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1 UVOD 
 

1.1 Poskusno uvajanje izobraževalnih programov Tehnik mehatronike in 

Tehnik oblikovanja 

 

Programa Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja sta se skladno s sklepom Ministrstva za 

šolstvo in šport uvajala kot poskus, kar naj bi prispevalo k zmanjšanju tveganja pri uvajanju 

novosti na nacionalni (sistemski) ravni. Uvajanje in spremljanje izobraţevalnih programov 

Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja je potekalo kot del Razvojnega programa za 

podporo implementaciji Izhodišč za pripravo izobraţevalnih programov niţjega in srednjega 

poklicnega ter srednjega strokovnega izobraţevanja (v nadaljevanju Izhodišča (2001)). Za 

poskusno uvajanje in spremljanje izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja je bil pristojen Center RS za poklicno izobraţevanje (v nadaljevanju CPI). Poskus 

je vodila projektna skupina
1
, ki so jo sestavljali zaposleni na CPI, predstavniki s fakultet, 

Zavoda RS za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ), Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju 

MŠŠ), Gospodarske zbornice Slovenija (v nadaljevanju GZS), Obrtne zbornice Slovenije (v 

nadaljevanju OZS) in predstavniki pilotnih poklicnih in strokovnih šol.  

Projektna skupina za izvajanje poskusa je imela nalogo, da koordinira in usmerja izvajanje 

projekta, sprejme načrt uvajanja, obravnava načrt spremljanja in poda predloge za izboljšavo, 

potrdi načrt usposabljanja šolskih timov, koordinira in usmerja delo delovnih skupin, pripravi 

strategijo diseminacije, ugotavlja doseţke v projektu prek vmesnih poročil o spremljanju, z 

doseţki projekta seznanja operativno skupino Razvojnega programa za podporo 

implementaciji, pripravi letno vmesno in končno poročilo o izvajanju projekta. 

 

Skladno s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraţevalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/2003) 

smo na CPI ţe pripravili 3 vmesna poročila
2
 o spremljanju poskusnega uvajanja 

izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja. V poročilih smo 

skladno z metodološkim načrtom spremljali področja, ki jih podrobneje predstavljamo v 

naslednji tabeli. 

 

                                                 
1
 Več v: Pevec Grm et al. (2006): Projekt poskusno uvajanje Izhodišč v pilotnih šolah (P8); Uvajanje in 

spremljanje novih izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja. 
2
 Vsa poročila s prilogami so dosegljiva na spletni strani Centra RS za poklicno izobraţevanje 

(http://www.cpi.si/ ali http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-

porocila.aspx). 

http://www.cpi.si/
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx
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Tabela 1: Predstavitev področij spremljanja 

Področje 

spremljanja 

Razčlenitev področij 

spremljanja 

Subjekti/viri 

spremljanja 

Instrumentarij 

spremljanja 

1. STALIŠČA DO 

NOVOSTI, KI JIH 

PRINAŠA 

PRENOVA 

- kateri so najpomembnejši 

cilji v novih programih 

- kakšna je seznanjenost z 

novostmi prenove 

- katere spremembe prinaša 

prenova 

- prednosti in slabosti 

prenove 

- ravnatelji  

- učitelji 

- dijaki  

- starši dijakov 

- vprašalnik za 

ravnatelje 

- vprašalnik za 

učitelje 

- vprašalnik za 

dijake 

- vprašalnik za 

starše 

2. ODPIRANJE 

KURIKULA IN 

PROGRAMSKA 

PROŢNOST 

2.1. Racionalna 

evalvacija izvedbenih 

kurikulov 

- ustreznost razporeditve 

ciljev in strokovnih znanj 

ter globine, širine in ravni 

zahtevnosti ciljev 

- ustreznost načrtovanja po 

tednih 

- ustreznost razmerja med 

učnovsebinskim in 

učnociljnim načrtovanjem 

in ustreznost načrtovanja 

(integriranih) ključnih 

kompetenc 

- ali načrtovanje spodbuja 

uporabo sodobnih 

didaktičnih 

strategij/pristopov 

- izvedbeni kurikuli 

šol 

- kriteriji za 

racionalno 

evalvacijo 

2. ODPIRANJE 

KURIKULA IN 

PROGRAMSKA 

PROŢNOST 

2.2. Izvajanje 

koncepta 

integriranih ključnih 

kvalifikacij (IKK) 

- kako so učitelji seznanjeni 

s posameznimi dokumenti, 

ki opisujejo koncepte 

vključevanja posameznih 

IKK v izvedbeni kurikul  

- kakšen je njihov odnos do 

koncepta IKK glede na 

njihovo uporabnost 

uresničljivost, potrebnost 

in obširnost 

- vprašanje usposobljenosti 

učiteljev za drugačen način 

dela, ki ga zahteva 

udejanjanje koncepta IKK 

- učitelji - vprašalnik za 

učitelje 

 

