postal klju~nega pomena za nadaljnji gospodarski in 
socialni razvoj ter razvoj zaposlovanja tako na nacionalni kot na lokalni ravni.
Slovenija vztraja pri tej dinamiki z izbolj{evanjem sistemov in struktur, ki podpirajo dvig kakovosti 
in dostopa do izobra`evanja in usposabljanja skozi vse `ivljenje, s krepitvijo medsebojne odvisno-
sti med gospodarstvom, zaposlovanjem in izobra`evanjem ter z uvajanjem in razvojem sodobnih 
metod in tehnik pou~evanja ter u~enja, da bi omogo~ila la`jo prenosljivost znanja na dolo~ene 
gospodarske sektorje in prednostne naloge regionalnega razvoja v skladu z ob~utnim letnim 
nara{~anjem vlaganj v ~love{ke vire na prebivalca.
V skladu z omenjeno evropsko strategijo izobra`evanja, usposabljanja in vse`ivljenjskega u~-
enja je splo{ni cilj, kot sestavni del evropskega socialnega modela, pove~ati stopnjo udele`be v 
vse`ivljenjskem u~enju. Cilj ukrepa je vzpostaviti sisteme in strukture, ki bodo podprli strategijo 
vse`ivljenjskega u~enja prek sodobnej{e ponudbe izobra`evanja in usposabljanja, usposabljanja 
u~iteljev in izvajalcev te~ajev, razvoja lokalnih/regionalnih centrov, {irjenja sistema zagotavljanja 



2222 23 23

kakovosti in neposredne pomo~i za izobra`evanje odraslih z izobrazbenim primanjkljajem ter 
zmanj{evanje stopnje osipa. 

Mandat Centru RS za poklicno izobra`evanje za razvojno delo

Kon~ni prejemnik sredstev za ukrep Vse`ivljenjsko u~enje je Ministrstvo za {olstvo, znanost in 
{port. Center RS za poklicno izobra`evanje je eden izmed kon~nih koristnikov sredstev Evropske-
ga socialnega sklada znotraj ukrepa vse`ivljenjsko u~enje. Center RS za poklicno izobra`evanje 
bo kot ustanova z zahtevanimi izku{njami, sposobnostmi in strokovnostjo, ki jo je pridobil z iz-
vajanjem obstoje~ih nacionalnih shem, v programskem obdobju 2004-2006 prejel neposredni 
mandat Ministrstva za {olstvo, znanost in {port za izvajanje naslednjih aktivnosti:

1. Prenova programov 
§ Razvoj metodologij in priprava izobra`evalnih programov 
§ Preverjanje in ocenjevanje znanja 
§ Zaklju~evanje izobra`evanja 
§ Preventivni ukrepi za prepre~evanje osipa v poklicnem in strokovnem izobra`evanju (PUPO) 
§ Informiranje in svetovanje 
§ Pika na i 

2. Izobra`evanje izobra`evalcev
§ Strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobra`evanju 

3. Evalvacije
§ Spremljanje uvajanja izobra`evalnih programov 

4. Izobra`evanje odraslih
§ Mre`e za informiranje in svetovanje za mlade, ki niso vklju~eni v izobra`evalni sistem 

– usposabljanje svetovalcev

 Matja` Praprotnik

Elektrotehnika, ra~unalni{tvo, mehatronika

Dogajanje na podro~jih elektrotehnike, ra~unalni{tva in na novem podro~ju mehatronike je 
izredno dinami~no, kar vpliva tudi na dogajanje pri izobra`evalnih programih s teh podro~ij. V 
{olskem letu 2003/2004 so se `e izvajali vsi prenovljeni programi. Prvi~ so se izvajali programi 
srednjega strokovnega izobra`evanja Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik energetik, Elektro-
tehnik telekomunikacij in Elektrotehnik ra~unalni{tva, poklicno-tehni{kega izobra`evanja Elektro-
tehnik elektronik, Elektrotehnik energetik ter poklicni te~aj Elektrotehnik ra~unalni{tva. V novem 
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{olskem letu pa se bosta za~ela izvajati dvojezi~na slovensko–mad`arska programa srednjega 
poklicnega izobra`evanja Elektrikar elektronik in Elektrikar energetik. Prav tako prvo leto se je 
izvajal nov vi{je{olski program Informatika.

Na podro~ju mehatronike, kjer pri nas doslej nismo imeli srednje{olskih oziroma vi{je{olskih iz-
obra`evalnih programov, smo v leto{njem {olskem letu pripravili program srednjega poklicnega 
izobra`evanja Mehatronik operater, ki ~aka na potrditev Strokovnega sveta RS za poklicno in 
strokovno izobra`evanje. Program je bil pripravljen v skladu z novimi Izhodi{~i. Pripravili smo tudi 
vi{je{olski izobra`evani program Mehatronika, ki je `e bil potrjen na Strokovnem svetu marca 
2004. V {olskem letu 2004/2005 na podro~ju mehatronike na~rtujemo {e pripravo srednjega 
strokovnega izobra`evalnega programa, ki bo zapolnil vrzel v poklicni vertikali mehatronike. Pred-
vidoma je to na tem podro~ju zadnji program, saj zaradi kompleksnosti mehatronskih naprav 
program ni`jega poklicnega izobra`evanja ni smiseln.

Pri poteku opremljanja {ol so bili pripravljeni minimalni standardi opreme za vsa podro~ja. Glede 
na to, da sta prvi dve leti izobra`evanja v srednjih strokovnih programih prakti~no enaki, so pri-
pravljeni minimalni standardi za strokovno u~ilnico, laboratorij, ra~unalni{ko u~ilnico ter delavni-
co. Za 3. in 4. letnik so vsi ti prostori specializirani za posamezno podro~je. Minimalni standardi 
so pripravljeni tudi za programe ni`jega in srednjega poklicnega izobra`evanja. Nekaj opreme je 
bilo dobavljene v preteklem {olskem letu, nadaljnje opremljanje {ol pa bo potekalo po projektu 
opremljanja v prihodnjih letih.

V letih 2004-2006 na~rtujemo poleg `e omenjenega programa srednjega strokovnega izobra-
`evanja {e pripravo srednjega poklicnega izobra`evanja s podro~ja informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij ter uvajanje in spremljavo vseh novih programov.

V preteklem {olskem letu smo nekoliko spremenili delovanje {tudijskih skupin ter njihovo razpore-
ditev, tako da imamo sedaj {tudijske skupine orientirane podro~no, in sicer za splo{ne strokovne 
predmete, elektroniko, energetiko, digitalno tehniko, prakso – elektronika, prakso – energetika, 
ra~unalni{tvo, telekomunikacije, avtoelektriko in tehnologijo s kemijo. Te {tudijske skupine pokri-
vajo vsa podro~ja v vseh izobra`evalnih programih na podro~ju elektrotehnike in ra~unalni{tva.

 Darko Hribar

Ekonomsko podro~je

Cilji, metode in vsebine pouka v strokovnem oz. poklicnem izobra`evanju so se po letu 1990 
spremenili, med drugim tudi zaradi novih spoznanj razvojne psihologije in didaktike, ki sta v 
ospredje postavili nove koncepte u~enja, pou~evanja in znanja, s tem pa tudi spremenjeno vlogo 
u~itelja in u~enca. Teorije izkustvenega u~enja so tako osredoto~ene na u~enca, ki nova znanja 
pridobiva samostojno.



2424 25 25

Uspeh prenovljenega programa ne opredeljujemo le po tem, ali bo v procesu pou~evanja in 
u~enja pri{lo do za`elenih premikov in ali bo {ola u~ence bolje opremila za izzive prihodnosti, 
temve~ tudi v spremenjenih metodah, v vsakdanjem delovanju {ol, pri ~emer je predpogoj pre-
mik v pojmovanju znanja, u~enja in pou~evanja. Poudarek je na razvijanju spretnosti (poklicnih 
kompetenc) v realnih situacijah, ki so pogoj za vklju~evanje v `ivljenje, ter povezovanju teorije in 
prakse. S tem so povezana tudi vpra{anja, kako u~itelji razumemo spremembe ter katere spre-
membe uvajamo v pouk.

V okviru teh vpra{anj smo se lotili velikega projekta, in sicer uvajanja projektnega dela v srednje 
{ole, s poudarkom na kakovostnem izobra`evanju u~iteljev. Projekt , katerega cilj je oblikovati 
mre`o partnerjev, usposobiti u~itelje projektnega dela ter pripraviti gradivo za projektno delo, 
bomo nadaljevati v {olskih letih 04/05 in 05/06.

Vzporedno te~e prenova izobra`evalnega programa Trgovec, kjer je osrednji poudarek na:
• povezovanju teoreti~nega znanja in prakti~nih poklicnih kompetenc, 
• zagotavljanju pogojev za uspe{nej{e uveljavljanje partnerstva med {olami in podjetji, 
• razvijanju novih oblik in metod pou~evanja in u~enja, 
• kompetencah. 

 Jana Ravbar

Gostinstvo, turizem, gospodinjske storitve, frizerstvo in pred{olska vzgoja

Na podro~ju frizerstva smo na osnovi poklicnih standardov za manikerja, visa`ista in frizerja 
zasnovali modularno zgrajen program poklicnega izobra`evanja Frizer, usklajen z vsemi zahteva-
mi novih Izhodi{~. Predlog programa smo usklajevali s socialnimi partnerji, sprejem programa 
na~rtujemo na Strokovnem svetu v septembru 2004. 

V nadaljevanju bomo pripravili odprti kurikulum skupaj s socialnimi partnerji in izvedbene progra-
me. Razvijali bomo novo strokovno u~no gradivo ter veliko ~asa posvetili izobra`evanju u~iteljev 
ter drugih izvajalcev za uvajanje novega programa. Izobra`evanje bo temeljilo na novih oblikah in 
metodah na~rtovanja in izvajanja programa ter nove kulture u~enja, pou~evanja, preverjanja in 
ocenjevanja znanja.

V minulem {olskem letu je na Oddelku za poklicne standarde potekalo sodelovanje s socialnimi 
partnerji, OZS in GZS, da bi zasnovali kvalifikacijsko strukturo za gostinstvo in turizem, vendar 
pa profilov poklicev in poklicnih standardov, ki so temeljna podlaga prenovi programov, niso uspeli 
pripraviti. 

Minulo {olsko leto je podro~je gostinstva in turizma krepko zaznamoval projekt Closing the gap s 
partnerji konzorcija iz Nizozemske ter ve~ partnerji iz Slovenije: Ministrstvom za gospodarstvo, 
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Ministrstvom za {olstvo, znanost in {port, Ministrstvom za delo, dru`ino in socialne zadeve ter 
drugimi socialni partnerji. 

Projekt Closing the gap je s pilotnim projektom Prakti~no izobra`evanje v delovnem procesu v 
[tajerski regiji spodbudil organizacijske spremembe v prakti~nem izobra`evanju dijakov v progra-
mu Gostinski tehnik. V projekt so bile vklju~ene 3 srednje {ole za gostinstvo in turizem (Radenci, 
Maribor in Celje) ter Vi{ja {ola za gostinstvo in turizem Maribor, vsaka z enim oddelkom oziroma 
z eno skupino. S {olami smo pripravljali projekt, na~rtovali izvajanje prakse pri delodajalcih, iz-
vedli izobra`evanje u~iteljev in mentorjev v podjetjih, sodelovali pri ugotavljanju in re{evanju pro-
blemov, nudili strokovno pomo~, spremljali potek ter na koncu analizirali izvedbo. Ob vsem tem 
pa tesno sodelovali z nizozemskimi predstavniki konzorcija kot nosilci projekta. 

Enako je potekalo tudi z drugim pilotnim projektom v Gorenjski regiji, kjer je {lo za razvoj vsebin 
TDM (turisti~ni destinacijski menend`ment). V ta projekt so bili vklju~eni VS[ GT Bled in SGT[ 
Radovljica ter turisti~no gospodarstvo Gorenjske.

Izvedli bomo {e temeljitej{o evalvacijo obeh pilotnih projektov do zaklju~ne konference projekta 
v novembru 2004. Izsledke iz projekta bomo vnesli v obstoje~a programa Gostinski tehnik in 
Turisti~ni tehnik ter jih predlagali v potrditev Strokovnemu svetu za prehodno obdobje, dokler ne 
bodo dani pogoji za temeljitej{o prenovo celotnega strokovnega podro~ja. Vse dose`ke, odgovo-
re na vpra{anja, navodila in priporo~ila bomo strnili v gradivo Kako na~rtovati in izvesti prakti~no 
izobra`evanje pri delodajalcih, ki bo v pomo~ ne le podro~ju gostinstva in turizma, temve~ tudi 
vsem drugim.

Na podro~ju pred{olske vzgoje bomo glede na evalvacijo programa in poklicne mature ter na 
pobudo M[Z[ predlagali, da se pri~ne pripravljati kvalifikacijska struktura, opis poklicnih profilov 
ter poklicni standardi kot podlaga za prenovo programa Pred{olska vzgoja.

Organizirali smo seminarje za usposabljanje u~iteljev za pripravo izpitnih gradiv ter ocenjevanje 
na poklicni maturi. Povabilu so se odzvali u~itelji za 2. in 4. predmet poklicne mature v pro-
gramih Pred{olska vzgoja ter s podro~ja gostinstva in turizma. Sodelovali so pri pripravi izpitnih 
katalogov za leto 2006 in pri~eli s pripravo enotnih izpitnih gradiv, tudi primerov pisnih pol za 
obvezne pisne izpite iz 2. predmeta. V prihodnje bomo nadaljevali s pripravami izpitnih gradiv, 
te`i{~e pa bo na pripravah izpitnih nalog, ki se bodo lahko zna{le tudi na poenotenih izpitnih po-
lah v vseh javnih {olah.

V izpitne kataloge za poklicno maturo za 2. in 4. predmet za leto 2006 smo vnesli spremembe 
po Zakonu o maturi. V izpitnem katalogu za 2. predmet smo kot ve~jo novost opredelili pisni in 
ustni izpit, kriterije ocenjevanja, ocenjevalno lestvico ter navedli primere ustnih in pisnih vpra-
{anj. Spremembe, ki jih je posebej obravnaval in sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokov-
no izobra`evanje, so v izpitnem katalogu za 4. predmet v programu Pred{olska vzgoja, in sicer 
zmanj{anje obveznega {tevila nastopov v vrtcu s pet na tri nastope.
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[tudijske skupine so bile zelo kakovostno pripravljene in izvedene. Vsaka je organizirala vsaj nekaj 
strokovnih predavanj na aktualno temo. V {tudijski skupini za prakti~ni pouk v programu Turisti~-
ni tehnik so imeli prilo`nost podrobneje spoznati na novo opremljeno u~ilnico s pripomo~ki za 
izvedbo pouka. Do konca {olskega leta sta se dodatno opremili {e dve u~ilnici na drugih {olah, 
medtem ko se bo nadaljnje opremljanje po enakih merilih izvedlo v prihodnjem {olskem letu {e 
vsaj na dveh drugih {olah. 

V gostinskih programih smo se z vodji {tudijskih skupin dogovorili za posodobitev Minimalnih 
normativov in standardov opreme v kuhinji in enako v stre`bi. Prav tako se bomo za posodobitev 
dogovorili tudi v programu Pred{olska vzgoja. 

CPI je aktivno sodeloval pri izvedbi projekta Znanje – mladi in turizem v organizaciji Turisti~ne 
zveze Slovenije, ki je bil tekmovalne narave. Prijavljenih je bilo 38 srednjih splo{nih, strokovnih in 
poklicnih {ol. Dijaki so pripravili raziskovalno nalogo v obsegu 30 strani, vsebino pa so predstavili 
na Turisti~ni tr`nici, ki je potekala 22. aprila v Kranju. V prihodnjem {olskem letu bomo nadalje-
vali s sodelovanjem v tem projektu, Turisti~na tr`nica kot zaklju~ni del pa bo potekala v Izoli. 

Evropsko tekmovanje gostinskih in turisti~nih {ol AEHT bo letos v organizaciji Vi{je strokovne {ole 
za gostinstvo in turizem na Bledu v oktobru 2004. V oktobru pa bo potekal tudi `e 51. Gostinsko-
turisti~ni zbor, tokrat v Radencih. V okviru zbora bo potekalo `e tradicionalno dr`avno tekmovanje 
dijakov srednjih gostinskih {ol iz kuharstva in stre`be ter {ol s programom Turisti~ni tehnik iz 
znanja turizma. Za osnovno{olce, njihove star{e in u~itelje v tem ~asu pripravimo s pomo~jo GZS 
in OZS ter srednje {ole za gostinstvo in turizem promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu.

 Anica Justinek

Gradbeni{tvo, geodezija in varstvo okolja 

Na podro~ju gradbeni{tva smo v {olskem letu 2003/2004 v sodelovanju s {olami pripravili 
Model skupnega izvajanja programov v gradbeni{tvu. V modelu je omogo~eno izobra`evanje za 
poklice ~rkoslikar, dimnikar, izvajalec suhomonta`ne gradnje, kamnosek, slikopleskar, strojnik 
gradbene mehanizacije, tesar in zidar. V izobra`evalne programe modela se lahko vklju~ijo dijaki 
in vajenci. Prednost modela je v skupnem obravnavanju vsebin, ki so skupne vsem poklicem. 
Model skupnega izvajanja programov je prinesel nekatere re{itve glede racionalnej{e organiza-
cije izobra`evanja zaradi upada vpisa v te izobra`evalne programe, hkrati pa tudi nekaj te`av pri 
pou~evanju specifi~nih strokovnih vsebin pri manj tipi~no gradbenih poklicih. V okviru modela pa 
smo oblikovali tudi nov izobra`evalni program Izvajalec suhomonta`nih gradenj. 