2. ODPIRANJE 

KURIKULA IN 

PROGRAMSKA 

PROŢNOST 

2.3. Odprti kurikul 

(OK) 

- postopek oblikovanja OK 

- seznanjenost z OK in 

njegova javna dostopnost 

- prednosti in slabosti OK 

- izobraţevanje delodajalcev 

- struktura OK in katalogi 

znanj za OK 

- delodajalci 

- odgovorni na šoli 

za OK 

- učitelji 

- dijaki 

- vprašalnik za 

delodajalce 

- vprašalnik za 

odgovorno osebo 

na šoli za OK 

- vprašalnik za 

učitelje 

- vprašalnik za 

dijake 
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Področje 

spremljanja 

Razčlenitev področij 

spremljanja 

Subjekti/viri 

spremljanja 

Instrumentarij 

spremljanja 

3. INDIVIDUALI-

ZACIJA 

PEDAGOŠKEGA 

DELA 

3.1. Individualizacija 

pedagoškega procesa 

- oblikovanje ustrezne 

oddelčne klime 

- individualiziran pristop 

glede na zmoţnosti in 

interese posameznikov 

- uporaba IKT in drugih 

učnih virov 

- etape učnega procesa 

- učne oblike in metode 

- učiteljeva ciljna 

usmerjenost 

- učitelji 

- dijaki  

 

- vprašalnik za 

učitelje 

- vprašalnik za 

dijake 

 

3. INDIVIDUALI- 

ZACIJA 

PEDAGOŠKEGA 

DELA 

3.2. Osebni 

izobraţevalni načrt 

(OIN) 

- umeščenost OIN v 

zakonodaji 

- odnos strokovnih delavcev 

in dijakov do OIN 

- prispevek OIN k učni 

uspešnosti dijaka 

- postopek priprave, 

izvajanja in evalviranja 

OIN  

- učitelji 

- svetovalni delavci 

- dijaki  

- OIN, ki so jih 

pripravili na šolah 

 

- vprašalnik za 

učitelje 

- vprašalnik za 

svetovalne delavce 

- vprašalnik za 

dijake 

- kriteriji za analizo 

OIN 

 

4. PRENOS 

PRISTOJNOSTI IN 

TIMSKO DELO 

UČITELJEV 

4.1. Delovanje 

programskih 

učiteljskih zborov 

(PUZ-ov) 

- organizacija PUZ-ov 

- delovanje PUZ-ov 

- področja dela PUZ-ov – 

vsebinski vidik 

- ravnatelji  

- učitelji 

 

- vprašalnik za 

ravnatelje 

- vprašalnik za 

učitelje 

 

5. PREVERJANJE 

IN OCENJEVANJE 

- sprejemanje nove kulture 

ocenjevanja 

- pomen preverjanja znanja 

pred ocenjevanjem 

- vrste znanja, ki se 

preverjajo 

- analiza standardov znanja 

- analiza kriterijev za 

ocenjevanje znanja 

- analiza preizkusov znanja 

- učitelji 

- katalogi znanj,  

- priprave učiteljev 

(opredelitev znanj 

pri obravnavi 

določenih učnih 

sklopov),  

- področja in kriteriji 

za ocenjevanje pri 

učnih sklopih,  

- minimalni 

standardi znanj za 

ta-iste učne sklope 

in 

- preizkusi znanj za 

te učne sklope 

- vprašalnik za 

učitelje 

- kriteriji za analizo 

dokumentacije 
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Področje 

spremljanja 

Razčlenitev področij 

spremljanja 

Subjekti/viri 

spremljanja 

Instrumentarij 

spremljanja 

6. PRAKTIČNO 

IZOBRAŢEVANJE 

- praktični pouk in 

praktično 

usposabljanje z 

delom 

- sodelovanje med šolo in 

delodajalci 

- načrtovanje izvedbe 

praktičnega izobraţevanja 

- povezovanje splošnega, 

strokovnega in praktičnega 

znanja 

- ocenjevanje praktičnega 

izobraţevanja 

- zadovoljstvo dijakov s 

praktičnim izobraţevanjem 

- strokovno izpopolnjevanje 

učiteljev in delodajalcev 

(mentorjev) 

- delodajalci/ 

   mentorji 

- učitelji praktičnega 

pouka 

- organizatorji 

praktičnega 

izobraţevanja 

- dijaki 

- vprašalnik za 

delodajalce/ 

   mentorje 

- vprašalnik za 

učitelje 

praktičnega pouka 

- vprašalnik za 

organizatorje 

praktičnega 

izobraţevanja 

- vprašalnik za 

dijake 

 

7. ANALIZA 

STROKOVNIH 

ENOT PROGRAMA 

TEHNIK 

MEHATRONIKE 

- So v izobraţevalnem 

programu izbrana ustrezna 

znanja, ki omogočajo 

usposobitev kandidatov za 

delo v raznolikih 

okoliščinah in na različnih 

delovnih mestih? 

- So v izobraţevalnem 

programu izbrana ustrezna 

znanja, ki dajejo ustrezne 

osnove za nadaljevanje 

izobraţevanja na danem 

področju in širše 

- So ključne kvalifikacije oz. 

splošna znanja ustrezno 

integrirana v strokovna 

znanja? 

- Ali strokovnovsebinski 

sklopi (SVS) podpirajo 

praktično delo? 

- Ali SVS praktično delo 

osmišljajo s teorijo? 

- eksperti z univerze, 

s poklicnih in 

strokovnih šol in iz 

vrst delodajalcev,  

- poklicni standardi 

za področje 

mehatronike 

- katalogi znanj 

strokovnega dela 

programa Tehnik 

mehatronike  

- strukturiran 

intervju za 

eksperte z 

univerze, s 

poklicnih in 

strokovnih šol in iz 

vrst delodajalcev 

 

 

V pričujočem (četrtem) poročilu o spremljanju poskusnega uvajanja izobraţevalnih 

programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja smo spremljali še področja, 

opredeljena z metodološkim načrtom: splošnoizobraţevalne predmete, poklicno maturo in 

zadovoljstvo dijakov z izobraţevalnima programoma in učni uspeh (Tabela 2). 
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Tabela 2: Predstavitev področij spremljanja 

Področje 

spremljanja 

Razčlenitev področij 

spremljanja 

Subjekti/viri 

spremljanja 

Instrumentarij 

spremljanja 

8. SPLOŠNO-

IZOBRAŢEVALNI 

PREDMETI V 

FUNKCIJI 

TEORETIZACIJE 

STROKE 

- povezanost splošnega, 

strokovnoteoretičnega in 

praktičnega znanja v 

programu  

- ali splošnoizobraţevalna 

znanja podpirajo razvoj 

ključnih kompetenc, ki jih 

dijak potrebuje za 

opravljanje dela, 

opredeljenega v poklicnem 

standardu 

- ali se znanje naravoslovja 

oz. druţboslovja praviloma 

povezuje s strokovnim 

znanjem, ne glede na to 

kako je umeščeno v 

programu (kot integrirana 

ali samostojna programska 

enota) 

- ali je znanje za ekološko 

ozaveščeno poklicno 

delovanje ustrezno 

poudarjeno 

- katalogi znanja za 

splošnoizobraţe- 

   valne predmete 

- učitelji 

splošnoizobraţe- 

valnih predmetov 

- kriteriji za 

racionalno 

evalvacijo 

- intervjuji za 

učitelje 

9. POKLICNA 

MATURA 

- struktura predmetnih 

izpitnih katalogov glede na 

vrste, obseg in 

taksonomsko stopnjo znanj 

- struktura katalogov znanja 

glede na vrste, obseg in 

taksonomsko stopnjo znanj 

- struktura izpitnih pol in 

ustnih vprašanj glede na 

vrste, obseg in 

taksonomsko stopnjo znanj 

in usklajenost s 

predmetnimi izpitnimi 

katalogi 

- usklajenost predmetnih 

izpitnih katalogov s 

katalogi znanj 

- ali je izvedba poklicne 

mature potekala v skladu s 

Pravilnikom o poklicni 

maturi 

- katalogi znanja za 

splošnoizobraţe-

valne predmete in 

strokovne module 

- predmetni izpitni 

katalogi za 

poklicno maturo 

- izpitne pole in 

ustna vprašanja 

- šola – izvedba 

poklicne mature 

- dijaki in izpitna 

komisija 

 

- kriteriji za 

racionalno 

evalvacijo 

katalogov znanj, 

predmetnih 

izpitnih katalogov 

ter pisnih pol in 

ustnih vprašanj 

- kriteriji za 

neposredno 

spremljanje 
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Področje 

spremljanja 

Razčlenitev področij 

spremljanja 

Subjekti/viri 

spremljanja 

Instrumentarij 

spremljanja 

10. UČNI USPEH 

DIJAKOV 

- kje so se dijaki informirali 

o izobraţevalnem 

programu pred vpisom 

- pomembni vplivi pri izbiri 

srednje šole 

- ali bi dijaki ponovno izbrali 

izobraţevalni program 

- splošni učni uspeh prve 

generacije dijakov v 

posameznih letnikih 

- uspeh prve generacije 

dijakov na poklicni maturi 

- primerjava uspeha prve 

generacije dijakov 

poskusnih programov s 

sorodnimi programi 

- ali se nameravajo dijaki po 

končanem šolanju zaposliti 

- dijaki 

- šole in Republiški 

izpitni center (učni 

uspeh, uspeh na 

maturi) 

- vprašalnik za 

dijake 

- vprašalnik za šole 

(učni uspeh) 
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2 SPLOŠNOIZOBRAŢEVALNI PREDMETI V 