Ob uvedbi modela septembra 2004 `elimo dokon~ati delo s pripravo standardov opreme za vse 
programe v modelu in za izobra`evalni program Gradbeni tehnik. Na osnovi standardov opreme pa 
bomo v {olskem letu 2004/2005 pripravili celovit projekt opremljanja gradbenih {ol v Sloveniji. 
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V prihodnjih letih pa `elimo razviti nove, kompeten~no zasnovane in modularno zgrajene izob-
ra`evalne programe z odprtim kurikulom in vsebinskimi sklopi. Na ta na~in `e pripravljamo prvi 
sklop programov. Omenjene programe bomo razvili v okviru projekta Modularno zgrajeni pro-
grami srednjega poklicnega izobra`evanja kot podlaga za oblikovanje novega koncepta modela 
skupnega izvajanja programov v gradbeni{tvu. Projekt predvideva tudi pripravo na~rta uvajanja 
in izobra`evanje izvajalcev programa. Zavedamo se, da gre za uvajanje velikega {tevila novosti, 
ki bodo nedvomno potrebovale svoj ~as za uveljavitev. 

Varstva okolja je novo strokovno podro~je v na{em prostoru. V zadnjem obdobju tudi pri nas na-
stajajo pobude za oblikovanje podro~ne vertikale, ki bi poleg obstoje~ega komunalnega in`enirja 
vsebovala tudi komunalnega tehnologa in {e nekatere poklice na ni`jem nivoju, predvsem na po-
dro~ju zbiranja, sortiranja in predelave odpadkov. Center RS za poklicno izobra`evanje sodeluje v 
mednarodnem projektu European RecyOcupation Profile, kjer smo s pomo~jo temeljnega profila 
razvili profile poklicev glede na specifi~nosti in potrebe komunalnega sektorja pri nas. V nasled-
njih dveh letih `elimo izpeljati projekt Program srednjega strokovnega izobra`evanja s podro~ja 
komunale in varstva okolja, katerega cilj je poleg priprave programa tudi na~rtovanje uvajanja in 
zagotovitev potrebnih pogojev za njegovo izvajanje.

Pri vseh zgoraj na{tetih panogah se v naslednjih letih pri~akuje veliko sprememb in novosti, zato 
bomo morali precej postoriti tudi pri razvoju ~love{kih virov. To pa je za izobra`evalne ustanove 
prilo`nost, ki je ne bi smele zamuditi.

 Igor Leban

Lesarstvo in tapetni{tvo

Podro~ji `e nekaj ~asa povezuje nerazre{en problem, kako oblikovati program srednjega po-
klicnega izobra`evanja, ki bo bolj prilagodljiv novim razmeram, pester in zanimiv. V zadnjem letu 
je bila to med lesarji, ki jim je izobra`evanje blizu, zagotovo najpogosteje obravnavana tema. 
Vendar pa nismo ostali le pri besedah, naredili smo tudi prve korake, saj je bila izdelana do-
polnjena kvalifikacijska struktura, pripravljenih je ve~ina profilov poklicev, te~ejo pa tudi priprave 
za izdelavo poklicnih standardov. Pri vsem tem delu so bili poleg strokovnih slu`b Centra RS za 
poklicno izobra`evanje zelo aktivni tudi socialni partnerji oziroma njihovi strokovnjaki iz prakse. 
Tako sta nastala na ni`jem poklicnem nivoju profila poklica Upravljalec lesno obdelovalnih strojev 
in Obdelovalec lesa; na srednjem poklicnem nivoju pa profili poklica Tapetnik, Mizar ter Stavbni 
mizar. Slednja dva sta {e v postopku usklajevanja med socialnima partnerjema. Poleg tega se 
tej skupini pridru`uje tudi Polagalec parketa in talnih oblog. Predvidoma bodo jeseni 2004 pri-
pravljeni vsi poklicni standardi, ki so osnova za pripravo izobra`evalnih programov.

Program bomo razvili v okviru projekta Modularno sestavljen program srednjega poklicnega 
izobra`evanja na podro~ju obdelave lesa. Projekt predvideva mo`nost izstopa iz programa na 
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razli~nih nivojih, vklju~evanje vajencev in dijakov v program, oblikovanje vsebinskih sklopov in mo-
dularno zgradbo, odprti kurikukum, pripravo na~rta uvajanja in izobra`evanje izvajalcev progra-
ma. Ker gre za uvajanje velikega {tevila novosti, na~rtujemo uvedbo izobra`evalnega programa 
v septembru 2006 na {olah, kjer bodo na spremembe pripravljeni. 

Poleg omenjenega projekta bomo v {olskem letu 2004/2005 nadaljevali z delom pri pripravi 
celovitih standardov opreme in projekta opremljanja lesarskih {ol v Sloveniji.

Vse zgoraj omenjene aktivnosti bodo zahtevale aktivno sodelovanje {ol in u~iteljev. Tako na-
meravamo izpeljati kakovostno pedago{ko izobra`evanje preko prenovljenega sistema stalnega 
strokovnega spopolnjevanja ter o`ja strokovna izobra`evanja preko {tudijskih skupin. Zaradi 
spremenjenih pogojev dela in organizacijskih potreb na~rtujemo tudi pri delu {tudijskih skupin 
organizacijske spremembe. Skratka, ~aka nas obdobje velikih sprememb v relativno kratkem 
~asu. Upam, da bo to za vse nas izziv in prilo`nost, da potegnemo voz slovenskega lesarskega 
izobra`evanja iz nezavidljivega polo`aja.

 Igor Leban

Kemija, steklarstvo, tisk, papirni{tvo, optika

Na podro~ju kemije se bo v {olskem letu 2004/05 izvajal izobra`evalni program Kemijski tehnik. 
Iztekel pa se bo program srednjega poklicnega izobra`evanja Kemik. V bodo~e razmi{ljamo o 
pripravi novega izobra`evalnega programa s podro~ja polimerstva. Priprava tega programa naj 
bi bila sofinancirana s sredstvi evropskih strukturnih skladov. 

V programu Kemijski tehnik smo v {olskem letu 2003/2004 ponosni na pomemben dose`ek: 
vse {tiri slovenske {ole, ki izvajajo ta program, so se uskladile in prvi~ izvedle enoten pisni del 
izpita iz drugega predmeta poklicne mature. Na ta korak, ki je bil izveden na `eljo {ol, smo se 
pripravljali od za~etka {olskega leta. Med drugim smo oblikovali tudi enoten in obse`en nabor 
izpitnih nalog. Ustni del tega izpita je bil ̀ e predhodno vsebinsko usklajen, tako da poteka celoten 
izpit iz drugega predmeta poklicne mature za vse slovenske kemijske tehnike enotno. To je velik 
prispevek k dvigu kakovosti izpita in k bolj{emu poteku izobra`evanja v tem programu nasploh.

Na podro~ju steklarstva in optike se bodo v {olskem letu 2004/05 izvajali programi Steklar SPI, 
Oblikovalec stekla SPI in Tehnik optik SSI. Na podro~ju optike obstaja velik interes po vi{je{olskem 
izobra`evalnem programu s podro~ja optometrije. V {olskem letu 2003/2004 so potekale in-
tenzivne aktivnosti v smeri priprave pobude za poklicni standard s tega podro~ja. V naslednjem 
{olskem letu `elimo izvajati razli~ne aktivnosti, ki bi imele za posledico kvalitetno uvajanje pro-
gramov Steklar in Oblikovalec stekla.
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Na podro~ju tiska in medijev se bodo v {olskem letu 2004/05 izvajali naslednji programi: Grafi~-
ar SPI, Grafi~ni tehnik PTI, Grafi~ni tehnik SSI, Medijski tehnik SSI in In`enir multimedijev. @elimo 
si tudi, da bi se izvajal program Medijski tehnik PT. Izvajali se bodo tudi naslednji programi, pri-
lagojeni za gluhe in naglu{ne dijake z govorno-jezikovnimi te`avami: Grafi~ar SPI, Grafi~ni tehnik 
PTI, Medijski tehnik PTI, Grafi~ni tehnik SSI in Medijski tehnik SSI. Prenova programa Grafi~ar 
intenzivno poteka. Pri prenovi tega programa ra~unamo na finan~no podporo tudi preko sred-
stev evropskih strukturnih skladov.

 dr. Alenka Turi~nik

Kmetijstvo 

V {olskem letu 2003/2004 je bilo na podro~ju kmetijstva najve~ pozornosti namenjene pripravi 
novih poklicnih standardov, razvoju in pripravi katalogov standardov strokovnih znanj in spretno-
sti ter pripravi projekta Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja za javni razpis za sofinanci-
ranje aktivnosti posodabljanja in razvijanja izobra`evalnih programov srednjega in vi{jega {olstva 
s podro~ja kmetijstva in `ivilstva v letih 2004, 2005 in 2006, ki bo sofinaciran iz Evropskega 
socialnega sklada.

Pripravljeni in na Strokovnem svetu potrjeni so bili trije poklicni standardi s podro~ja vrtnarstva, 
in sicer: Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka, Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarka in Dre-
vesni~ar trsni~ar/drevesni~arka trsni~arka. V usklajevanju med zbornicami pa so {e trije poklic-
ni standardi s podro~ja gozdarstva, in sicer: Gozdar-seka~, Gozdar-gojitelj in Gozdar-traktorist.

Na podro~ju kmetijstva je bilo pripravljenih tudi {est katalogov standardov strokovnih znanj in 
spretnosti – NPK, in sicer: Poljedelec, @ivinorejec, Sadjar, Vinogradnik, Kletar in Podkovski 
kova~. Pripravljen je tudi osnutek kataloga za Ekolo{kega kmetovalca.

Projekt Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja je prijavil konzorcij biotehni{kih {ol, ki vklju-
~uje vse kmetijske in `ivilske {ole v sodelovanje s triindvajsetimi partnerji, med katerimi je tudi 
Center RS za poklicno izobra`evanje. Cilj projekta je oblikovanje u~e~e se populacije, ki se bo 
uspe{no prilagajala spremembam, zato je potrebno zagotoviti {iroko in kakovostno programsko 
ponudbo, ki bo omogo~ala visoko strokovno usposobljenost, ve~jo zaposljivost in mobilnost, s po-
udarkom na vse`ivljenjskem u~enju. S tem `elimo dose~i ve~jo kakovost, u~inkovitost, pro`nost 
in odzivnost sistema izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva.

Projekt Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja zajema naslednje podprojekte:
§ Strategija razvoja izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva,
§ Posodobitev obstoje~ih in razvijanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja,
§ [irjenje sistema zagotavljanja kakovosti,
§ Prepre~evanje osipa in
§ Vzpostavitev medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.
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V {olskem leto 2004/05 bo najve~ji poudarek na izdelavi celostne strategije poklicnega in stro-
kovnega izobra`evanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva, ki bo skladen z razvojem panog in s 
smernicami EU na podro~ju izobra`evanja, in izdelavi, dopolnjevanju in potrjevanju manjkajo~ih 
poklicnih standardov. Pri tem bo imela velik pomen prenova izobra`evalnih programov, z mo~nim 
poudarkom na usposabljanju izobra`evalcev za uvajanje novosti po novih Izhodi{~ih.

 Majda Stopar

Promet

Na prometnem podro~ju se izvajajo trije programi za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. To 
so Prometni tehnik, Plovbi tehnik in Ladijski strojni tehnik. Program Prometni tehnik se za mladi-
no izvaja na petih {olah, in sicer na Prometni {oli Maribor, Srednji strokovni in poklicni {oli Celje, 
Srednji poklicni in strokovni {oli Be`igrad v Ljubljani, Tehni{kem {olskem centru v Novi Gorici in 
na Srednji pomorski {oli v Portoro`u. Slednja izvaja tudi oba »pomorska« programa Plovbni teh-
nik in Ladijski strojni tehnik. Vsi trije programi na Srednji pomorski {oli v Portoro`u so prilagojeni 
za narodnostno me{ano obmo~je Slovenske Istre. @al pa ugotavljamo, da je zanimanje mladine 
za izobra`evanje po programu Ladijski strojni tehnik iz leta v leto manj{e, ~eprav se mo`nosti za 
zaposlitev izbolj{ujejo.

Prav nasprotno pa ugotavljamo, da je zanimanje tako mladine kot odraslih za izobra`evanje po 
programu Prometni tehnik bolj stabilno in celo nara{~a. Center RS za poklicno izobra`evanje je 
zato na pobudo Skupnosti srednjih strokovnih {ol s podro~ja prometa in zvez v letu 2003 orga-
niziral pripravo izobra`evanja bodo~ih prometnih tehnikov {e na dva druga na~ina, ki jih omogo~a 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobra`evanju. Tako je posebna delovna skupina v okviru Centra 
pripravila enoletni program Prometni tehnik - poklicni te~aj ter dveletni program poklicno-tehni-
{kega izobra`evanja. Izobra`evanje po teh programih se bo za~elo v {olskem letu 2004/2005. 
Center RS za poklicno izobra`evanje pripravlja v okviru projektov, sofinanciranih iz sredstev Evrop-
skega socialnega sklada, v prihodnjem letu prenovo izobra`evalnega programa Prometni tehnik 
na osnovi Izhodi{~ za pripravo izobra`evalnih programov srednjega strokovnega izobra`evanja. 
Prenovljeni program bo kompeten~no zasnovan, modularno zgrajen in mednarodno primerljiv.

Na podro~ju vi{jega strokovnega izobra`evanja se je s {olskim letom 2002/2003 na Vi{ji pro-
metni {oli Maribor za~el izvajati vi{je{olski strokovni program Promet, za pridobitev vi{je stro-
kovne izobrazbe tehnolog/tehnologinja prometa. Letos kon~ujejo izobra`evanje prvi diplomanti. 
Program temelji na tradiciji izobra`evanja za potrebe v cestnem in `elezni{kem prometu, za 
potrebe transportne in logisti~ne dejavnosti, {pedicije, skladi{~ne dejavnosti, notranjega trans-
porta, carine, … Program se redno logisti~no prilagaja vsem prometnim podsistemom in odpira 
{ir{e mo`nosti zaposlitve v razli~nih gospodarskih dejavnostih. Omogo~a tudi nadaljevanje {tudija 
po vertikali na Fakulteti za gradbeni{tvo v Mariboru (visoko{olski strokovni program Promet) in 
Fakulteti za pomorstvo in promet (visoko{olski strokovni program Tehnologija prometa).
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Na [olskem centru za po{to, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani se izvaja vi{je{olski pro-
gram Po{tni promet za pridobitev vi{je strokovne izobrazbe tehnolog/tehnologinja po{tnega 
prometa. Cilj izobra`evalnega programa Po{tni promet je pridobitev vi{je strokovne izobrazbe 
s {irokim in poglobljenim strokovno-teoreti~nim ter prakti~no-uporabnim znanjem iz po{tnega 
poslovanja.

Program za pridobitev poklicne izobrazbe Voznik, ki je sicer `e bil v prenovljeni obliki posredovan 
Strokovnemu svetu za poklicno in strokovno izobra`evanje leta 1999, a ga ta tedaj ni potrdil, se 
{e vedno izvaja kot konvertiran program in Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port mu iz leta v 
leto podalj{uje veljavnost. Tako bo tudi v naslednjem {olskem letu 2004/2005. Zato na Centru 
na~rtujemo, da za {olsko leto 2005/2006 na osnovi poklicnih standardov, ki jih je sprejel Stro-
kovni svet, pripravimo tudi nov izobra`evalni program Voznik. 

Naj omenimo, da so bili na Centru dokon~no redakcijsko urejeni tudi vsi trije programi usposab-
ljanja za podro~je avto{olske dejavnosti Vodja avto{ole, Voznik in{truktor/voznica in{trukorica in 
U~itelj/u~iteljica predpisov o varnosti cestnega prometa, s katerimi si udele`enci usposabljanja 
lahko pridobijo poklicno kvalifikacijo. Pravilniki o navedenih programih, ki jih je sprejel minister 
za {olstvo, znanost in {port, so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije {t. 11/2003. 
Delo na pripravi programov usposabljanja (teoreti~ni del, prakti~ni deli) za kandidate za voznike 
motornih vozil posameznih kategorij nadaljujemo v okviru nove delovne skupine in na~rtujemo, 
da bo letos zaklju~eno.

 mag. Metod ^e{arek

Strojni{tvo, metalurgija, rudarstvo 

Izobra`evalni programi, ki se bodo v {olskem letu 2004/05 izvajali na podro~ju strojni{tva, so:
§ programi ni`jega poklicnega izobra`evanja (NPI): Obdelovalec kovin, Obdelovalec kovin (SI) in 

Li~ar;
§ programi srednjega poklicnega izobra`evanja (SPI) po Modelu skupnega izvajanja programov 

srednjega poklicnega izobra`evanja na podro~ju strojni{tva za {olski ali dualni sistem: 
Avtomehanik, Avtoklepar, Klepar-krovec, Instalater strojnih instalacij, Konstrukcijski mehanik, 
Finomehanik, Strojni mehanik, Orodjar, Oblikovalec kovin, Urar, Zlatar in Avtoli~ar;

§ program srednjega poklicnega izobra`evanja Avtoserviser;
§ program srednjega strokovnega izobra`evanja (SSI): Strojni tehnik, Strojni tehnik (SI) in 

Strojni tehnik (DV);
§ program poklicno-tehni{kega izobra`evanja (PTI): Strojni tehnik in Strojni tehnik (SI);
§ vi{je{olski izobra`evalni program: Strojni{tvo.
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Izobra`evalni programi, ki se bodo v {olskem letu 2004/05 izvajali na podro~ju rudarstva, so:
§ programi srednjega poklicnega izobra`evanja (SPI): Rudar;
§ program srednjega strokovnega izobra`evanja (SSI): Rudarski tehnik;
§ program poklicno-tehni{kega izobra`evanja (PTI): Rudarski tehnik;
§ vi{je{olski izobra`evalni program: Rudarstvo in geotehnologija.