FUNKCIJI TEORETIZACIJE STROKE
3
 

 

2.1 Teoretični uvod 

 

Niso samo učitelji ali pa delodajalci tisti, ki vedno znova zdravorazumsko in na osnovi 

izkušenj (a zato nič manj utemeljeno) ugotavljajo, da učenci znanja »ne znajo uporabljati, 

povezovati, spraviti v življenje«. Z njimi se strinjajo znani kognitivni psihologi, ki eden za 

drugim ugotavljajo, da: 

– »/.../ obstaja nevarnost, da se učenci veliko učijo, a malo znajo.« (J. Bruner) 

– »/.../ učitelj lahko oblikuje vse potrebne povezave, a vseeno zgreši v prepoznavi, da 

kognitivna struktura učenca ni identična njegovi in da ne dovoljuje nujno stopnje 

abstrakcije in dekontekstualizacije, ki jo zmore ekspert.« (R. J. Sternberg) 

– »/.../ za transfer je treba poučevati, ne pa le preprosto čakati in upati, da se bo 

zgodil.« (J. Bransford) 

 

Govor o transferju in/oz. uporabnosti znanj je sicer na videz v nasprotju z izhodiščnim 

izzivom, torej z razpravo o teoretizaciji stroke s pomočjo splošnoizobraţevalnih predmetov. 

Vendar pa je teoretizacijo stroke v relaciji do splošnoizobraţevalnih predmetov v najširšem 

smislu moč misliti ravno v povezavi z zmoţnostjo splošnoizobraţevalnih predmetov, da 

konceptualizirajo znanje tako, da ustrezno podpre stroko oz. strokovne predmete, da ga torej 

naredi »uporabnega« za stroko oz. z drugimi besedami: transfernega. S tem v zvezi bomo zato 

v tem delu uvoda opozorili na nekaj teoretičnih konceptov, ki lahko sluţijo kot iztočnice oz. 

teoretično-metodološki okvir za presojanje, kako splošnoizobraţevalni predmeti podpirajo 

teoretizacijo stroke. Osredotočili se bomo predvsem na konceptualno razumevanje in pogoje 

za vzpostavljanje transferja kot tiste, ki so v samem jedru teoretizacije (če je seveda ta 

mišljena kot povezanost znanj, v tem primeru splošnega s strokovnim). 

 

                                                 
3
 Avtorja besedila sta Vladimir Milekšič in dr. Zora Rutar Ilc. 



 11 

a) Različni pogledi na pridobivanje znanja 

»Resnic« glede načinov ravnanja z znanjem oz. pridobivanjem znanja je veliko, zato Posner 

(1995) trdi, da je katerakoli izolirana perspektiva v nevarnosti, da izpušča in favorizira, da je 

preveč fragmentarna in nekompletna ali preveč abstraktna. V nadaljevanju bomo zato najprej 

predstavili Posnerjev pregled različnih usmeritev v konceptualiziranju znanja:
4
 

– Tradicionalni/transmisijski/vsebinski pogled na znanje je nastal kot odgovor na 

potrebe po univerzalnem šolanju čim večjega števila otrok, ki naj bi poskrbelo za 

ohranjanje kulturne in znanstvene dediščine zahodne civilizacije s prenašanjem 

zaloge znanj, veščin in vrednot na učence in je zato konceptualiziran kot splošna 

razgledanost oz. kot zakladnica informacij, razlag ... (angl. body of knowledge). 

– Izkustveni (angl. experiental) pogled je nastal kot poskus demokratiziranja 

tradicionalne avtoritarno orientirane prakse, ki je učenca dojemala kot pasivnega 

prejemnika informacij, znanje pa brez povezave z vsakdanjim ţivljenjem in kot 

statično ter absolutno. Izkustveni pogled, katerega utemeljitelj je Dewey, je 

poudarjal pomen posameznikovega doţivljanja in razvoj intelekta v povezavi z 

izkustvenim učenjem oz. pridobivanjem in tematiziranjem izkušenj iz vsakdanjega 

sveta in v povezavi s sodelovanjem, kar naj bi vodilo k razvoju avtonomno 

razmišljujočega in delujočega ter odgovornega drţavljana. 

– Pogled, ki izhaja iz strukture znanstvenih disciplin se je razvil kot posledica 

povečanega vpliva znanstvenikov na oblikovanje kurikula, temeljil pa je na 

predpostavki o tem, da naj se poučuje le osnovne koncepte in pa transferne veščine: 

kako samostojno in s pomočjo tehnologije poiskati in pridobiti preostalo znanje – 

prenesti v šole način, kakršnega razvija znanost. Učenci naj bi se naučili, kako 

raziskovati, misliti in delati kot znanstveniki. Aktivno naj bi bili udeleţeni v 

znanstvenem raziskovanju oz. odkrivanju znanja po znanstveni metodi. Če se je pri 

tradicionalnem pogledu poudarjalo prenašanje rezultatov znanosti, se pri pogledu, 

ki izhaja iz strukture znanstvenih disciplin, poudarja usposabljanje v znanstvenih 

postopkih in razumevanje konceptualnih temeljev disciplin. Učenci naj »delajo« 

(angl. do) predmet, namesto, da le govorijo o njem (kar ima še posebej opraviti s 

tem, kako mislimo teoretizacijo stroke). 