Od navedenih programov se izvajajo tudi prilagojeni izobra`evalni programi za gluhe in naglu{ne: 
program NPI Obdelovalec kovin, program SPI Oblikovalec kovin in program PTI Strojni tehnik. Za 
programe na podro~ju metalurgije pri vpisu ni zanimanja, zato se programi za mladino `e nekaj 
let ne izvajajo. Poleg rednega izobra`evanja se na podro~jih strojni{tva in rudarstva izvaja tudi 
izobra`evanje odraslih. 

V {olskem letu 2004/05 bodo {tiri {ole, in sicer [olski center Ptuj, [olski center Velenje, Tehni-
{ki {olski center Nova Gorica in Srednja poklicna in strokovna {ola Be`igrad v Ljubljani poskusno 
izvajale nov program SPI Avtoserviser, ki je pripravljen po novih Izhodi{~ih na podlagi dveh poklic-
nih standardov: Vzdr`evalec pnevmatik in vulkanizer na tretji stopnji zahtevnosti ter Avtoserviser 
na ~etrti stopnji zahtevnosti. Program vsebuje temeljne novosti ter strate{ke usmeritve in cilje 
priprave izobra`evalnih programov v smislu fleksibilnih in odprtih, evropsko primerljivih progra-
mov SPI in omogo~a izvedbo {olskega ali dualnega sistema izobra`evanja, glede na sklenjeno 
u~no pogodbo. Ve~ji poudarek je namenjen povezovanju splo{nega, strokovnega in prakti~nega 
znanja s ciljem dose~i ve~jo notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost znanja z razvojem 
poklicnih in klju~nih kompetenc, ki vodijo do celovite usposobljenosti za poklic. 

V {olskem letu 2004/05 se bodo dijaki in vajenci vpisali v drugi letnik programov po Modelu 
skupnega izobra`evanja programov srednjega poklicnega izobra`evanja v strojni{tvu s skupnim 
jedrom 12 izobra`evalnih programov, kar je za prvi letnik pomenilo dokaj enotno izvajanje. Glede na 
razli~ne kombinacije, ki jih {ole formirajo pri postavitvi oddelkov za izvedbo programov po modelu, 
ima vsaka {ola svoj izvedbeni kurikul, pri ~emer se z vsakim naslednjim letom – vi{jim letnikom bolj 
o~itno odra`a specifi~nost posameznega programa, predvsem pri tehnologiji poklica in prakti~nem 
izobra`evanju. Model skupnega izvajanja programov SPI strojni{tva `e vklju~uje doseganje nekate-
rih sodobnih ciljev prenove izobra`evalnih programov, kot so: zagotoviti enak standard za {olsko in 
dualno obliko izobra`evanja, zmanj{evanje predmetne delitve med teoreti~nim in prakti~nim izobra-
`evanjem, izvajanje prakti~nega izobra`evanja v delovnem procesu (najmanj 24 tednov); omogo~-
iti pridobitev o`jih poklicnih znanj v okviru izbirnih strokovnih vsebin in prakti~nega izobra`evanja; 
uporaba skupinskih in individualnih oblik ter metod izobra`evanja. Navedeni model je prehodnega 
zna~aja, pomeni pa dobro osnovo za nadaljevanje prenove izobra`evalnih programov.

Za~eli bomo tudi z izvajanjem izbirnih predmetov mehatronika, ra~unalni{ko podprte tehnologije 
in energetski sistemi v drugem letniku programa PTI Strojni tehnik in novim predmetom merilna 
tehnika v drugem letniku programa SSI Strojni tehnik. Za program Strojni tehnik fazno poteka 
realizacija projekta opremljanja strojnih {ol v Sloveniji za podro~je ra~unalni{ko podprtih tehnolo-
gij na osnovi minimalnega standarda opreme.



3434 35 35

Na podro~ju rudarstva se izvajajo prenovljeni izobra`evalni programi. Prihodnje aktivnosti bo po-
trebno usmeriti v pripravo poklicnih standardov. 

Potrjeni poklicni standardi Avtoklepar in Avtoli~ar so podlaga za pripravo modularno grajenega 
izobra`evalnega programa SPI Avtokaroserist, ki ga bomo pripravili v naslednjem {olskem letu. 
Na podlagi poklicnega standarda Avtoservisni tehnik bomo pripravili program PTI, ki bo omogo~-
al nadaljevanje izobra`evanja avtoserviserjem in zapolnil vrzel v poklicni vertikali avtoservisno-
remontne dejavnosti. 

[ole so se v maju 2004 prijavile na razpis Ministrstva za delo, dru`ino in socialne zadeve za 
izvajanje priprav kandidatov na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V na-
slednjem {olskem letu bodo na osnovi potrjenih poklicnih standardov in katalogov strokovnih 
znanj in spretnosti pripravljali kandidate za pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: 
Vzdr`evalec pnevmatik, Operater na CNC stroju, Ro~ni obli~ni varilec, Plamenski varilec, MIG/
MAG varilec in TIG varilec.

Na podlagi poklicnih standardov je v pripravi program SPI Mehatronik operater, ki zdru`uje po-
dro~je strojni{tva in elektrotehnike, v letu 2004 pa je bil na Strokovnem svetu RS za poklicno in 
strokovno izobra`evanje sprejet vi{je{olski program In`enir mehatronike. 

Predvidena je tudi prenova na podro~ju metalurgije, kjer so v pripravi profili poklicev in poklicni 
standardi za poklice livar, talilec, valjavec in kova~, ki bodo podlaga za pripravo izobra`evalnih 
programov ali katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij. 

 Marija [ibanc

Tekstil in usnjarstvo

@e nekaj let pada vpis v tekstilne programe, v usnjarstvu pa se izvaja le {e izobra`evanje odraslih. 
Eden od vzrokov je `al tudi stanje na{e industrije. 

V tekstilu in usnjarstvu so bili prenovljeni nekateri izobra`evalni programi, in sicer:
• ni`je poklicno izobra`evanje: Pomo~nik konfekcionarja; 
• srednje poklicno izobra`evanje – {olski sistem: [ivilja-kroja~, Vzdr`evalec tekstilij, Izdelovalec 

obutve; 
• srednje poklicno izobra`evanje – dualni sistem: [ivilja-kroja~, Vzdr`evalec tekstilij, Usnjarski 

galanterist, Izdelovalec usnjenih in krznenih obla~il; 
• poklicno-tehni{ko izobra`evanje: Konfekcijski modelar, Konfekcijski tehnik, Tekstilni tehnik; 
• poklicni te~aj: Tekstilni tehnik.

Temeljno strokovno izobra`evanje v triletnem poklicnem izobra`evanju trenutno poteka po pro-
gramih [ivilja-kroja~ in Vzdr`evalec tekstilij. Po triletnem izobra`evanju se lahko izobra`evanje na-



3434 35 35

daljuje v programih poklicno-tehni{kega izobra`evanja, in sicer v programih Konfekcijski modelar, 
Tekstilni tehnik in Konfekcijski tehnik, nato pa se nadaljuje s {tudijem na visokem strokovnem 
izobra`evanju.

V {olskem letu 2003/04 so bili sprejeti poklicni standardi za podro~je tekstila: Predilec/predil-
ka, Tkalec/tkalka, Pletilec/pletilja in Plemenitilec/plemenitilka. V {olskem letu 2004/05 bomo 
nadaljevali s prenavljanjem programov v tekstilu, in sicer po novih Izhodi{~ih za pripravo izob-
ra`evalnih programov ni`jega in srednjega poklicnega izobra`evanja ter programov srednjega 
strokovnega izobra`evanja. Cilj je posodobiti programe, jih ~imbolj prilagoditi potrebam trga in 
narediti bolj privla~ne. Projekt predvideva mo`nost izstopa iz programa na razli~nih nivojih, ob-
likovanje vsebinskih sklopov in modularno zgradbo.

Isto velja tudi za podro~je usnjarstva. Za srednje poklicno izobra`evanje so poklicni standardi `e 
sprejeti, v pripravi pa so standardi za srednje strokovno izobra`evanje. Ko bodo sprejeti, bomo 
nadaljevali s pripravami izobra`evalnih programov.

Pripravljali bomo tudi celovite standarde opreme, nova u~na gradiva in {e kaj. Vztrajali bomo, 
da se tudi izobra`evanje na podro~ju tekstila in usnjarstva ohrani in prilagodi razmeram in potre-
bam, saj smo prepri~ani, da ti dve panogi ne bosta popolnoma izumrli. Mo`nosti izobra`evanja 
je treba ponuditi na vseh ravneh, tudi odraslim.

Oblikovanje in fotografija

Oblikovanje je v sodobnem svetu nuja in ima pomembno vlogo. Oblikovanje je priznana oblika dela 
in je generator inovacij. Za izobra`evanje je `e prenovljen in se izvaja naslednji program srednje-
ga strokovnega izobra`evanja Fotografski tehnik. V {olskem letu 2004/05 bo poklicno maturo 
opravljala prva generacija, ki se je vpisala v ta program izobra`evanja. V tem {olskem letu bo 
potekalo tudi {e izobra`evanje po programih s podalj{ano veljavnostjo, in sicer za Grafi~nega 
oblikovalca, Industrijskega oblikovalca in Modnega oblikovalca.

V juniju 2004 so bili sprejeti poklicni standardi za grafi~nega oblikovalca/grafi~no oblikovalko, 
oblikovalca/oblikovalko uporabnih predmetov, modnega oblikovalca/modno oblikovalko in mod-
nega stilista/modno stilistko. V {olskem letu 2004/05 se bo zanje pripravilo nove izobra`evalne 
programe, in sicer po novih Izhodi{~ih za pripravo izobra`evalnih programov ni`jega in srednjega 
poklicnega izobra`evanja ter programov srednjega strokovnega izobra`evanja.  

Cilj je posodobiti programe, jih ~imbolj prilagoditi potrebam trga in narediti bolj privla~ne. Projekt 
predvideva mo`nost oblikovanja vsebinskih sklopov in modularno zgradbo. Pripravljali bomo tudi 
celovite standarde opreme, nova u~na gradiva in {e kaj. Vztrajali bomo, da se izobra`evanje na 
podro~ju oblikovanja prilagodi trenutnim razmeram in potrebam na trgu. Mo`nosti izobra`evanja 
je treba ponuditi na vseh ravneh, tudi odraslim.

 Tatjana Patafta
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Zdravstvo, farmacija in kozmetika

Na podro~ju zdravstva, farmacije in kozmetike poteka izobra`evanje po prenovljenih programih. 
Programi Kozmeti~ni tehnik, Laboratorijski tehnik in Tehnik zdravstvene nege so bili spremljani v 
letu 2003, Tehnik zdravstvene nege PTI pa v letu 2004. Rezultate spremljave lahko pregledate na 
spletni strani CPI. Programa Farmacevtski tehnik in Zobotehnik bosta spremljana v letu 2005.

V {olskem letu 2003/2004 smo se posvetili pripravam predmetnih izpitnih katalogov za poklic-
no maturo za leti 2005 in 2006. Predmetni izpitni katalogi za poklicni maturo 2005 so objavljeni 
na spletni strani M[Z[. Novost pri predmetnih izpitnih katalogih za poklicno maturo 2006 je v 
tem, da drugi izpitni predmet vsebuje ustni in pisni del. Za pisni del se pripravita 2 pisni poli in v 
{olskem letu 2004/2005 moramo pripraviti 3 do 4 komplete pisnih pol. 

Jeseni 2004 in v letu 2005 bomo prenavljali izobra`evalne programe, ki bodo financirani iz sred-
stev Evropskega socialnega sklada. Katere programe bomo prenavljali in katere bomo na novo iz-
delali, je odvisno od predloga socialnih partnerjev, ki morajo do jeseni pripraviti kvalifikacijsko struk-
turo, skladno z njo pa predlagati poklicne standarde in izobra`evalne programe. Z Ministrstvom 
za zdravje smo v dogovoru za poklice v okviru zdravstvene nege do 5. ravni zahtevnosti, enako z 
Obrtno zbornico Slovenije za podro~je kozmetike oz. program Kozmeti~ni tehnik. Bistvo prenove 
v navedenih programih bo povezava teorije s prakso, strokovni del kurikula napisan po vsebinskih 
u~nih sklopih, odprti kurikulum. Zdravstvo je vklju~eno {e v dva posebna projekta: kreditni sistem 
in dodatek k spri~evalu. Vse navedene novosti so skladne z evropskimi smernicami izobra`eval-
nih programov v poklicnem in strokovnem izobra`evanju, in to zaradi ve~je transparentnosti in 
minimalnega poenotenja z Evropo ter z namenom la`jega prostega pretoka delovne sile v okviru 
dr`av ~lanic EU.

V preteklem {olskem letu je potekalo strokovno izobra`evanje u~iteljev v okviru Centra preko 
{tudijskih skupin. Enako je na~rtovano tudi za leto 2004/2005. Plan konkretnih strokovnih 
izobra`evanj pa bodo pripravile {tudijske skupine v septembru 2004. Seminarja Nova kultura 
preverjanja in ocenjevanja ter Varnost in zdravje pri delu bosta potekala preko Centra tudi v letih 
2004-2005.

Bila sta pripravljena dva projekta opremljanja srednjih zdravstvenih {ol, in sicer za program Teh-
nik zdravstvene nege (kabinet za zdravstveno nego in prvo pomo~) ter za program Zobotehnik 
(strokovna u~ilnica za prakti~ni pouk). Oba projekta sta v fazi uresni~evanja in se bosta nadaljeva-
la v {olskem letu 2004/2005. Dokon~ati moramo pripravljeni osnutek minimalnega standarda 
opreme za laboratorijske u~ilnice v programu Farmacevtski tehnik. 

V letu 2005 bomo za dijake v programu Tehnik zdravstvene nege organizirali tekmovanje iz zdrav-
stvene nege otroka, za dijake v programu Bolni~ar/negovalec pa iz vsebin pomo~i in oskrbe. Obe 
tekmovanji bosta potekali pod okriljem organizatorja – Srednje zdravstvene {ole Novo mesto. 

 Jelka Drobne
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@ivilstvo in veterina

V {olskem letu 2003/2004 je bilo na podro~ju `ivilstva najve~ pozornosti namenjene obravnavi 
pobud Gospodarske zbornice Slovenije za izdelavo poklicnih standardov za celotno vertikalo. 
Osnutke poklicnih standardov so pripravile delovne skupine Gospodarske zbornice, sestavljene 
iz predstavnikov ustrezne industrije. Opisi poklicnih standardov so se dopolnjevali na obiskih 
delovnih organizacij in usklajevalnih sestankih med Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno 
zbornico Slovenije. Postopek potrjevanja poklicnih standardov zajema potrditve na Podro~nem 
odboru za poklicne standarde proizvodna tehnologija, Strokovnem odboru za poklicne standarde 
in Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobra`evanje. 

Na 75. seji Strokovnega sveta RS za poklicno izobra`evanje je bilo s podro~ja `ivilstva potrjenih 
prvih sedem poklicnih standardov, in sicer: Pomo~nik/pomo~nica mesarja, Mesar/mesarka, 
Pomo~nik/pomo~nica peka in sla{~i~arja, Sla{~i~ar-konditor/Sla{~i~arka-konditorka, Pek/
pekinja kruha in peciva, Mlinar/mlinarica, in Testeninar/testeninarka. V izdelavi je {e 8 opisov 
poklicnih standardov na vseh nivojih zahtevnosti.

V novembru 2003 je bil Slu`bi za investicije Ministrstva za znanost in {port oddan delni projekt 
opremljanja prakti~nega pouka v programu @ivilski tehnik. Priloge projekta so standard opreme 
za kontrolo kakovosti, mnenja Gospodarske zbornice o standardu in analiza potreb po {olah. V 
aprilu in maju je bil projekt dopolnjen s standardom opreme za prakti~ni pouk - tehnolo{ki del, 
analizo zasedenosti za sorodne predmete, analizo prekrivanja opreme s sorodnimi standardi 
opreme in izdelano prioritetno listo za prvo fazo opremljanja. V jeseni 2004 je predvidena rea-
lizacija 1. faze opremljanja za kontrolo kakovosti. Oprema je nujno potrebna tudi zato, ker bodo 
leta 2006 `ivilski tehniki prvi~ na poklicni maturi opravljali izdelek oziroma storitev namesto do-
sedanje seminarske naloge.

V prihodnjem {olskem letu bo te`i{~e dela na projektu Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se 
okolja, ki je bil izbran na javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti posodabljanja in razvijanja 
izobra`evalnih programov srednjega in vi{jega {olstva s podro~ja kmetijstva in `ivilstva v letih 
20004- 2006 in ki bo sofinaciran iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja je prijavil konzorcij biotehni{kih {ol, ki vklju~-
uje vse kmetijske in `ivilske {ole v sodelovanju s triindvajsetimi partnerji, med katerimi je tudi 
Center RS za poklicno izobra`evanje. Cilj projekta je oblikovanje u~e~e se populacije, ki se bo 
uspe{no prilagajala spremembam, zato je potrebno zagotoviti {iroko in kakovostno programsko 
ponudbo, ki bo omogo~ala visoko strokovno usposobljenost, ve~jo zaposljivost in mobilnost, s po-
udarkom na vse`ivljenjskem u~enju. S tem `elimo dose~i ve~jo kakovost, u~inkovitost, pro`nost 
in odzivnost sistema izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva.

Projekt Biotehni{ka podro~ja, najbolj u~e~a se okolja zajema naslednje podprojekte:
§ Strategija razvoja izobra`evanja in usposabljanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva,
§ Posodobitev obstoje~ih in razvijanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja,
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§ [irjenje sistema zagotavljanja kakovosti,
§ Prepre~evanje osipa in
§ Vzpostavitev medpodjetni{kih izobra`evalnih centrov.

V {olskem leto 2004/05 bo najve~ji poudarek na izdelavi celostne strategije poklicnega in 
strokovnega izobra`evanja na podro~ju kmetijstva in `ivilstva, ki bo skladen z razvojem panog in 
s smernicami EU na podro~ju izobra`evanja ter na izdelavi, dopolnjevanju in potrjevanju manj-
kajo~ih poklicnih standardov. V naslednjih dveh letih bo velik del aktivnosti posve~en prenovi izob-
ra`evalnih programov, z mo~nim poudarkom na usposabljanju izobra`evalcev za uvajanje novosti 
po novih Izhodi{~ih.

 Jelka ^op

 Zbral: Darko Mali

Foto: Marko Gorenc
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POKLICNA MATURA

Programi za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (srednje strokovno, poklicno-tehni{ko izobra-
`evanje in poklicni te~aj) se kon~ajo s poklicno maturo, ki je oblika zaklju~nega izpita in je dr`avni 
izpit. Izvede se v skladu z Zakonom o maturi (Ur. l. RS, {t. 15/03). Poklicna matura je izpit z 
dvojno kvalifikacijo, saj je hkrati dokaz strokovne usposobljenosti za delo na dolo~enem strokov-
nem podro~ju in daje »visoko{olsko zrelost«, ki omogo~a nadaljevanje izobra`evanja.

Poklicna matura se opravlja iz {tirih predmetov, in sicer iz dveh predmetov skupnega dela in 
dveh predmetov izbirnega dela. Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobra`evalne 
programe usmerjeni z odlo~bo o usmeritvi, v utemeljenih primerih (po{kodbe, bolezen) pa tudi 
drugim kandidatom, se lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje pri-
lagodi na~in opravljanja mature in na~in ocenjevanja.

Predmeta skupnega dela poklicne mature sta sloven{~ina in temeljni strokovnoteoreti~ni pred-
met in sta obvezna za vse kandidate. Na obmo~ju, kjer `ivi italijanska narodna skupnost, je v 
{olah z italijanskim u~nim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature italijan{~ina, na ob-
mo~ju, kjer `ivi mad`arska narodna skupnost, pa mad`ar{~ina. 

Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik in ~etrti predmet, ki je lahko 
izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz predmeta oziroma vsebine. Tuje jezike 
na poklicni maturi dolo~i Strokovni svet RS za splo{no izobra`evanje in so angle{~ina, nem{~ina, 
italijan{~ina in sloven{~ina kot drugi jezik. ^etrti predmet na poklicni maturi pa dolo~i Strokovni 
svet RS za poklicno in strokovno izobra`evanje. Predmeti na poklicni maturi so dolo~eni z izob-
ra`evalnim programom, ki jih dolo~ita Strokovni svet RS za splo{no izobra`evanje in Strokovni RS 
za poklicno in strokovno izobra`evanje. V skladu s 25. ~lenom Zakona o maturi lahko kandidati, 
ki so opravili poklicno maturo, opravljajo izpit iz posameznih predmetov splo{ne mature in tako 
kandidirajo za vpis v terciarni {tudij, kar jim omogo~a Zakon o visokem {olstvu.

Podlaga za izvedbo poklicne mature je Maturitetni izpitni katalog, ki mora biti sprejet dve leti pred 
izvedbo same poklicne mature. Tako smo v preteklem {olskem letu 2003/04 pripravljali doku-
mente za poklicno maturo 2006. Osredoto~ili smo se na spremembe oblike izpitov pri drugem 
in ~etrtem predmetu. 

Drugi, obvezni predmet na poklicni maturi, ki je interni, je temeljni strokovnoteoreti~ni predmet, 
dolo~en z izobra`evalnim programom. Na poklicni maturi 2006 bo to pisni in ustni izpit. Obseg, 
vsebina in ocenjevanje drugega predmeta sta dolo~ena in opredeljena v predmetnih izpitnih kata-
logih. U~itelji oz. strokovni aktivi na {olah izvedejo izpit iz temeljnega strokovnoteoreti~nega pred-
meta na podlagi predmetnih izpitnih katalogov in priporo~il za izvedbo, ki jih je pripravil Center 
RS za poklicno izobra`evanje. V pomo~ pa so jim tudi enotni seznami vpra{anj oz. baze vpra{anj, 
katerih uporaba je prostovoljna. Za pisni del drugega predmeta bo pripravljen izpitni komplet, 
sestavljen iz dveh izpitnih pol, navodil za ocenjevanje, ki vklju~ujejo to~kovnik, ocenjevalni list in 
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re{itve. Izpitne komplete je treba oddati v predpisanem roku predsedniku {olske maturitetne 
komisije, razmno`evanje poteka na {oli. Izpit se opravlja v enotnem izpitnem roku, dolo~enim s 
{olskim koledarjem. Za ustni del izpita se pripravijo izpitni listki s vpra{anji.

Poklicna usposobljenost se bo na poklicni maturi 2006 dokazovala pri ~etrtem predmetu pre-
ko izdelka oziroma storitve z zagovorom. Oblika in vsebina izpita je opredeljena v predmetnem 
izpitnem katalogu. Izpitna gradiva se pripravijo na podlagi predmetnega izpitnega kataloga in 
priporo~il za izvedbo izpita, ki jih je pripravil Center RS za poklicno izobra`evanje. 

Posledica spremenjene oblike izpitov so spremenjeni predmetni izpitni katalogi. Spremenilo, do-
polnilo in izbolj{alo se je 85 predmetnih izpitnih katalogov, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za 
poklicno in strokovno izobra`evanje in po katerih se bodo izvajali izpiti poklicne mature 2006.

Za u~itelje strokovnih predmetov smo organizirali in izpeljali 10 seminarjev za poklicno maturo. Se-
minarji so potekali na Rogli, v Zre~ah, La{kem in Ljubljani. Poudarek je bil na pripravi izpitnih gradiv 
(priprava pisne pole, izvedba ustnega izpita, priprava izpitnih gradiv za izdelek oz. storitev, projek-
tno nalogo) in ocenjevanju na poklicni maturi. Sodelovali pa smo tudi pri usposabljanju tajnikov in 
predsednikov {olskih maturitetnih komisij, ki je bil organiziran v Mariboru, Postojni in Ljubljani.

Na predlog Dr`avne komisije za poklicno maturo je za poklicno maturo 2004 minister, pristo-
jen za {olstvo, imenoval 96 zunanjih ~lanov {olskih izpitnih komisij za ~etrti predmet poklicne 
mature. Zunanji ~lani bodo sodelovali pri zagovoru izdelka oz. storitve. Za zunanje ~lane smo 
organizirali in izpeljali enodnevno usposabljanje, kjer smo jim poleg zakonskih podlag predstavili 
ocenjevanje ~etrtega predmeta na poklicni maturi.

Sodelovali smo pri pripravi Poro~ila o poklicni maturi 2003, ki ga pripravi dr`avna komisija za 
poklicno maturo. Na{ prispevek se je vezal na 2. in 4. predmet poklicne mature.
§ Pristojnosti za drugi in ~etrti predmet
§ Ocena in izvedba dose`enih rezultatov pri drugem in ~etrtem predmetu
§ Poro~ilo CPI 
§ Usposabljanje u~iteljev, tajnikov in zunanjih ~lanov za izvedbo poklicne mature v {olskem letu 

2002/03
§ Poro~ilo o sodelovanju zunanjih ~lanov pri izdelku oz. storitvi z zagovorom na poklicni maturi 

2003
§ Zunanji ocenjevalci pri ~etrtem predmetu poklicne mature.

Naloge, ki nas ~akajo v {olskem letu 2004/05
Na dr`avnem nivoju bo potrebno na podlagi primerjalnih {tudij zaklju~evanja v drugih dr`avah do-
re~i koncept poklicne mature. Pri tem bo treba upo{tevati in ugotoviti, ali izpiti, kjer se ocenjuje 
strokovna usposobljenost kandidatov, ustrezajo in zadovoljujejo kriterijem veljavnosti, zanesljivo-
sti, objektivnosti, ob~utljivosti in ekonomi~nosti. Definirati bo potrebno eksternost poklicne ma-
ture in dore~i, do katere mere vpeljati eksternost pri drugem predmetu. Glede na to, da imamo 
veliko {tevilo strokovnih predmetov (preve~, da bi lahko razmi{ljali o eksternosti), bomo najprej 
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poskusili zmanj{ati {tevilo predmetov. To bomo preverili in ugotavljali s projektom, v katerega 
bodo vklju~ena naslednja podro~ja: elektrotehnika, strojni{tvo, gostinstvo in turizem. Pripravili 
bomo nacionalne standarde znanj oz. dolo~ili znanja in vsebine, ki bi lahko nadomestile sedanje 
temeljne strokovnoteoreti~ne predmete. Nacionalne standarde znanj bomo primerjali z vsebino 
predmetov, ki se opravljajo pri splo{ni maturi v strokovnih gimnazijah. Na podlagi opredeljenih 
nacionalnih standardov se bo izvedel delno eksterni izpit. Za pisni del izpita bodo pripravljene 
enotne naloge, ki se bodo ocenjevale po enotnih navodilih. Naloge (pisne pole) bodo pripravile 
skupine za pripravo pisnih nalog (SPIN). Ustni del izpita se bo izvedel na {oli. 

Pri ~etrtem predmetu poklicne mature bodo kandidati strokovno usposobljenost {e naprej do-
kazovali z izdelkom ali s storitvijo ali izdelkom oziroma storitvijo, sledi pa {e zagovor. Izpit se bo 
izvedel v obliki projektnega u~nega dela. Izpitna gradiva se bodo pripravljala na {oli, izvedba izpita 
bo v domeni {ole. Ocenjevanje izpita bo interno. 

Nadaljevali bomo s pripravo enotnih izpitnih gradiv za strokovna podro~ja (priprava izpitnih pol na 
podlagi navodil za pisni del izpita, priprava izpitnih vpra{anj za ustni del izpita, navodila za ocenje-
vanje, ocenjevalni list, to~kovnik) za temeljni strokovnoteoreti~ni predmet na poklicni maturi. 

U~itelje bomo usposabljali za projektno u~no delo. Dodatno jih bomo {e usposabljali za ocenje-
vanje in izvedbo poklicne mature.

Na podlagi novega Pravilnika o poklicni maturi bomo sodelovali pri pripravi predloga zunanjih 
~lanov poklicne mature in pri njihovem usposabljanju.

Sodelovali bomo pri pripravi Maturitetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo 2007 in pri 
pripravi Poro~ila o poklicni maturi 2004.

O vsem, kar se dogaja na poklicni maturi, vas bomo sproti obve{~ali na na{ih spletnih straneh.

 Breda Zupanc,
 vodja poklicne mature
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ZAKLJU^NI IZPITI

Na Centru `e ve~ let izvajamo projekt Spremljava zaklju~nih izpitov. S spremljavo ugotavljamo 
dobre strani ter pomanjkljivosti pri organizaciji in izvedbi zaklju~nih izpitov ter pripravimo predloge 
za izbolj{ave in spremembe v prihodnje.

Spremljava zaklju~nih izpitov v {olskem letu 2002/03 je zajela naslednje vsebinske vidike:
§ Statistika uspeha dijakov in vajencev ter odraslih kandidatov pri zaklju~nih izpitih. 

Spremljali smo u~ni uspeh skupno, po vrstah izobra`evalnih programov ter izpitnih enotah, 
primerjali uspeh med fanti in dekleti, mladino ter odraslimi kandidati ter opravili primerjavo s 
preteklimi {olskimi leti.

§ Spremljava izvedbe prakti~nega dela zaklju~nih izpitov v {olski ter dualni organizaciji. 
Spremljava je bila opravljena z neposredno udele`bo pri izpitih, sodelovali pa so svetovalci 
Centra ter predstavniki sindikatov. Spremljali smo organizacijo ter pogoje za opravljanje izpita, 
izpitne naloge, zagovore, izpitno dokumentacijo kandidatov ter njihove dnevnike prakti~nega 
izobra`evanja. 

§ Spremljava prakti~nega dela zaklju~nega izpita v programih dualne organizacije s 
pomo~jo vpra{alnikov za mentorje oz. delodajalce in podjetja, ki izvajajo prakti~no izobra`evanje 
vajencev v delovnem procesu. Spra{evali smo jih o kakovosti sodelovanja s {olo ter zbornico, 
zaposlovanju vajencev, na~rtih za izobra`evanje vajencev itd.

§ Spremljava strokovno-teoreti~nega predmeta pri zaklju~nem izpitu, kjer smo zbirali 
mnenja in predloge u~iteljev o: pripravah na izpit iz temeljnega strokovno-teoreti~nega 
predmeta, prilagoditvah za kandidate s posebnimi potrebami, problematiki preverjanja in 
ocenjevanja znanja (uporaba ocenjevalnega lista, to~kovnika, upo{tevanje taksonomskih 
stopenj).

§ Vajence in dijake srednjih poklicnih {ol v dualni in {olski organizaciji smo anketirali o pripravah 
na zaklju~ni izpit in samem zaklju~nem izpitu, o njihovih izku{njah s prakti~nega izobra`evanja 
pri delodajalcu…

Spremljava je dala naslednje ugotovitve in predloge:
Temeljne ugotovitve glede splo{nega u~nega uspeha mladine pri zaklju~nih izpitih v {olskem letu 
2002/03 so podobne kot v prej{njih letih. Po spomladanskem roku je bilo uspe{nih 84,5 % 
kandidatov, ki so pristopili k opravljanju zaklju~nega izpita, po jesenskem roku pa je ta dele` pri~-
akovano narasel, in sicer na 96 %. Najve~ji dele` kandidatov, ki so bili uspe{ni pri zaklju~nem 
izpitu, je v programih ni`jega poklicnega izobra`evanja (98,3 %), sledijo programi srednjega po-
klicnega izobra`evanja v dualni organizaciji (96,6 %) ter nazadnje programi v {olski organizaciji 
(95,5 %). ^eprav je bil najve~ji dele` uspe{nih kandidatov v programih ni`jega poklicnega izobra-
`evanja, so le-ti dosegali najni`je povpre~ne ocene, kar pomeni, da je bilo veliko zadostnih ocen. 
U~ni uspeh deklet je v povpre~ju nekoliko bolj{i kot uspeh fantov. Kandidati v vseh vrstah izobra-
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`evalnih programov so najbolj{e povpre~ne ocene dosegli pri prakti~nem delu zaklju~nega izpita, 
sledi temeljni strokovno-teoreti~ni predmet. Najni`je ocene pa so kandidati dosegli pri maternem 
jeziku. Primerjava med mladino in odraslimi kandidati poka`e, da so bili mladi uspe{nej{i. 

Neposredna spremljava prakti~nega dela zaklju~nih izpitov v izobra`evalnih programih {olske 
organizacije je pokazala, da je organizacija in izvedba izpitov ve~inoma potekala teko~e. Ugotav-
ljamo, da nekatere srednje poklicne {ole bolj kot v preteklih letih sodelujejo pri izvajanju zaklju~nih 
izpitov, predvsem pa pri pripravi izpitnih gradiv. Spremljava je pokazala, da imajo mnogi dijaki 
te`ave pri povezovanju teoreti~nega ter prakti~nega znanja, probleme pa jim povzro~a tudi upo-
raba strokovne terminologije ter izra`anje nasploh.

Ugotovitve neposredne spremljave prakti~nega dela zaklju~nih izpitov izobra`evalnih programov 
dualne organizacije ka`ejo, da so bili izpiti ve~inoma dobro organizirani, tudi pogoji za opravljanje 
izpita so bili ustrezni. Pri obve{~anju vajencev in delodajalcev o roku, kraju in vsebini zaklju~nega 
izpita je ponekod {e prihajalo do manj{ih problemov, predvsem glede pravo~asnosti obve{~anja, 
kar pa ni vplivalo na dose`ene rezultate vajencev. Ve~inoma so zbornice kandidate in druge sode-
lujo~e pravo~asno obve{~ale o izpitu, prav tako je bilo obve{~anje vsebinsko ustrezno. ^e je bilo 
vajencem potrebno dati dodatne informacije, so jih dobili na {oli. Mnenja o kakovosti opravljenih 
nalog povedo, da se morajo vajenci izpopolniti {e, kar zadeva natan~nost pri delu, ekonomi~nost, 
inovativnost ter spretnost. Ve~jo pozornost bi morali nameniti pripravi dokumentacije ter izpol-
njevanju dnevnika prakti~nega izobra`evanja. Vajenci imajo te`ave tudi pri povezovanju teoreti~-
nega in prakti~nega znanja. Zagotoviti je treba, da se {e bolj dosledno upo{teva pravilo, da se 
vpra{anja pri zagovoru nana{ajo na konkretno izpitno nalogo. Smiselno je, da vlogo izpra{evalca 
opravlja nadzornik. Ugotavljamo tudi, da je treba sproti a`urirati, popravljati in dopolnjevati oz. 
raz{iriti nabor nalog za zaklju~ni izpit, treba pa je tudi preveriti besedila izpitnih nalog. Pri vodenju 
in izpolnjevanju dnevnikov prakti~nega izobra`evanja {e vedno opa`amo pomanjkljivosti, ki smo 
jih opazili `e v preteklih letih. Zato je potrebno delodajalce oz. mentorje dosledno opozarjati na 
njihove obveznosti pri vodenju dnevnikov, predvsem glede sprotnosti izpolnjevanja rubrik in glede 
tega, da so rubrike pravilno izpolnjene. Tudi vajenci so v veliko primerih predlo`ili nepopolne ter 
vsebinsko skromne dnevnike. V zvezi z ocenjevanjem ugotavljamo, da ocenjevanje s pomo~jo 
to~k ~lanom izpitnega odbora pomeni precej{nji problem, hkrati pa zahteva veliko administrativ-
nega dela (to~kovanje, se{tevanje to~k, pretvarjanje v oceno). Pri usposabljanju ~lanov izpitnih 
odborov je treba poseben poudarek dati prav ocenjevanju in preverjanju znanja na izpitu. Prav 
tako je treba pregledati dokumentacijo, ki jo izpolnijo ~lani izpitnega odbora, ter vnesti nekatere 
popravke. Tudi v pravne podlage (Izpitni red, Pravilnik o zaklju~nih izpitih) za izvedbo zaklju~nih 
izpitov bi morali vnesti nekatere popravke ter jih med seboj uskladiti. 