– Kognitivni pogled je rezultat pomislekov razvojnih in kognitivnih psihologov, da 

logika znanstvenikov, njihov način in struktura razmišljanja nista neposredno 

                                                 
4
 Več o tej problematiki v Rutar Ilc Z. (2004). Pasti razmišljanja v nasprotjih – Učenje za razumevanje kot točka 

povezovanja. Zbornik prispevkov mednarodnega posveta o splošni izobrazbi. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
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prenosljiva na otroke in da logika in struktura znanstvene discipline nista identična 

logiki oz. razvoju otrokove misli in njegovi psihološki strukturi. Zato so se 

kognitivni in razvojni psihologi ukvarjali predvsem z raziskovanjem, na kakšen 

način se oblikujejo spoznanja, kakšni miselni procesi in kognitivne operacije se pri 

tem odvijajo, kako pri tem sodeluje predznanje, kako so spoznanja organizirana v 

pojmovne mreţe in mentalne sheme … (vse od naštetega je odločilnega pomena 

tudi za v tem prispevku obravnavani koncept teoretizacije znanja, zato se v 

nadaljevanju uvoda v največji meri posvečamo prav tem konceptom). Znotraj 

kognitivne perspektive se pojavlja več smeri (prim. tudi Brown in Palincsar, str. 

409–412, v Resnick):  

o Pristop, zasnovan na konceptualnih spremembah (angl. conceptual change 

approach), ki poudarja pomen izraţanja idej in razlag s strani učencev, 

spodbujanje kognitivnega konflikta in spreminjanje napačnih idej in razlag pod 

vplivom tega. 

o Kognitivno izpopolnjevanje oz. »vajeništvo« (angl. cognitive apprenticeship), 

ki poudarja pomen sistematičnega treninga kognitivnih veščin, ki mu je 

podoben pristop, usmerjen na razvijanje miselnih veščin (angl. thinking skills). 

o Razvojni pristop, ki napredovanje v osvajanju znanja konceptualizira kot 

socialno aktivnost – ustvarjanje takšnih situacij in podpore, da se spodbuja 

napredovanje in razvoj učencev. 

o Integrativni pristop pa si prizadeva za preseganje ločnic med konceptualnim 

pristopom (ki je usmerjen predvsem v razumevanje konceptov posameznih 

disciplin) in pristopom za razvijanje miselnih veščin (ki je usmerjen bolj v 

razvijanje miselnih veščin in procesov samih po sebi, neodvisnih od 

predmetov) in utemeljuje tak pouk, ki povezuje vsebine in miselne procese oz. 

veščine, npr. problemski pristop oz. metoda reševanja problemov. 

– Vedenjski (behavioralni) pogled pa pojmuje učenje kot spremembo v vedenju, 

poučevanje pa kot urejanje takšnih pogojev, ki to spremembo izzovejo oz. povzročijo. 

Rezultate učenja se torej pojmuje kot spremembo v učencu, ki je opazna na ravni 

vedenja ali ravnanja in je posledica ustreznih, v ta namen pripravljenih učnih situacij. 

Učni rezultat je tesno povezan z jasno opredeljenimi kriteriji, na osnovi katerih je 

mogoča povratna informacija in okrepitev (angl. reinforcement) ţelenih odgovorov oz. 

ravnanj.  
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Ţe ta kratek pregled različnih pogledov na konceptualiziranje znanja (in posledično učenja) 

pokaţe povezavo s teoretizacijo znanja: splošni predmeti naj bi vsaj del področij oz. vsebin 

organizirali tako, da bi podprli stroko na način, ki bi učencem omogočil boljši vpogled vanjo 

oz. konceptualno razumevanje in povezovanje s (strokovnimi) problemskimi situacijami in 

izzivi. Za tem je predpostavka o učencih ne kot pasivnih prejemnikih informacij, ampak kot o 

konstruktorjih idej in pomenov. Učenje je v tej perspektivi dojeto kot iskanje in dojemanje 

povezav in vzpostavljanje njihove medsebojne mreţe. Vse učenje je zato odločilno povezano 

s prejšnjim »znanjem«, nove informacije se povezujejo z njim, stare pa se na osnovi novega 

prav tako spreminjajo. Gre torej za nenehno spreminjajočo se mreţo shem in povezav. Pri tem 

je zelo pomembno tudi smiselno navezovanje na predznanje. Vse to so torej vzvodi za 

uspešno teoretizacijo stroke skozi splošna znanja, zato si podrobneje poglejmo koncepte, ki to 

osvetljujejo. 