Mnenja delodajalcev ka`ejo, da so zadovoljni z odlo~itvijo, da imajo v svojem podjetju vajence in 
da jih bo veliko v bodo~e {e razpisalo u~na mesta. Pomembna je ugotovitev, da se je pri deloda-
jalcih vsaj do neke mere `e vzpostavila zavest o soodgovornosti za usposabljanje lastnih kadrov. 
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Hkrati tudi ugotavljamo, da je premajhen poudarek dan na stalnem usposabljanju mentorjev, saj 
se je v preteklih dveh letih le manj{i dele` le-teh udele`il kakr{negakoli spopolnjevanja za delo z 
vajenci – ~e `e, so praviloma opravljali mojstrski izpit. 

Iz mnenj tako dijakov kot vajencev ugotavljamo, da imajo s prakti~nega izobra`evanja v delo-
vnem procesu predvsem pozitivne izku{nje. Posebej so omenili dobre odnose z mentorjem in 
zaposlenimi ter pridobitev znanja in izku{enj, ki jih ne bi mogli dobiti v {oli. Omenili so naslednje 
slabe izku{nje: opravljanje del, nepovezanih z nalogami poklica, enoli~no delo, prevelika obreme-
njenost, kr{enje u~nih pogodb. Priprave na zaklju~ni izpit ter obve{~anje o izpitu je bilo ve~inoma 
ustrezno. Izpiti odbori oz. komisije so svoje delo o~itno dobro opravili, saj je velika ve~ina kan-
didatov menila, da so bile dobljene ocene pravi~ne. Naloge pri zaklju~nih izpitih se kandidatom 
niso zdele prezahtevne.

Center je pripravil tudi poro~ilo o spremljavi zaklju~nih izpitov, kjer so ugotovitve predstavljene 
podrobneje. Poro~ilo je dostopno na spletnih straneh Centra.

 Andreja ^ater

Izdelek je nastal na [olskem centru Roga{ka Slatina. (Foto: dr. Alenka Turi~nik)
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PREVERJANJE IN POTRJEVANJE 
NACIONALNIH POKLICNIH 
KVALIFIKACIJ (NPK) 

U~enje ni omejeno na {olski prostor, prav tako ne na mlada leta. Uspe{no gospodarstvo in na 
znanju temelje~a dru`ba je pogojena z vse`ivljenjskim u~enjem, s permanentnim pridobivanjem 
novih znanj, spretnosti in kompetenc, potrebnih na delovnem mestu, za uspe{no osebno `ivlje-
nje, delovanje v okolju. Evropske dr`ave permanentno posodabljajo svoje sisteme pridobivanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ob tem pa i{~ejo sti~ne to~ke, elemente primerljivosti z drugimi 
dr`avami, v okviru projektov Leonardo da Vinci pa tudi razvoj nekaterih evropskih standardov. 
Najpomembnej{a naloga v tem kontekstu je omogo~iti, da postanejo rezultati neformalnega, 
izku{enjskega u~enja vidni, poklicne kvalifikacije pa razvr{~ene v transparenten nacionalni kvali-
fikacijski sistem.

Zadnjih nekaj let je podro~je identifikacije, ugotavljanja in priznavanja neformalnega u~enja aktual-
na tema razprav na podro~ju izobra`evanja, usposabljanja in u~enja v EU. Na razli~nih nivojih, od 
posameznih podjetij do nacionalnega nivoja, se ukvarjajo s tem, kako preveriti kompetence, prido-
bljene izven formalnega izobra`evalnega sistema. Pobude za to so se oblikovale iz razli~nih razlo-
gov. Nekatere dr`ave si prizadevajo odpreti obstoje~e izobra`evalne sisteme za alternativne poti. 
Pri drugih je bil glavni razlog podpreti posameznikovo vse`ivljenjsko u~enje in kapitalizacijo razli~nih 
oblike in poti pridobivanja znanj in spretnosti. Identifikacijo in verifikacijo neformalno pridobljenega 
znanja in kompetenc uporabljajo tudi kot orodje za ve~anje kvalitete u~enja v podjetjih.

Sistem preverjanje in potrjevanje NPK v slovenski prostor uvaja Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (2000), ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve v sodelo-
vanju s socialnimi partnerji. V tako imenovanem certifikatnem sistemu Zakon dolo~a postopek 
priprave standardov strokovnih znanj in spretnosti ter preverjanja in potrjevanja le-teh. Poudarek 
je izrazito na u~nih dose`kih, ne glede na to, ~e so bila znanja, spretnosti in kompetence, prido-
bljena v raznih oblikah neformalnega u~enja, z `ivljenjskimi in delovnim izku{njami ali po morda 
po formalni poti (npr.nedokon~an izobra`evalni program). 

Zadnje leto smo dosegli pomemben premik na podro~ju uvajanja sistema preverjanja in po-
trjevanja NPK v prakso pomemben premik. Kandidati za izvajalce postopkov preverjanja in po-
trjevanja se pripravljajo na strokovnem in materialnem podro~ju, za izvajanje priprav kandidatov 
na postopek certificiranja so na razpolago vse ve~ja sredstva iz doma~ih in evropskih virov. V 
leto{njem letu pri~akujemo pomemben napredek v okviru javnega poziva MDDSZ in Zavoda RS 
za zaposlovanje, ki s pomo~jo evropskih sredstev spodbujata priprave kandidatov na preverjanje 
in potrjevanje NPK. V prvem roku je prispelo na razpis ~ez 100 vlog, med njimi ve~ kot polovica 
poklicnih in strokovnih {ol. 



4646 47 47

Poklicni standard je povezovalni ~len poklicnega izobra`evanja in sistema certificiranja nacional-
nih poklicnih kvalifikacij. To pomeni, da gradimo enotni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
kar je pomemben dose`ek, s kakr{nim se lahko pohvali le malo katera evropska dr`ava.

Vklju~evanje {ol v sistem preverjanja in potrjevanja NPK pomeni za {ole pomemben strokovni 
izziv, pa tudi nove poslovne mo`nosti. Ozko grlo pri uvajanju sistema postaja omejeno {tevilo 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti in {e posebej po~asno vklju~evanje industrije 
in obrti. Gospodarska in obrtna zbornica v sistemu nista odigrali pri~akovane pozitivne in aktivne 
vloge. Pogosto pa sadove obrodi tesno sodelovanje {ole z naprednimi delodajalci v regiji. 

 Veronika [lander
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UVAJANJE IN SPREMLJANJE 
IZOBRA@EVALNIH PROGRAMOV 

Spremljanje je pomembna naloga, ki je v podporo uvajanju novih programov in kurikularnih re-
{itev v poklicnem izobra`evanju. Center RS za poklicno izobra`evanje ima v skladu z zakonodajo 
nalogo, da ob uvajanju novih izobra`evalnih programov sproti spremlja doseganje ciljev in ugo-
tavlja morebitne te`ave. 

Spremljanje lahko opredelimo kot kontinuiran proces, s katerim se pridobivajo informacije o 
ustreznosti zastavljenih ciljev prenove programov in kako ter v kolik{ni meri se uresni~ujejo. 
Namen spremljave je, da se informirajo tako na~rtovalci prenove kot izvajalci v praksi. Izsledki 
spremljav so v pomo~ pri re{evanju problemov v neposredni pedago{ki praksi, kjer je pomemb-
no, da se sproti re{ujejo konkretna vpra{anja, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem programov in 
izvedbenih re{itev. 

Na sistemski ravni se Center odziva s predlogi izbolj{av in sprememb, na ravni {ol pa se vklju~-
ujejo svetovalci, ki nudijo podporo procesu uvajanja. Spremljanje izobra`evalnih programov se 
odvija po enotnih podro~jih in kazalcih, ki so zajeti v Temeljnem na~rtu spremljanja izobra`evalnih 
programov poklicnega in strokovnega izobra`evanja, in temeljijo tako na globalnih kot specifi~nih 
ciljih za izobra`evalni program.

Spremljave na CPI pokrivajo tri {ir{e sklope: 

1. Spremljanje in evalvacija uvajanja novih in prenovljenih programov poklicnega in strokovnega 
izobra`evanja

2. Stalno spremljanje in evalvacija programov poklicnega in strokovnega izobra`evanja
3. Spremljanje in evalvacija izbranih kurikularnih re{itev

Vsak sklop je na~rtovan posebej, pri ~emer ~rpa izbor podro~ij in kazalcev iz Temeljnega na~rta 
spremljanja, ob tem pa dolo~i tudi svojo metodologijo.

Spremljanje in evalvacija uvajanja novih in prenovljenih programov poklicnega in strokov-
nega izobra`evanja

S spremljavo pridobivamo podatke in mnenja o vsebinski ustreznosti ter poteku izvajanja 
izobra`evalnih programov, kar bo predstavljalo podlago za morebitne popravke v izobra`evalnih 
programih ter njihove izvedbe. Kon~ni rezultat spremljave bodo celostno izdelana poro~ila z ugo-
tovitvami ter predlogi sprememb ter popravkov. Na osnovi rezultatov bodo ustrezne komisije ter 
institucije lahko ocenjevale uspe{nost kurikularne prenove.
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V letu 2003/04 je bila opravljena spremljava za na{tete izobra`evalne programe:
§ Srednje poklicno izobra`evanje: Cvetli~ar, Kmetovalec, Kmetovalka gospodinja, [ivilja-kroja~, 

Vrtnar.
§ Srednje strokovno izobra`evanje: Gostinski tehnik + (SI), Grafi~ni tehnik, Medijski tehnik, 

Turisti~ni tehnik + (SI), Vrtnarski tehnik.
§ Poklicno-tehni{ko izobra`evanje: Gostinsko-turisti~ni tehnik + (SI), Konfekcijski modelar, 

Lesarski tehnik, Tehnik zdravstvene nege, Vrtnarski tehnik, @ivilski tehnik.

Na izbranih {olah smo izvedli intervjuje z ravnatelji oz. pedago{kimi vodji na {olah ter u~itelji stro-
kovno-teoreti~nih predmetov in prakti~nega pouka. Na ostalih {olah je bila spremljava izvedena 
s pomo~jo anketnih vpra{alnikov za ravnatelje, u~itelje ter dijake.
Spremljava je zajela na{teta vsebinska podro~ja oz. teme:
§ statisti~ni podatki o vpisu v izobra`evalne programe,
§ statisti~ni podatki o uspehu pri zaklju~nih izpitih oz. poklicni maturi,
§ uvajanje izobra`evalnih programov: priprave na uvajanje, podpora pri uvajanju,
§ mnenje oz. ocena izobra`evalnega programa,
§ na~rtovanje in izvajanje pouka,
§ stalno strokovno spopolnjevanje.

V {olskem letu 2004/ 05 bodo pripravljena poro~ila o spremljanju zgoraj navedenih izobra`eval-
nih programih, hkrati pa bomo v skladu s pripravljenim Temeljnim na~rtom nadaljevali spremljavo 
drugih izobra`evalnih programov, in sicer treh programov srednjega poklicnega izobra`evanja, 
{estih programov srednjega strokovnega izobra`evanja ter desetih programov srednjega po-
klicno-tehni{kega izobra`evanja, od tega so {tirje programi, prilagojeni za dijake s posebnimi 
potrebami.

Stalno spremljanje in evalvacija programov poklicnega in strokovnega izobra`evanja

S septembrom za~enjamo sistemati~no zbiranje razli~nih statisti~nih podatkov o strukturi vpisa 
v poklicne in strokovne izobra`evalne programe po vrstah programov, po podro~jih in po progra-
mih samih; porazdelitev po spolu, redni dijaki/ponavljalci, dijaki s posebnimi potrebami; {tevilu 
srednjih poklicnih in strokovnih {ol po regijah, po vrstah programov, po posameznih programih; 
{tevilu verificiranih u~nih mest in {tevilo razpisanih u~nih mest po posameznih programih; {tevilu 
delodajalcev, ki izvajajo prakti~no izobra`evanje v delovnem procesu po individualnih pogodbah in 
po skupinskih pogodbah ter {tevilo vajencev oz. dijakov itd in ustvarjati primerjalno podatkovno 
bazo vezano na podro~je poklicnega in strokovnega izobra`evanja. Obenem bomo s spremlja-
njem preu~evali razli~ne vidike posameznih vsebinskih podro~ij (vsako {olsko leto se bomo osre-
doto~ili na eno podro~je) ter sproti identificirali tiste aspekte, pri katerih so potrebne morebitne 
spremembe ali popravki.

Pri spremljanju bomo uporabili mnogo ̀ e obstoje~ih statisti~nih podatkov (Ministrstvo za {olstvo, 
znanost in {port, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije) ter podatkov, ki jih 
na podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`evanja vodijo omenjene in{titucije in delodajalci. 
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Informacije bomo ~rpali tudi iz {olskih dokumentov, s podro~ja vodenja in na~rtovanja dela ipd, 
ter neposredno od izvajalcev izobra`evanja, dijakov, vajencev in drugih.

Sprotna spremljava nam bo omogo~ala kontinuiran pogled v klju~na podro~ja in elemente poklic-
nega in strokovnega izobra`evanja, pa tudi primerjavo med posameznimi {olskimi leti.

Spremljanje in evalvacija izbranih programskih in izvedbenih re{itev

V sklopu spremljanja izbranih programskih in izvedbenih re{itev na~rtujemo spremljavo uvajanja 
novega izobra`evalnega programa Avtoserviser. Uvajanje, spremljanje in evalvacija programa 
poteka poskusno v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobra`evalnega dela (Uradni list 
RS, {t.13/2003), preden se uveljavi kot sistemska re{itev.

Program Avtoserviser prina{a v poklicno izobra`evanje celostno prenovo, tako uradnega kurikulu-
ma kot izvedbenega, ter nove koncepte pou~evanja, u~enja ter preverjanja in ocenjevanja znanja. 
Ker se {ole, ki bodo v letu 2004/2005 prve uvajale program, sre~ujejo s povsem novo situacijo, 
spremljavo na~rtujemo tako, da bo v ~im ve~jo podporo razvojnim procesom na {olah. Da bi pri-
dobili ustrezne kvalitativne informacije, ki nam lahko vsebinsko pojasnijo te`ave pri uvajanju, je 
nujno potrebno sodelovanje u~iteljev v vseh korakih procesa spremljanja. Na~rtujemo kombiniran 
pristop k spremljavi, ki povezuje kvalitativni vidik s kvantitativnim, ter racionalno evalvacijo. 

 Andreja ^ater, Barbara Bo`i~, Vida Von~ina
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NADALJNJE IZOBRA@EVANJE 
IN USPOSABLJANJE 
STROKOVNIH DELAVCEV 

Programski svet za strokovno spopolnjevanje, ki ga imenuje minister za {olstvo znanost in {port, 
je zaklju~il z delom na posodobitvi sistema stalnega strokovnega spopolnjevanja. Novosti so opre-
deljene z novim Pravilnikom o nadaljnjem izobra`evanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobra`evanju, ki izhaja iz zdru`itev nacionalnih in evropskih, vsebinskih in organizacijskih 
prioritet. Pravilnik lahko ogledate tudi na spletnih straneh Centra.

Poleg vsebinskih sistemskih novosti, ki partnerjem v poklicnem in strokovnem izobra`evanju 
dajejo ve~ mo`nosti za uveljavljanje prioritet in posebnosti, tudi sestava Programskega sveta 
poudarja to podro~je. V prihodnje bosta v Programskem svetu poleg predstavnikov Centra RS 
za poklicno izobra`evanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno izobra`evanje 
sodelovala tudi predstavnika ravnateljev poklicnih in strokovnih srednjih {ol in ravnateljev vi{jih 
strokovnih {ol.

Prenovljeni sistem bo v celoti za`ivel v {olskem letu 2005/06. Do takrat bo v celoti pripravljena 
tudi informatizacijska podpora, ki bo omogo~ala kvalitetnej{e spremljanje in vrednotenje izob-
ra`evanja in usposabljanja strokovnih delavcev. Novost je tudi objava programov, ki ne bo ve~ v 
tiskani, temve~ le v elektronski obliki na spletu. Povezavo na spletni katalog Ministrstva najdete 
tudi na spletnih straneh Centra.

Novi instrumenti financiranja izobra`evanja in usposabljanja strokovnih delavcev

Z vstopom v Evropsko unijo so se spremenili tudi na~ini financiranja posameznih dejavnosti. 
Nekatere dejavnosti, ki so bile pred vstopom finacirane neposredno iz prora~una, se po vstopu 
financirajo iz sredstev evropskih skladov, v katere dr`ave ~lanice prispevajo svoje nacionalne 
dele`e. Tako so sredstva Evropskega socialnega sklada (ESF) postala najmo~nej{i vir oz. instru-
ment za ukrepanje, usmerjeno v razvoj trga dela in ~love{kih virov. ESF podpira in dopolnjuje tiste 
aktivnosti dr`av ~lanic, ki so opredeljene v njihovih nacionalnih programih. Podlaga za kori{~enje 
sredstev ESF v Sloveniji je Enotni programski dokument 2004/2006, ki v okviru ukrepa 2.3 
Vse`ivljenjsko u~enje predvideva aktivnost 2.3.1 Izobra`evanje izobra`evalcev. 

V sklopu te aktivnosti so naloge Centra v letih 2004 do 2006:
§ razvoj novih oblik in pristopov nadaljnjega izobra`evanja in usposabljanja,
§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za strokovne delavce ob 

uvajanju novih izobra`evalnih programov, 
§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za mentorje v podjetjih,
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§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za pripravljavce odprtega 
kurikula, 

§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za uvajanje novih 
pristopov pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 

§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za pripravljavce u~nih 
gradiv, 

§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za poklicno informiranje 
in svetovanje, 

§ priprava in izvajanje novih programov izobra`evanja in usposabljanja za mentorje u~iteljem 
za~etnikom,

§ priprava in izvajanje programov izobra`evanja in usposabljanja za razvijanje novih kompetenc 
strokovnih delavcev, 

§ priprava in izvajanje programov za usposabljanje multiplikatorjev,
§ nadgradnja programov spopolnjevanja strokovnih delavcev za u~inkovito uresni~evanje 

kurikuluma na podro~ju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),
§ priprava in izvajanje programov za usposabljanje strokovnih delavcev za nove na~ine dela v 

razredu na podro~ju IKT,
§ priprava in izvajanje programov za razvijanje kompetenc strokovnih delavcev za dru`bo 

prihodnosti (strpnost, medkulturnost, timsko delo, vse`ivljensko u~enje…) na podro~ju IKT,
§ priprava programov za razvijanje kompetenc strokovnih delavcev za obvladovanje vzgojno 

u~nega okolja ( {olska in razredna klima, preventiva …) na podro~ju IKT.

Poudarek bo na izobra`evanju in usposabljanju strokovnih delavcev za uvajanje novega koncepta 
poklicnega izobra`evanja, kot ga predvidevajo nova Izhodi{~a za pripravo izobra`evalnih progra-
mov ni`jega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobra`evanja.

Vsi programi izobra`evanje in usposabljanja, ki jih bo Center izvajal, so objavljeni na spletnih 
straneh. Tam najdete tudi ve~ informacij o posameznih programih ter se lahko tudi hitro in eno-
stavno prijavite za udele`bo.

TTnet Slovenija

Po sklepu konference Teachers and Trainers in Vocational Education and Training in the Future 
Member States (Aalborg, 21.-22. november 2002) je vzpostavljena mre`a med izobra`evalnimi 
institucijami, centri in posamezniki, ki usposabljajo u~itelje v poklicnem in strokovnem izobra`e-
vanju v Sloveniji in je vklju~ena v obstoje~o mre`o, ki jo vodi CEDEFOP. 

TTnet Slovenija naj bi postal osnovni instrument za uvajanje koncepta vse`ivljenjskega u~enja 
na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev. Za vzpostavitev mre`e smo kot zagonska 
sredstva predvideli tudi sredstva strukturnih skladov. Mre`a TTnet bo omogo~ala prodor novega 
znanja v podporo izobra`evanja in usposabljanja u~iteljev in razvoj znanja na splo{no. Pri tem 
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je klju~nega pomena medresorsko sodelovanje in uveljavljanje na~el evropske politike vlaganja 
denarja - dodatnost, partnerstvo, koncentracija in programiranje.

Center je kot koordinatorska institucija sklical otvoritveno konferenco, ki je bila 2. junija 2004 v 
Ljubljani. Namen otvoritvenih konferenc, s katerimi se delovanje mre`e v dr`avi uradno za~ne, je 
predstavitev mre`e TTnet na ravni Evropske skupnosti in nacionalni ravni, doseganje soglasja o 
vklju~itvi v nacionalno mre`o in opredelitev prioritetnih podro~ij dela. K sodelovanju smo kot nove 
~lanice mre`e povabili:
§ javne zavode s podro~ja vzgoje in izobra`evanja,
§ in{titute, 
§ Univerzo na Primorskem, Pedago{ko fakulteto Koper,
§ {olske centre, skupnosti {ol in srednje {ole, ki imajo izku{nje na podro~ju izobra`evanja in 

usposabljanja u~iteljev,
§ zdru`enja delodajalcev, 
§ zdru`enja delojemalcev, 
§ izobra`evalne centre/enote v podjetjih,
§ Zavod RS za zaposlovanje,
§ regionalne razvojne agencije.

Konference se je udele`ilo 36 predstavnikov povabljenih potencialnih novih ~lanov od 72 povabljenih. 
K mre`i je pristopilo 35 novih ~lanic, tako da skupaj z ustanovitvenimi ~lanicami {teje 44 ~lanic.

Na spletnih straneh Centra je postavljen tudi del, namenjen mre`i TTnet Slovenija. Vabimo vas, 
da po podrobnej{i seznanitvi z cilji mre`a TTnet presodite tudi o vklju~itvi va{e {ole.

 Davorin Majkus
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U^NA GRADIVA

Center RS za poklicno izobra`evanje sodeluje pri pripravi ustreznih u~nih gradiv za dijake in vajen-
ce poklicnih in strokovnih {ol in druge udele`ence poklicnega in strokovnega izobra`evanja.

Koordinacija dela Komisije za u~benike pri Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno 
izobra`evanje. 
Komisija v skladu s Pravilnikom o potrjevanju u~benikov vodi postopek potrjevanja u~nih gradiv. 
V {olskem letu 2003/04 so ~lani Komisije obravnavali 55 vlog za prvo oz. ponovno potrditev 
u~nih gradiv. 51 gradiv je bilo potrjenih na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobra-
`evanje, od tega 28 novih gradiv, ki so bila prvi~ potrjena. 15 novih gradiv je nastalo s pomo~jo 
sofinanciranja M[Z[.

Seznam potrjenih u~nih gradiv – u~benikov, delovnih zvezkov, zbirk vaj in atlasov – smo v aprilu 
zbrali v Katalogu u~benikov za {olsko leto 2004/05 za poklicne, tehni{ke in druge strokovne 
{ole. Pri vsakem u~nem gradivu so navedeni osnovni podatki o avtorju, naslov u~nega gradiva, 
zalo`ba, predmet, letnik in program, za katerega je u~no gradivo potrjeno, ter veljavnost. Kata-
log u~benikov je koristen pripomo~ek pri na~rtovanju dela v {olskem letu 2004/05, naro~ite ga 
lahko v knji`ni obliki, najdete pa ga tudi na na{ih spletnih straneh, kjer ga sproti dopolnjujemo s 
seznami gradiv, ki so bila potrjena po izidu Kataloga.

Za u~na gradiva, ki so bila predlo`ena v ponovno potrditev, Komisija z letom 2004/05 uvaja 
evalvacijske vpra{alnike, ki jih izpolnjujejo skupine u~iteljev v okviru {tudijskih skupin. Namen 
evalvacijskih vpra{alnikov je ugotavljanje uporabnosti u~nih gradiv pri pouku v skladu z 8. ~lenom 
Pravilnika o potrjevanju u~benikov (Ur. l. RS, {t. 81/02).

Javni razpis za izbiro zalo`nikov za nastajanje novih u~benikov oz. u~nih gradiv za strokov-
noteoreti~ne predmete in prakti~ni pouk v novih in prenovljenih programih na podro~ju 
ni`jega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehni{kega ter srednjega po-
klicno-tehni{kega izobra`evanja 
Zadnja gradiva, ki so s pomo~jo razpisa za~ela nastajati leta 2002, so ̀ e potrjena in bodo iz{la do 
za~etka {olskega leta 2004/05. Izjema je drugi del u~benika Optika z meritvami, kjer je bilo zara-
di zahtevnosti snovi treba dolo~iti dodatne avtorje, ki trenutno dopolnjujejo obstoje~e besedilo.

Na podlagi analize potreb po u~benikih in po posvetovanju z vodji posameznih strokovnih podro~ij 
je bil narejen seznam u~nih gradiv, ki smo jih uvrstili razpis za leto{nje leto. Aprila 2004 smo 
seznam razpisanih gradiv in razpisno dokumentacijo poslali 13 zalo`bam, usposobljenim za iz-
dajanje u~nih gradiv. Do 11. 5. 2004 je svoje ponudbe oddalo 7 zalo`b. Razpisna komisija je na 
podlagi oddanih ponudb in dodatnih pogajanj naredila izbor ponudnikov za 26 novih u~nih gradiv. 
Pri kon~nem izboru razpisanih gradiv smo posku{ali upo{tevati enakomerno zastopanost vseh 
strokovnih podro~ij, zlasti pa programov, v katerih ustreznih u~benikov {e posebej primanjkuje. 
S pomo~jo subvencije namre~ `elimo dose~i, da bi tudi za programe z majhnim {tevilom dijakov, 
kjer so naklade nizke, nastala kakovostna u~na gradiva.



5454 55 55

Seznam razpisanih gradiv si lahko ogledate na na{ih spletnih straneh, ve~ino teh gradiv pa lahko 
na prodajnih policah pri~akujemo `e pred {olskim letom 2005/06.

Razvoj metodologije priprave sodobnih u~benikov
Na Centru `e 5 let zapovrstjo organiziramo seminar Kako napisati u~benik. V okviru seminarja 
se udele`enci sre~ajo z metodologijo priprave u~benikov, prisluhnejo nasvetom zalo`nika in izku-
{njam priznanih avtorjev u~nih gradiv, v okviru delavnice analizirajo razli~na u~na gradiva, opazu-
jejo u~beni{ka besedila, seznanijo pa se tudi s postopkom potrjevanja u~nih gradiv na pristojnem 
strokovnem svetu. Seminar Kako napisati u~benik je zanimiva in koristna prilo`nost za izmenjavo 
informacij in izku{enj na podro~ju nastajanja u~nih gradiv. Med u~itelji – prihodnjimi avtorji u~nih 
gradiv je zelo priljubljen, res pa je, da so zadnje evalvacije pokazale, da bo treba koncept semi-
narja posodobiti in ve~ ~asa posvetiti aktivnemu na~inu dela v delavnicah. 

V okviru projektov, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, pripravljamo 
projekt U~na mapa – integrirano u~no gradivo v programih Avtoserviser in Frizer. U~na mapa 
je u~no gradivo, ki povezuje strokovnoteoreti~ne vsebine, prakti~ni pouk in ustrezne klju~ne kva-
lifikacije. Pripravljena je v obliki samostojnega delovnega zvezka, ki ga dijaki s pomo~jo u~iteljev 
sproti dopolnjujejo, tako da se prilagaja potrebam posameznika, njegovega okolja in razvoju stro-
ke. V okviru projekta bodo avtorski timi u~iteljev z izbranih {ol pripravili u~ne mape za programa 
Avtoserviser in Frizer.

Seveda pa bomo nudili strokovno podporo pri pripravi u~nih gradiv tudi za druge programe, ki 
se bodo v naslednjih letih prenavljali, saj so ustrezna u~na gradiva eden bistvenih elementov za-
gotavljanja kakovosti v izobra`evanju. 

 Danu{a [kapin
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INOVACIJSKI IN RAZVOJNI PROJEKTI [OL

Skriti zaklad se imenuje razpis Ministrstva za {olstvo, znanost in {port, s katerim se podpira 
vpeljevanje novih zamisli v {olsko prakso. Tudi letos smo sodelovali pri spremljanju projektov, ki 
potekajo na poklicnih in strokovnih {olah in skupaj s predstavniki Zavoda za {olstvo in Urada za 
razvoj {olstva pripravljali tematske sklope za nov razpis. Iskanje skritega zaklada v prihodnjem 
{olskem letu se bo predvidoma za~elo konec avgusta. Pa sre~no! 

Preglednica inovacijskih projektov, ki jih izvajajo poklicne in strokovne {ole v {olskem 
letu 2003/04

[OLA NASLOV PROJEKTA

Gimnazija Jurije Vege, Poklicna {ola 
^ipkarstvo Idrija

Od ideje do ~ipke

Ekonomska {ola Novo mesto Poklicna orientacija v srednji {oli

Srednja gradbena, geodetska in 
ekonomska {ola, Ljubljana

Povezovanje matemati~nih in drugih znanj v poklicnih 
{olah pri pouku matematike

[C Ptuj, Poklicna in tehni{ka 
strojna {ola

Diferenciacija ciljev pri matematiki za doseganje 
vertikalne prehodnosti na srednjih poklicnih {olah

Srednja agro`ivilska {ola Ljubljana VETNNET MEETING

Srednja {ola Sre~ka Kosovela, 
Se`ana

Znanje brez meja 
Najdi svojo slu`bo

[olski center Velenje Projektno delo kot spodbuda za medpredmetno 
povezovanje v programu Elektrikar energetik

Srednja biotehni{ka {ola Kranj Povezovanje matematike in strokovnih predmetov pri 
pouku krajinskega vrtnarstva z izdelavo poklicne mape

Vrtnarska {ola Celje Didakti~ni pristop za medpredmetno povezovanje v 
programu Cvetli~ar
Bivalni koti~ek

[olski Ceter Rudolf Maister Kamnik Izbolj{anje kakovosti dela z odraslimi udele`enci 
izobra`evanja na srednji {oli z uporabo metode 
samoevalvacije

Srednja upravno administrativna 
{ola Ljubljana

Program za u~enje prava in orientacije po pravnih 
predpisih
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[OLA NASLOV PROJEKTA

[C Novo Mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska {ola 

Uporaba grafi~nega ra~unala za u~inkovitej{e u~enje 
matematike na poklicni {oli

Srednja strokovna in poklicna {ola 
Celje

Nova kultura preverjanja in ocenjevanja v programih 
ni`jega poklicnega izobra`evanja

Srednja ekonomska {ola Ljubljana @iveti v harmoniji s seboj

Srednja elektro in strojna {ola 
Kranj

Avtomatizacija markize z mikrokrmilnikom

Ekonomska {ola Kranj S socialnimi ve{~inami in jasnimi argumenti do 
dru`beno odgovornega posameznika

Ekonomska {ola Novo mesto Ragov log: na{ skriti zaklad

Zavod Tehni{ki {olski center Nova 
Gorica

Razvijanje kreativnosti v tehni{kih programih z 
uporabo sodobnih tehnologij
Poklicna orientacija v srednji {oli
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MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodno sodelovanje v okviru Evropske unije in izven je gotovo najbolj u~inkovita mo`nost 
integracije slovenskih institucij in akterjev v poklicnem in strokovnem izobra`evanju v obstoje~e in 
razvijajo~e se mednarodne mre`e. Prav tako pa je tudi ena izmed finan~no ugodnej{ih mo`nosti 
za nadaljevanje modernizacije slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobra`evanja sko-
zi izmenjavo izku{enj in razvoj skupnih projektov. Primarni cilj Centra tudi v mednarodnih projektih 
ostaja posodabljanje in izbolj{anje slovenskega sistema poklicnega in strokovnega izobra`evanja 
za aktivno sodelovanje v evropskih strukturah poklicnega in strokovnega izobra`evanja ter izbolj{-
anja konkuren~nosti delovne sile v skladu s potrebami slovenskega in mednarodnega trga dela.

Mednarodno sre~anje koordinatorjev projekta Total Counselling
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Na kratko bi lahko mednarodno sodelovanje centra strnili v {tiri podro~ja, in sicer: 

1. bilateralno sodelovanje: - Bundesinstitut für Berufsbildung 
(Zvezni in{titut za poklicno izobra`evanje), Nem~ija

  - CINOP (Center za inovacije v izobra`evanju), Nizozemska
  -  The University of Durham, the fondation for SME 

Development (Fundacija za razvoj malih in srednjih 
podjetij pri Univerzi Durham), Velika Britanija

  - Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
   (Dr`avni in{titut za kvaliteto in razvoj v izobra`evanju), 

Nem~ija

2. mednarodne spletne mre`e: - CEDEFOP ReferNet
  - TTnet 
  - National Reference Point Network

3. sodelovanje s sorodnimi institucijami v jugovzhodni Evropi

4. projekti v programih Leonardo da Vinci in Socrates

Sestanek delovne skupine za pripravo poklicnih standardov s podro~ja ekolo{ke predelave odpadnih materialov
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Evropski poklicni profil 
Ekolo{ki predelovalec odpadkov 
(RecyOccupation) 

Cilj projekta: V prvi fazi projekta je bil na podlagi sistemati~nih raziskav v Veliki Britaniji, [paniji, 
Gr~iji in Nem~iji izdelan evropski profil Ekolo{kega predelovalca odpadkov, ki `eli zmanj{ati vrzel 
ustreznih kvalifikacij na podro~ju. Cilj druge faze projekta pa je evropski profil umestiti v kvalifikacij-
ski in izobra`evalni sistem posamezne dr`ave, pripraviti program in ustrezna didakti~na gradiva.

Partnerji v projektu: Projekt vodi univerza v Flensburgu. Poleg Slovenije in Nem~ije v projektu 
sodelujejo {e Gr~ija, Velika Britanija, [panija in Litva.

Aktivnosti: Slovenija ima kot partner v projektu naslednje naloge: 
§ prevod vsebine evropskega profila za podro~je predelave odpadnih materialov v sloven{~ino. 

Predstavitev in seznanitev socialnih partnerjev in Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo 
(MOPE),

§ priprava strokovnih izhodi{~ socialnih partnerjev in MOPE za razvoj kvalifikacijske strukture za 
podro~je predelave odpadnih materialov,

§ priprava analize trga dela za podro~je predelave odpadnih materialov v Slovenijo,
§ priprava kvalifikacijske strukture in definiranje vsebin poklicnih standardov za poklice s 

podro~ja predelave odpadnih materialov,
§ izdelava didakti~nega koncepta in priprava izobra`evalnega programa oz. kataloga, standardov 

strokovnih znanj in spretnosti za vsaj dve kvalifikaciji,
§ testiranje na~el evropskega kreditnega sistema za poklicno in strokovno izobra`evanje.

Na{a neposredna ciljna skupina so zaposleni (predvsem ni`je) kvalificirani delavci na podro~-
ju gospodarstva kro`nega snovnega toka in gospodarjenja z odpadki in novi zaposleni, ki bodo 
vstopali v to novo, hitro razvijajo~o se panogo.