 

b) Prizadevanje za konceptualno razumevanje kot pogoj za učinkovito teoretizacijo stroke  

Pogoj za prepričljivo in učinkovito teoretizacijo strokovnega znanja preko splošnega je 

predstavitev znanja, ki omogoča povezovanje in razumevanje. S tem v zvezi govorimo o 

konceptualnem razumevanju.  

 

Dodatna podkrepitev te teze je, da predstavljajo pomemben vir empiričnih podatkov za 

preučevanje znanja, učenja in razumevanja prav raziskave, izvedene na ekspertih – torej 

strokovnjakih za izbrana področja. Raziskave so osredotočene predvsem na osvetljevanje 

principov strukturiranja učnih izkušenj na tak način, da omogočajo uporabo znanja v novih 

situacijah, posledično pa tudi na osvetljevanje principov organiziranja in predstavljanja znanja 

na tak način, da to podpira. 

 

Tako so raziskave na različnih področjih (od zgodovine, naravoslovja, zlasti fizike, 

matematike, šahiranja …) pokazale, da so zmoţnosti ekspertov (kot tistih, ki najbolj 

obvladajo in razumejo določeno področje), da znajo misliti in reševati probleme, bistveno 

odvisne od bogatega znanja specifičnega področja, nikakor ne gre le za znanje kot spisek 

nepovezanih dejstev. Značilno za ekspertno znanje je, da je povezano in organizirano okrog 

pomembnih konceptov na tak način, da podpira razumevanje in transfer (prav tam, str. 9). 

Tako imenovano »globlje« razumevanje (angl. deep understanding) je tisto, ki transformira 

dejstva oz. informacije v »uporabno« oz. bolj precizno rečeno: uporabljivo (angl. usable), 
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pripravno znanje (prav tam, str. 16). Uporabnost znanja je tu mišljenja v razširjenem, ne ozko 

pragmatičnem, pomenu: kot zmoţnost razlagati si svet okrog sebe, pojave in odnose v njem, 

na osnovi znanja, organiziranega okrog ključnih konceptov. Bransford in sodelavci zato 

govorijo tudi o »konceptualnem« razumevanju in uporabnosti. Bransford tako celo koncept 

kompetence (pojmovan v najširšem smislu) dialektično povezuje z dejstvenim (»teoretičnim«) 

znanjem: »Da bi učenci razvili kompetenco na določenem področju, ki ga preučujejo, bi 

morali: 

– imeti trdne osnove dejstvenega znanja; 

– razumeti dejstva in ideje v kontekstu njihovega konceptualnega okvira in 

– organizirati znanje na načine, ki spodbujajo priklic in uporabo« (prav tam, str. 16). 

 

Na tej osnovi bi lahko kot enega pomembnih dejavnikov učinkovite teoretizacije stroke skozi 

splošne predmete videli prav »omogočanje učencem, da razvijejo intelektualna orodja in učne 

strategije, potrebne za pridobivanje znanja, ki omogoča produktivno razmišljanje o …« (prav 

tam, str. 5) ter omogočanje dostopa do globljega razumevanja problemov v smislu njihovih 

temeljnih konceptov. Teoretizacijo znanja bi tako lahko – razumljeno kot način organiziranja 

znanja – videli kot pomemben vidik strukturiranja učnih izkušenj tako, da vodijo do 

konceptualnega razumevanja. 

 

Poglejmo zdaj natančneje, kaj je tisto, kar odlikuje eksperte in to poveţimo z načinom 

teoretizacije stroke tako, da bi le-ta v čim večji meri vodila k ekspertnosti oz. jo podpirala z 

načinom organiziranja in izbora znanja oz. konceptov.  

 

Raziskave med drugim kaţejo, da znajo eksperti bolje selekcionirati in pomniti relevantne 

informacije ter fluentno pristopati k relevantnemu znanju. Njihovo razumevanje jim dovoljuje 

hitro identificirati, kaj je v določeni problemski situaciji relevantno znanje in kako ga 

uporabiti. Lahko bi rekli, da je ekspertnost prav v učinkovitosti reševanja problemov na 

določenem področju. Za eksperte je značilno, da (prav tam, str. 31):  

– opaţajo pomenljive vzorce informacij, ki jih drugi ne; 

– je pri njih vsebinsko znanje organizirano na načine, ki odsevajo globlje razumevanje; 

– njihovo znanje ni zreducirano na sete izoliranih dejstev ali propozicij, ampak odseva 

uporabnost: je »kondicionalizirano« glede na različne okoliščine; 

– izkazujejo zmoţnost fleksibilnega priklica pomembnih aspektov znanja; 

– izkazujejo različne stopnje fleksibilnosti v njihovih pristopih v novih situacijah; 
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– vendar pa ekspertni nivo poznavanja še ne predpostavlja zmoţnosti za poučevanje. 