Rezultati projekta:
§ dolo~ena strokovna izhodi{~a za razvoj kvalifikacijske strukture za podro~je predelave odpadnih 

materialov in imenovanje delovnih teles oz. strokovnjakov za razvoj vsebin s strokovnega 
podro~ja,

§ izvedena analiza trga dela za podro~je predelave odpadnih materialov v Slovenijo,
§ izdelava didakti~nega koncepta in priprava izobra`evalnega programa oz. kataloga standardov 

strokovnih znanj in spretnosti za vsaj dve kvalifikaciji ter izpeljeva vseh ustreznih postopkov, 
§ priprava didakti~nih gradiv za u~itelje.

Trajanje projekta: Projekt poteka od avgusta 2003 in bo zaklju~en julija 2005.

Kontaktna oseba: mag. Slava Pevec Grm
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VirtuOrientation: 
Virtual Vocational 
Orientation Package

Osnovni cilj projekta VirtuOrientation je pripraviti interaktivni spletni portal, ki bo s preglednim 
in enostavnim dostopom omogo~al posredovanje informacij s podro~ja izobra`evanja in zaposlo-
vanja, vklju~no s pomo~jo pri ugotavljanju interesov in sposobnosti uporabnika. 

Partnerji: Projekt VirtuOrientation smo v program EU Leonardo da Vinci prijavili [olski center 
Velenje (nosilec), Center RS za poklicno izobra`evanje, Zavod RS za zaposlovanje, PIA d.o.o. 
– Velenje, Bfi Steiermark – Graz (A), EuroProfis – Praga (CZ), Careers Europe – Bradford (UK) 
in I.T.C. Enrico Tossi – Busto Arsizio (I).

Aktivnosti: Za~eli smo z analizo informacij, ki so dostopne na spletnih straneh ter analizo 
strukture dostopa do informacij razli~nim ciljnim skupinam. V posameznih dr`avah so obstajale 
razli~ne potrebe po informacijah za razli~ne ciljne skupine, ravno tako pa je v nekaterih dr`avah 
vsebina prilagojena nivoju regije in ne cele dr`ave. Vsem pa sta skupni na~in upravljanja ter a`u-
riranja vsebin portala s strani upravljavca, ter na~in iskanja informacij s strani uporabnika, kar 
predstavlja novo vrednost in evropsko dimenzijo projekta.
V Sloveniji projekt vodi [C Velenje v povezavi z CPI, Ministrstvom za {olstvo, znanost in {port, 
Ministrstvom za delo, dru`ino in socialne zadeve ter Zavodom RS za zaposlovanje. 

Ciljna skupina: Spletni portal je namenjen tako tistim, ki i{~ejo mo`nosti izobra`evanja ali za-
poslitve, tistim, ki prvi~ vstopajo na trg dela, kot vsem drugim iskalcem zaposlitve. Uporabljajo 
ga lahko vsi u~enci, dijaki, vajenci, {tudenti, odrasli, zaposleni in brezposelni, ki so se odlo~ili, 
da bodo informacije o na~rtovanju in vodenju kariere pridobili sami ter vsi svetovalci, ki se pro-
fesionalno ukvarjajo z informiranjem in svetovanjem na podro~ju na~rtovanja in vodenja kariere 
(torej tako svetovanju v izobra`evanju kot poklicnemu svetovanju). 

Rezultati projekta: Poleg postavitve samega spletnega portala na medmre`je smo za strokov-
njake izdali priro~nik v slovenskem jeziku, v katerem so predstavljeni principi uporabe ra~unalnika 
pri informiranju in svetovanju na podro~ju na~rtovanja in vodenja kariere. Izdali smo tudi zgiban-
ko v angle{kem in slovenskem jeziku, ki vabi k uporabi portala ter bro{urico v slovenskem jeziku 
s kratkim opisom namena in vsebine portala.

Projekt je potekal od novembra 2001 in je bil zaklju~en 30. aprila 2004. 
 
Ve~ informacij na spletni strani: www.virtuorientation.net
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Osnovne poklicne kvalifikacije 
za mlade brez vseh poklicnih 
kvalifikacij (JOB)

Cilj projekta je zmanj{ati vse ve~ji razkorak med potrebami gospodarstva ter omogo~iti {tevil-
nim iskalcem zaposlitve z neustreznimi, prenizkimi  kvalifikacijami mo`nost izbolj{anja polo`aja 
na trgu delovne sile. Program je namenjen predvsem mladih ljudem, ki si niso pridobili poklicne 
izobrazbe, so pa na za~etku svoje poklicne poti. Ne glede na to, da se leta {olanja v Evropski 
skupnosti podalj{ujejo, se dele` mladih brez poklicne izobrazbe pove~uje.

Partnerji v projektu: V projektu sodeluje 22 partnerskih organizacij iz 6 dr`av, nosilec projekta 
pa je Laboratorium für Kunststofftechnik iz Dunaja.

Aktivnosti:
§ izbolj{ati zaposljivost mladih brez poklicne izobrazbe, 
§ ponovno vklju~iti to ciljno skupino v u~ni proces preko medija, ki je prilagojen njihovim 

potrebam,
§ zmanj{ati mo`nost za izpadanje iz u~nega procesa z uporabo tega medija, 
§ zve~ati motiviranost za u~enje z uporabo u~nega pripomo~ka, ki ustreza tej skupini, 
§ razviti mednaroden, transparenten kurikulum, 
§ integrirati ta pripomo~ek v u~ni proces.

Na{a neposredna ciljna skupina so predvsem mladi brez poklicnih kvalifikacij. 

Rezultati projekta:
§ priprava nacionalnega poro~ila,
§ definicija osnovnih kompetenc,
§ definirati strukturo u~nega programa in implementirati vsebine v u~ni program,
§ testiranje pilotnega programa.

Projekt poteka od januarja 2002 in se bo predvidoma kon~al junija 2004.

Kontaktna oseba: Barbara Kun~i~



6262 63 63

Razvoj priro~nika in vaj za aktivno delo dijakov, 
ki bodo omogo~ale bolj{e razumevanje 
nekaterih temeljnih analiznih metod

Osnovni cilj projekta Hands-on Approach to Analytical chemistry for Vocational Schools je raz-
viti priro~nik za u~itelje in zbirko vaj za dijake, ki bodo omogo~ali aktivno delo dijakov in bolj{e 
razumevanje spektrofotometrije in nekaterih drugih temeljnih analiznih tehnik s pomo~jo poeno-
stavljenih instrumentov. 

V projektu sodelujemo s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Ljubljane, ki je tudi 
nosilka projekta, Naravoslovno tehni{ko fakulteto – Oddelkom za kemijsko izobra`evanje in infor-
matiko iz Ljubljane, z Univerzo iz Lizbone (Portugalska) in Univerzo iz Hull-a, Oddelek za kemijo 
(Velika Britanija). 

Aktivnosti: V nastajanju so spletne strani projekta. V pripravi je program usposabljanja u~itelj-
ev, ki bodo razvijali zbirko vaj za aktivno uporabo poenostavljenega spektrofotometra pri pouku na 
`ivilskih {olah. Vaje morajo biti relevantne tudi za prakso v `ivilski industriji. Na koncu bomo nova 
spoznanja prenesli na vse u~itelje, ki pou~ujejo analizo `ivil ali kontrolo kakovosti. 

Partnerji v Sloveniji: V Sloveniji projekt izvajamo v povezavi s sedmimi u~itelji in tremi laboranti 
iz treh `ivilskih {ol. 

Na{a neposredna ciljna skupina so dijaki srednjih `ivilskih {ol, za katere `elimo razviti vaje, ki 
jim bodo omogo~ale samostojno delo, bolj{i vpogled v princip delovanja spektrofotometra, bolj{e 
razumevanje metode in rezultatov in s tem bolj{o poklicno usposobljenost za za~etek dela. Po-
sredno `elimo usposobiti u~itelje za uporabo bolj aktivnih metod dela.

Rezultati projekta: Ugotovitve bodo zbrane v priro~niku za u~itelje, ki bo izdan v obliki CD-ROM-
a. Zbirka vaj pa bo dostopna na spletnih straneh projekta. Oboje bo na voljo v angle{kem jeziku 
in jezikih sodelujo~ih dr`av.
 
Projekt poteka od novembra 2003 in se bo predvidoma zaklju~il oktobra. 2005. 

Kontaktna oseba: Jelka ^op

Ve~ informacij o projektu: http://www.ntfkii.uni-lj.si/analchemvoc/
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Total Counselling: Uvedba celovitega 
informiranja in svetovanja dijakom, 
ki so izpadli iz izobra`evalnega sistema

Osnovni cilj projekta Total counselling je pripraviti koncept celovitega modela svetovanja mladi-
mi, ki bo vklju~eval tako elemente poklicnega, izobra`evalnega in osebnega svetovanja. Koncept 
bo vklju~eval tudi predlog, kako model umestiti v nacionalne sisteme. 

V projektu sodelujemo z islandsko mladinsko organizacijo Hittu Husid, ki je tudi nosilka projek-
ta, z organizacijo Midberg, prav tako iz Islanije ter organizacijama ’Archa 3001 onlus’ iz Italije in 
Careers Europe iz Velike Britanije. 

Aktivnosti: V projektu smo sprva naredili pregled stanja, katere svetovalne slu`be za mlade 
`e obstajajo po posameznih dr`avah in kak{ne so povezave med njimi. V nadaljevanju bomo pri-
pravili mednaroden model celostnega svetovanja za mlade. Sledil bo predlog, kako bi bile lahko 
slu`be celostnega informiranja in svetovanja mladim ume{~ene v sisteme vseh treh sodelujo~ih 
dr`av ter model sredstev in metod dela, ki bodo obstoje~im svetovalnim slu`bam omogo~ale, da 
delujejo bolj povezano in da celoviteje odgovorijo na potrebe mladih.

Partnerji: V Sloveniji projekt pripravljamo v povezavi z Ministrstvom za {olstvo, znanost in {port, 
Ministrstvom za delo, dru`ino in socialne zadeve ter Zavodom RS za zaposlovanje. 

Na{a neposredna ciljna skupina so mladi, ki so izstopili iz izobra`evalnega sistema in niso 
vklju~eni v druge organizirane oblike formalnega/neformalnega izobra`evanja in usposabljanja. 
Posredno bodo cilji projekta namenjeni vsem svetovalcem, ki se v razli~nih okoljih ukvarjajo s 
svetovanjem mladim.

Rezultati: Ugotovitve bomo strnili v priro~nik za celovito svetovanje mladim, ki bo na razpolago 
v tiskani in elektronski obliki, v slovenskem in angle{kem jeziku. 

Predvideni ~as trajanja projekta: Projekt poteka od januarja 2003 in se bo predvidoma za-
klju~il decembra 2004. 

Kontaktna oseba: Mojca Polak 

Ve~ informacij na spletni strani: www.totalcounselling.org
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Svetovanje v izobra`evanju odraslih 
(Adult Guidance in Education: 
Training of Trainers- AGETT) 

Cilji projekta: {ir{i cilj projekta je dvig izobrazbene ravni odraslih, o`ji cilj projekta pa je nadaljnji 
razvoj svetovane dejavnosti za izobra`evanje odraslih. 
Nosilec projekta je Pedago{ka fakulteta iz Talina, Estonija, v projektu sodeluje deset partnerskih 
institucij iz osmih dr`av (poleg omenjenih dveh {e Nacionalna agencija za poklicno izobra`evanje 
in usposabljanje iz Sofije, Bolgarija, Úad práce v Písku – Agencija za zaposlovanje, Pisek, ^e{ka 
Republika, Berufsbildungszentrum der VHS Solingen – [olski center za poklicno izobra`evanje 
Solingen, Nem~ija, Kuressaare Ametikool – Poklicna {ola Kuressaare, Kuresssaare in Eesti Va-
baharidusliit – Estonska zveza za neformalno izobra`evanje odraslih, Tallin, oba Estonija, Asocia-
ción Departament d’Estudis dels Medis Actuals – Oddelek za {tudij sodobnih medijev, Barcelona, 
[panija, National Centre for Guidance in Education – Nacionalni center za poklicno orientacijo v 
izobra`evanju, Dublin, Irska in Centre for Education and Training Development – Center za razvoj 
poklicnega izobra`evanja in usposabljanja, Glasgow, Velika Britanija.) 

Aktivnosti: Projekt se ume{~a v t.i. multiplier projekte in predstavlja {iritev projekta Uvedba 
modela svetovanja v izobra`evanju odraslih, ki je bil prvotno razvit v pilotnem projektu Adult gu-
idance. Projekt je vodil Nacionalni center za poklicno in izobra`evalno svetovanje iz Dublina. V 
prvi fazi smo naredili analizo stanja na podro~ju svetovanja v izobra`evanju odraslih v Sloveniji. 
Nadaljevali smo s pregledom materialov za usposabljanje svetovalcev v izobra`evanju odraslih, ki 
so `e bili razviti, sledil je razvoj dodatnih materialov, ki so prilagojeni za uporabo v na{em pros-
toru. Na osnovi nastalih gradiv smo pripravili in izvedli program enotedenskega usposabljanja za 
svetovalce v izobra`evanju odraslih. 

Partnerji: Pri izvedbi projekta v na{em prostoru smo tesno sodelovali z Andrago{kim centrom 
Slovenije in Zavodom RS za zaposlovanje. 
 
Rezultati: Rezultati projekta so strnjeni v Program za svetovanje v izobra`evanju odraslih, ki je 
bil poskusno izveden v treh sklopih. Usposabljanja se je udele`ilo 15 organizatorjev izobra`evanje 
odraslih. 

Ciljna skupina: Projekt je neposredno namenjen organizatorjem izobra`evanja odraslih v {olah, 
posredno pa vsem, ki so se odlo~ili svojo izobra`evalno pot nadaljevati v odrasli dobi `ivljenja. 

Projekt je potekal od oktobra 2002 do maja 2004.

Kontaktna oseba: Mojca Polak 
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Vzpodbujanje vse`ivljenjskega u~enja 
skozi priznavanje neformalno in 
prilo`nostno pridobljenih znanj 

Cilji projekta: Temeljni cilj projekta je ustvariti pogoje za priznavanje neformalno in prilo`nostno 
pridobljenega znanja ter razviti instrumentarij, ki bo v pomo~ pri vrednotenju znanj pridobljenih 
izven formalnega sistema izobra`evanja.

Partnerji v projektu:
§ Vytautas Magnus University Center za poklicno izobra`evanje in raziskave, Kaunas, Litva
§ Gospodarska zbornica, Kaunas, Litva
§ Ekonomska {ola Kaunas, Litva
§ Landesinstitut Socialforschungsstelle Dortmund, Germany
§ Tehni{ka {ola Odense,Danska
§ Center RS za poklicno izobra`evanje, Ljubljana Slovenija

Ciljna skupina: Sektor trgovinske dejavnosti

Rezultati projekta: 
§ Priprava modularno grajenega kurikula za izobra`evanje na podro~ju trgovinske dejavnosti
§ priprava metodologije za vrednotenje neformalno in prilo`nostno pridobljenega znanja
§ usposabljanje ocenjevalcev
§ izdelana priporo~ila za vrednotenje neformalno in prilo`nostno pridobljenega znanja

Trajanje projekta: 24 mesecev, od 1. oktobra 2003 do 30. septembra 2005

Kontaktna oseba: Mirjana Kova~
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Projekt v okviru programa
Socrates – Grundtvig 1:
Wizard Tool box

Cilj projekta je izdelava fleksibilnih orodij za izobra`evanje in usposabljanje ranljivih skupin dru`be 
(brezposelni, priseljenci, mladi z nizko stopnjo izobrazbe, zaporniki ipd). Izdelana orodja naj bi 
jim pomagala premagovati ovire s katerimi se sre~ujejo in jim olaj{ala pot do osebnega razvoja 
in aktivne participacije v u~e~i se dru`bi. WIZARD TOOL BOX je sestavljen iz razli~nih primerov 
dobre prakse, namenjenih razli~nim ciljnim skupinam, in izdelanih orodij, ki smo jih poimenovali 
igra U~e~a se dru`ba. 

Kot ciljno skupino smo v dogovoru z ostalimi partnerji na CPI-ju izbrali populacijo mladih odra-
slih, ki iz razli~nih razlogov zapusti {olo, {e preden kon~a izobra`evanje na srednje{olski ravni 
in/ali si pridobi kakr{no koli kvalifikacijo.

Aktivnosti in rezultati: Predstavili smo razli~ne ukrepe (dobra praksa) s katerimi {ole posku-
{ajo prepre~evati in zmanj{evati osip, predvsem na podlagi pove~evanja motivacije za izobra`e-
vanje in razvijanja klju~nih kompetenc, ki so potrebne za aktivno sodelovanje v sodobni u~e~i se 
dru`bi. 
Razvili in predstavili smo tudi orodje/igro, namenjeno samoocenjevanju ciljne skupine. Temelji na 
setu 28 kartic, na katerih so zapisane splo{ne, osebne vrednote, npr.:
Na podlagi lastnega prepri~anja in {olskih/delovnih izku{enj posamezniki razvr{~ajo kartice po 
pomembnosti in po nekaterih drugih kriterijih. Lastno izbiro oz. vrednote primerjajo z ostalimi in 
skupino ter v skladu z njimi na~rtujejo nadaljnjo delo.
 
Partnerji: Poleg CPI, ki je nosilec projekta za Slovenijo, sodeluje {e 6 partnerskih in{titucij: Center 
za izobra`evanje odraslih – AMU Aalborg iz Danske (je tudi glavni nosilec projekta), Zdru`enje ob~in 
iz Andaluzije – FAMP iz [panije, Neprofitna organizacija za socialno delo – COO.S.S Marche iz Italije, 
Podjetje za svetovanje na podro~ju ~love{kih virov – SOPROFOR iz Portugalske, Regionalni center za 
poklicno izobra`evanje- ZDZ Warmia – Mazury iz Poljske in Zdru`enje `ensk iz Irske. 