 

Bistvena zmoţnost ekspertov je v razvijanju organiziranih konceptualnih struktur oz. shem, ki 

usmerjajo to, kako so problemi opaţeni, predstavljeni in kako se jih rešuje (prav tam, str. 33). 

Njihovo znanje ni seznam izoliranih dejstev in formul, ampak je organizirano okrog ključnih 

konceptov oz. »velikih idej«, ki strukturirajo razmišljanje znotraj discipline (prav tam, str. 

36). Z drugimi besedami: eksperti so usmerjeni v iskanje temeljnih principov. Odločilno pri 

tem je, da eksperti od pridobljenega oz. ohranjenega vešče prikličejo tisto znanje, ki je 

relevantno za določeno situacijo. Kognitivni psihologi s tem v zvezi govorijo o t. i. 

kondicionaliziranem (angl. conditionalized) znanju v nasprotju s t. i. inertnim znanjem, za 

katerega je značilno, da je sicer lahko relevantno, vendar ni aktivirano oz. ga je teţko 

aktivirati. Za kondicionalizirano znanje pa je značilno prav to, da je organizirano na tak način, 

da vključuje določitev kontekstov, v katerih ga je moč aktivirati (prav tam, str. 43).  

 

Kondicionaliziranost je seveda vezana na izvedbeno plat in na subjekte učenja, torej na 

učence, ne pa na samo organiziranost znanja. Kljub temu pa ima implikacije tudi za slednjo, 

in sicer v tem smislu, da bi učinkovita teoretizacija morala upoštevati, da ni vseeno, kako je 

znanje izbrano, organizirano in predstavljeno, če hočemo, da bodo učenci zmoţni misliti tudi 

s pomočjo konceptov, ne le o njih. »Izziv za izobraževalce je pomagati učencem 

transformirati dejstva in postopke, ki jih sicer znajo opisati in misliti, v uporabna 

konceptualna orodja« (Bransford, Sherwood, Sturdevan, 1987, str. 172). Znanje kaţe 

predstaviti tako, da učence pripeljemo do razumevanja, kako koncepti in postopki lahko 

funkcionirajo kot orodje za reševanje problemov oz. kako so lahko v pomoč pri 

konceptualiziranju dogodkov in pojavov na nove in prej neopaţene načine (prav tam, str. 

173). 

 

c) Domišljena teoretizacija znanja – pogoj za učinkovit prenos v prakso 

Kondicionalizacija znanja je tesno povezana s transferom, ki je – najkrajše rečeno – 

»zmožnost razširiti, kar je bilo naučeno v enem kontekstu, na nove kontekste« (Byrnes, 1996, 

povzeto prav tam, str. 51). V kontekstu našega izziva bi torej učinkovita teoretizacija 

pomenila podporo pri tem, da se naučeno pri splošnih predmetih, razširja na nove – strokovne 

oz. poklicne kontekste. 
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Za vzpostavljanje transfera je odločilno učenje z razumevanjem. Bolj kot golo memoriranje 

seta dejstev ali postopkov (prav tam, str. 55). Številne raziskave na področju konceptualnega 

učenja so tako pokazale, da so učenci s prototipi matematičnih konceptov in konceptov s 

področja druţboslovnih znanosti bolj učinkoviti pri osvajanju novih konceptov kot tisti, 

katerih znanje je organizirano le okrog definicij in opisov (Tennyson, Youngers in 

Suebsonthi, 1983; Park, 1984; Dunn, 1983; povzeto po Duschl, Hamilton in Grandy, 1992, 

str. 32). Ključni koncepti, organizirani v sheme, pomagajo pri organiziranju in priklicu 

primernega znanja.  

Učenje z razumevanjem se torej vzpostavlja skozi raziskovanje ključnih oziroma temeljnih 

(angl. underlying) konceptov in povezovanje z drugimi koncepti, ki so jih učenci ţe osvojili. 

Tudi Brownova in Palincsarjeva poudarjata pomen obravnave t. i. podčrtujočih (angl. 

underlying) razlogov, principov, namesto avtomatizacije in ritualizacije.  

 

Sklenemo torej lahko, da so implikacije za principe teoretizacije stroke v tem, da je splošno 

znanje organizirano na osnovi konceptov oz. okrog konceptov in da ponuja nastavke za 

povezovanje med njimi ali pa – še bolje – primere njihove tovrstne povezanosti. Na tak način 

lahko učinkovito podpre procese takšnega učenja, pri katerem poteka organiziranje in 

interpretiranje informacij na aktiven način. To pogosto privede do (re)konstruiranja teorij o 

tem, zakaj določene stvari delujejo tako, kot delujejo. Takšno učenje zahteva, da si učenci 

gradijo »mini« teorije za razlaganje novih dejstev in zapaţanj. Učinkovito pomnjenje in 

učenje poteka ob organiziranju in reorganiziranju znanja, dejstva, ki so nepovezana in 

pridobljena brez strukture in sistema, so hitro pozabljena.  