Predvideni ~as trajanja projekta: Pri~el se je januarja 2002, kon~al se bo decembra 2004.

Kontaktni osebi: Barbara Bo`i~ in Danu{a [kapin
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EuroCertStaff
 

Osnovni cilj projekta: Mala in srednje velika podjetja se pri pridobivanju certifikata standarda 
kakovosti ISO zaradi svoje specifi~nosti ne morejo primerjati in se enakovredno postavljati po 
enakih kriterijih ob bok velikim podjetjem. Na osnovi tega se je pojavila pobuda, da se razvije 
posebni sistem certificiranja kakovosti Q register. Za certifikat naj bi se naj potegovala mala 
in srednja podjetja vi{je kakovosti po merilih, ki bi jih v projektu razvili skupaj s mednarodnimi 
partnerji.

V projektu sodelujemo: 
§ Economic Chamber of Czech Republic, Republika ^e{ka
§ BIC CTU Prague, Republika ^e{ka 
§ Handwerks-kammer Hamburg, Nem~ija
§ Haus Rissen, Nem~ija
§ Lyon Chamber of Commerce and Industry, Francija
§ FAS, Dublin, Irska
§ Lithuanian Regional Research Institute, Litva
§ Hordaland Country Council, Norve{ka
§ Center RS za poklicno izobra`evanje, Slovenija
§ North Manchester Business Link, Velika Britanija
 
Aktivnosti: V projektu smo razvijali in se opredeljevali do kazalcev kakovosti, ki so zbrani v Q 
register Certificat manual za srednja in mala podjetja. Nato smo pri~eli razvijati vpra{alnike za 
izbrana stokovna podro~ja ter jih testirati na terenu V zaklju~ni fazi pa smo pripravili priro~nik z 
vsebino posnetka obstoje~ega stanja izobra`evalnih sistemov, mo`nosti pridobitve certifikatov, 
vse`ivljenskega u~enja in ~love{kih virov v dr`avah sodelujo~ih partnerjev. 

Partnerji v Sloveniji: V Sloveniji smo projekt pripravljali v povezavi z Obrtno zbornico Slovenije v 
celoti, posebej pa s Sekcijo frizerjev in Sekcijo vzdr`evalcev tekstilij.

Ciljna skupina: Na{a neposredna ciljna skupina so bili obratovalnice, frizerski saloni in kemi~ne 
~istilnice.

Rezultati projekta: Ugotovitve so strnjene v priro~niku, ki bo v dostopen v tiskani obliki v angle-
{kem jeziku, v elektronski obliki pa na straneh CPI v slovenskem in na straneh nosilca projekta 
v angle{kem jeziku.
Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija frizerjev in Sekcija vzdr`evalcev tekstilij bodo vzpostavile re-
gister kakovosti za svoje ~lane, vzpostavile sistem, certificirale kakovostne obratovalnice in jih 
vodile v svojem registru. 

Predvideni ~as trajanja projekta: Projekt se je uradno zaklju~il 30. 6. 2004. 

Kontaktna oseba: Anica Justinek

Zbrala: Mojca Polak
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NACIONALNI OBSERVATORIJ 
SLOVENIJE KOT NACIONALNI 
KOORDINATOR KONZORCIJA 
V MRE@I CEDEFOP REFERNET

Nacionalni observatorij Slovenije za poklicno izobra`evanje in usposabljanje deluje `e osmo 
leto kot enota Centra RS za poklicno izobra`evanje (CPI). Namen nacionalnega observatorija je 
predvsem zbiranje, usklajevanje in analiziranje podatkov in organizacija seminarjev, posvetov in 
delavnic na podro~ju poklicnega in strokovnega izobra`evanja in trga dela. Z vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo maja 2004 se je Nacionalni observatorij pridru`il agenciji Evropske unije Cedefop 
oziroma njeni mre`i ReferNet.
 
Cedefop je agencija Evropske unije, ki snovalcem in izvajalcem politik Evropske komisije, dr`av 
~lanic in organizacij socialnih partnerjev cele Evrope pomaga sprejemati informirane in ute-
meljene odlo~itve o poklicnem izobra`evanju. »Cedefop« je francoska kratica uradnega naziva 
organizacije, Evropski center za razvoj poklicnega izobra`evanja (Centre Européen pour le Déve-
loppement de la Formation Professionnelle). Cedefop nudi:

§ »European Training Village« (ETV); to je interaktivna internetna stran, kjer lahko sodelujete s 
po{iljanjem novic, se udele`ite virtualne konference, izmenjujete informacije ter se, ~e ste na 
kakr{enkoli na~in dejavni na podro~ju poklicnega izobra`evanja, registrirate v po{tni imenik; 

§ Cedefop Info, ~asopis, ki izhaja v angle{kem, francoskem in nem{kem jeziku, vsebuje 
informacije o najnovej{em dogajanju v vseh dr`avah ~lanicah;

§ {tudije in poro~ila o bistvenih vpra{anjih na podro~ju poklicnega izobra`evanja, kot so 
npr. kvaliteta, transparentnost, akreditacija za ne-formalno u~enje, sektorski trendi, nove 
kvalifikacije, mobilnost in financiranje;

§ {tudijske obiske v posameznih dr`avah ~lanicah na specifi~ne teme s podro~ja poklicnega 
izobra`evanja;

§ mo`nost objave raziskovalnih prispevkov v publikaciji »European Journal Vocational Training«;
§ mo`nost udele`be na seminarjih in delavnicah, kjer lahko z raziskovalci, socialnimi partnerji in 

odlo~evalci politik sodelujete v razpravah o specifi~nih problemih oz. vpra{anjih;
§ knji`nico in dokumentacijski center, ki nudita informacije in razno dokumentacijo o poklicnem 

izobra`evanju v Evropski uniji;
§ opisne monografije o sistemih poklicnega izobra`evanja v dr`avah ~lanicah;
§ mo`nost sodelovanja v mre`i, ki zbira in {iri inovativne re{itve izobra`evalnih problemov;
§ primerjalne statisti~ne informacije o poklicnem izobra`evanju v dr`avah ~lanicah.
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Cedefop ReferNet – »Cedefop reference expertise network«; Cedefop zbira informacije o razvoju 
poklicnega in strokovnega izobra`evanja v dr`avah ~lanicah EU, o politiki ter o raziskovalnem delu na 
omenjenem podro~ju preko svoje mre`e nacionalnih referen~nih institucij. Mre`a zdru`uje organizaci-
je, ki imajo skupne interese v razvoju poklicnega izobra`evanja ter u~enja. Spodbuja medsebojno izme-
njavo informacij ter podpira sodelovanje. ReferNet tako zdru`uje nacionalne konzorcije dr`av ~lanic, 
ki so sestavljeni iz predstavnikov klju~nih organizacij/institucij na podro~ju poklicnega izobra`evanja.
Vsak konzorcij vodi nacionalni koordinator, ki je odgovoren za sestavo konzorcija ter zagotavlja, 
da so naloge mre`e zadovoljivo izvedene. ^lanom konzorcija nudi mo`nost vzpostvljanja kontaktov 
z ostalimi mednarodnimi organizacijiami znotraj in izven Evrope. Nacionalni observatorij Slovenije 
je bil izbran za nacionalno referen~no institucijo in v konzorcij povabil ostale akterje na podro~ju 
poklicnega izobra`evanja in trga dela v Sloveniji. Mre`o tako v Sloveniji poleg Centra za poklicno 
izobra`evanje sestavljajo Ministratvo za delo, dru`ino in socialne zadeve, Ministrstvo za {olstvo, 
znanost in {port, Sklad za usposabljanje ~love{kih virov, Eurydice, CMEPIUS, Urad za makroeko-
nomske analize in razvoj, Andrago{ki center Slovenije ter Zavod RS za zaposlovanje. Naloge mre`e 
lahko razdelimo v tri skupine:

§ Dokumentacijska dejavnost in diseminacija: zbiranje informacij in a`uriranje podatkovnih baz 
ter informacijske storitve, diseminiranje rezultatov Cedefop-ovih aktivnosti ter promocijske 
aktivnosti.

§ Zbiranje in analiziranje informacij: zbiranje najnovej{ih informacij o sistemih poklicnega 
izobra`evanja ter analiziranje dolo~enih tem oz. problemov.

§ Raziskovalno delo: ReferNet spodbuja razvoj skupnega pristopa k raziskovalnemu delu. Preko 
medsebojnih izmenjav prispeva k ve~ji transparentnosti, sinergiji ter diseminaciji nacionalnih 
in evropskih raziskav s podro~ja poklicnega izobra`evanja.

 Mojca Cek in Petra Vranje{
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ZAPOSLENI NA CENTRU 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA POKLICNO IZOBRA@EVANJE

VODSTVO

Vladimir Tkalec, prof.
direktor

vladimir.tkalec�cpi.si 
5864 202

Mirjana Kova~, univ. dipl. ekon.
namestnica direktorja

mirjana.kovac�cpi.si 
5864 203

mag. Slava Pevec Grm, prof.
pomo~nica direktorja za razvoj
slava.pevec-grm�cpi.si

5864 208

TAJNI[TVO

Mojca Polak
poslovna sekretarka, vodenje in koordinacija razvojnih in inovacijskih projektov

mojca.polak�cpi.si 
5864 259

Cvetka Kermelj
strokovna sodelavka - tajnica
cvetka.kermelj�cpi.si 

5864 201

Vida Povirk
strokovna sodelavka

vida.povirk�cpi.si 
5864 217
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Mojca @lender
strokovna sodelavka za administrativno-tehni~na opravila

mojca.zlender�cpi.si 
5864 263          

Franjo Buka~
hi{nik

5864 261

RA^UNOVODSTVO

Ljubica Novakovi~
vi{ja strokovna sodelavka za finan~no podro~je, ra~unovodkinja

ljubica.novakovic�cpi.si 
5864 221

Marinko Novakovi~
strokovni sodelavec

marinko.novakovic�cpi.si 
5864 230

ODDELEK ZA POKLICNE STANDARDE IN POKLINE KVALIFIKACIJE

Veronika [lander, prof.
vodja oddelka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije

veronika.slander�cpi.si 
5864 225

Ur{ka Marenti~, prof.
vodja podro~nih skupin za izobra`evanje odraslih

urska.marentic�cpi.si 
5864 249

Darja [tarkl, univ. dipl. soc.
vi{ja svetovalka za razvoj in analizo novih poklicnih standardov in poklicnih kvalifikacij

darja.starkl�cpi.si
5864 228
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Bojana Sever, univ. dipl. org. dela
vi{ja svetovalka za razvoj poklicnih standardov in poklicnih kvalifikacij

bojana.sever�cpi.si 
5864 229

mag. Primo` Hvala Kamen{~ek, univ. dipl. ped. in prof. soc.
vi{ji svetovalec za razvoj in analizo novih poklicev in poklicne kvalifikacije

primoz.hvala�cpi.si
5864 262

Barbara Kun~i~, univ. dipl. soc.
samostojna svetovalka za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije

barbara.kuncic�cpi.si 
5864 253

Matja` Praprotnik, univ. dipl. soc.
samostojni svetovalec za poklicne standarde in ESF/NTI

matjaz.praprotnik�cpi.si 
5864 269

Klement Drofenik, univ. dipl. ped.
samostojni svetovalec za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije

klement.drofenik�cpi.si
5864 206

ODDELEK ZA RAZVOJ IN SPREMLJAVO IZOBRA@EVALNIH PROGRAMOV

Darko Mali, univ. dipl. teol.
vodja za razvoj izobra`evalnih programov

darko.mali�cpi.si 
5864 218

mag. Metod ^e{arek, univ. dipl. in`.
vodja podro~nih skupin za strojni{tvo in promet

metod.cesarek�cpi.si
5864 254

Jelka ^op, univ. dipl. in`.
vodja podro~nih skupin za `ivilstvo in veterino

jelka.cop�cpi.si 
5864 213
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Jelka Drobne, univ. dipl. soc.
vodja podro~nih skupin za zdravstvo, farmacijo, kozmetiko ter prilagoditev programov 

za dijake s posebnimi potrebami; vodenje in koordinacija dela {tudijskih skupin
jelka.drobne�cpi.si 

5864 219

Darko Hribar, univ. dipl. in`.
vodja podro~ne skupine za elektrotehniko in ra~unalni{tvo; koordinacija projektov u~ne opreme in tehnike

darko.hribar�cpi.si 
5864 205

Anica Justinek, univ. dipl. ped. in prof. psih.
vodja podro~nih skupin za gostinstvo, turizem, gospodinjske storitve, frizerstvo, pred{olsko vzgojo; 
vodenje in koordinacija priprave izpitnih katalogov za mojstrske, delovodske in poslovodske izpite

anica.j�cpi.si 
5864 212

Igor Leban, univ. dipl. in`.
vodja podro~nih skupin za gozdarstvo, lesarstvo, tapetni{tvo, gradbeni{tvo in geodezijo; 

vodenje in koordinacija sre~anj in tekmovanj dijakov
igor.leban�cpi.si 

5864 224

Tatjana Patafta, univ. dipl. in`. 
vodja podro~nih skupin za tekstil in usnjarstvo, oblikovanje in fotografijo

tatjana.patafta�cpi.si
5864 246

Jana Ravbar, univ. dipl. ekon.
vodja podro~ne skupine za ekonomsko, trgovsko in upravno-administrativno dejavnost

jana.ravbar�cpi.si 
5864 222

Marija [ibanc, univ. dipl. in`.
vodja podro~nih skupin za strojn{tvo, metalurgijo in rudarstvo

marija.sibanc�cpi.si 
5864 215

dr. Alenka Turi~nik, univ. dipl. in`.
vodja podro~nih skupin za kemijo, gumarstvo, steklarstvo in optiko, tiskarstvo in papirni{tvo

alenka.turicnik�cpi.si 
5864 214
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Helena @nidari~, univ. dipl. in`.
vodja podro~ne skupine za kmetijstvo in gozdarstvo

helena.znidaric�cpi.si 
5864 238

Majda Stopar, univ. dipl. in`.
vodja podro~ne skupine za kmetijstvo in gozdarstvo

majda.stopar�cpi.si

Breda Zupanc, univ. dipl. in`.
vodja poklicne mature

breda.zupanc�zrss.si 
breda.zupanc�cpi.si 

02/3208 054 

Franc Lon~ar, univ. dipl. in`.
vodja strokovne knji`nice
franc.loncar�cpi.si

5864 207

Andreja ^ater, univ. dipl. soc.
samostojna svetovalka za razvoj in analize

andreja.cater�cpi.si
5864 245

Barbara Bo`i~, univ. dipl. ped.
samostojna svetovalka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih programov

barbara.bozic�cpi.si
5864 216

Vida Von~ina, univ. dipl. ped. in univ. dipl. soc. kult.
samostojna svetovalka za spremljanje in uvajanje izobra`evalnih programov

vida.voncina�cpi.si
5864 211

IZOBRA@EVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

Davorin Majkus, univ. dipl. in`.
svetovalec direktorja za izobra`evanje izvajalcev

davorin.majkus�cpi.si 
5864 209
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Sa{a Gra{i~, univ. dipl. psih.
vi{ja svetovalka za izobra`evanje izvajalcev

sasa.grasic�cpi.si
5864 226

U^NA GRADIVA

Danu{a [kapin, prof.
vodja podro~ja za u~no-didakti~na gradiva in publicisti~ne dejavnosti

danusa.skapin�cpi.si 
5864 210                     
           

            
INFORMACIJSKA PODPORA

mag. Tanja Logar
vodja registracijsko-informacijskega sistema

tanja.logar�cpi.si 
5864 268

Damjan Hajsek, in`.
vi{ji svetovalec za poklicne standarde in poklicne kvalifikacije v okviru RIS

damjan.hajsek�cpi.si
5864 267

NACIONALNI OBSERVATORIJ SLOVENIJE

Mojca Cek, univ. dipl. soc. 
vodja Nacionalnega observatorija

mojca.cek�cpi.si 
5864 223

Petra Vranje{, univ. dipl. ekon.
vi{ja svetovalka Nacionalnega observatorija

petra.vranjes�cpi.si 
5864 220
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PUBLIKACIJE CENTRA RS ZA 
POKLICNO IZOBRA@EVANJE

MUR[AK, Janko: Pojmovni slovar za podro~je poklicnega in strokovnega izobra`evanja. 
M[Z[, Urad RS za razvoj {olstva, CPI, Ljubljana, 2002
Slovar vsebuje gesla v sloven{~ini, angle{~ini, nem{~ini in franco{~ini ter omogo~a kar se da na-
tan~no uporabo posameznih izrazov in pojmov na podlagi njihovega natan~nega opisa ali njihove 
opredelitve, povzete iz uradnih dokumentov, po drugi strani pa omogo~a ~im ustreznej{o rabo 
strokovnih izrazov v razli~nih jezikih. Nepogre{ljiv pripomo~ek za vse, ki delajo na podro~ju po-
klicnega in strokovnega izobra`evanja!

P. Arnej~i~ et al. Podjetno v svet poklicnega izobra`evanja. CPI, Ljubljana, 2000.
U~no gradivo, ki spodbuja in razvija podjetni{ke lastnosti.

I. Babi~ Vre~ar et al. Delam za sebe. CPI, Ljubljana, 2003.
U~no gradivo Delam za sebe je sestavljeno iz osmih modulov, kjer skozi razli~ne dejavnosti, od 
iskanja idej, preverjanja le-teh, do na~rtovanja in izvedbe, dijaki spoznavajo podjetni{ki proces in 
razvijajo podjetni{ke lastnosti.

Vse publikacije lahko naro~ite na Centru RS za poklicno izobra`evanje. 
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