 

Konceptualno razumevanje se tako gradi skozi proces grajenja in izpopolnjevanja »teorije«, 

ob vprašanjih, ki si jih učenci ob tem zastavljajo, ob hipotezah in ob aktivnostih v zvezi z 

analizo podatkov. V samo strukturo »znanja« zato kaţe vgraditi epistemološke »reflekse«, kot 

so postavljanje raziskovalnih in temeljnih vprašanj, postavljanje teorij in postopkov 

argumentiranja, preiskovanje implikacij teorije in različnih predpostavk, postavljanje in 

testiranje hipotez, razvijanje evidenc, soočanje s konflikti in različnimi interpretacijami.  

 

Pomembno vlogo pri tem ima tudi predstavljanje konceptov v njihovi interdisciplinarni 

prepletenosti oz. – ko gre za povezovanje splošnoizobraţevalnih predmetov s stroko – 

predstavljanje njihove medsebojne prepletenosti. Definicij, kaj je interdisciplinarnost, je 

veliko in večinoma jim je skupno poudarjanje, da je za interdisciplinarnost značilno 
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integriranje različnih disciplinarnih orodij, metod, teorij in paradigem (prim. Drezek K. M., 

Olsen D., Borrego M., 2008). Perkins (povzeto po Boix Mansilla in Dawes, 2007, str. 7) pa 

opredeljuje interdisciplinarno razumevanje kot »zmožnost integriranja znanja in načinov 

mišljenja iz dveh ali več disciplin ali uveljavljenih področij za doseganje spoznavnega 

napredka (angl. advancement) – npr. za pojasnjevanje pojavov, reševanje problemov, 

ustvarjanje produktov … na način, ki ni možen skozi disciplinarni pristop«. 

 

Kot pravita Boix Mansilla in Dawes, ta definicija gradi na t. i. izvedbenem (angl. 

performance) pogledu, ki daje prednost pomenu razumevanja in zmoţnosti uporabe znanja 

pred njegovim posedovanjem ali akumuliranjem. Kot bomo pokazali kasneje – sklicujoč se na 

isto avtorico – tega dvojega sicer ne kaţe zoperstavljati, ampak je dobra disciplinarna in 

vsebinska osnova pogoj za učinkovito interdisciplinarno povezavo (prim. naprej). 

Avtorica Boix Mansilla tako zatrjuje, da je interdisciplinarno učenje »proces, s katerim 

posamezniki in skupine integrirajo vpoglede in načine mišljenja dveh ali več disciplin ali 

uveljavljenih področij, da bi pospešili razumevanje, ki presega posamezne discipline« (Boix 

Mansilla, str. 3). Integrira se lahko: informacije, ugotovitve, tehnike, orodja, perspektive, 

koncepte, teorije …, dveh ali več disciplin, da bi: 

- izpopolnili izdelke; 

- pojasnili pojave; 

- reševali probleme na načine, ki presegajo disciplinarni pristop (prav tam). 

 

Ameriška nacionalna akademija (National Academies, 2005, str. 2) pa govori o 

interdisciplinarnem raziskovanju, in sicer kot »načinu raziskovanja timov ali posameznikov, 

ki integrira informacije, podatke, tehnike, orodja, perspektive, koncepte in teorije iz dveh ali 

več disciplin ali skupkov specializiranega znanja za pospeševanje temeljnega razumevanja ali 

za reševanje problemov, katerih rešitve presegajo zmožnosti posamičnih izoliranih disciplin 

ali področij raziskovalne prakse«. 

 

Kaţe se zavedati, da interdisciplinarno razumevanje nekega koncepta vključuje več kot le 

izpostavljanje posameznih dejavnikov in njihovo »zlaganje« – učenci morajo integrirati te 

dejavnike v kompleksno razlago, ki hkrati sluţi kot kognitivna struktura te integracije in njen 

učinek. Interdisciplinarno povezovanje je tako več kot le zaznavanje in zbiranje skupka 

informacij o razlogih za neki pojav – vključuje integriranje splošnih in posameznih vzrokov v 

smiselno zaokroţen in kompleksen prispevek. 
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d) Sklep 

S tovrstno učinkovito teoretizacijo oz. konceptualizacijo znanja še niso izčrpane vse poti za 

omogočanje bolj učinkovitih učnih izkušenj za učence. Odločilno je seveda konkretno 

strukturiranje učnih poti učencev (torej procesi poučevanja in učenja), ne pa le sama struktura 

znanja. Zato gredo poskusi učinkovite teoretizacije znanja nujno z roko v roki z didaktično 

podporo učiteljem, ki jim pomaga implikacije učinkovite teoretizacije »spraviti v ţivljenje 

(oz. pouk)«. 

 

Izvedeni učitelji praviloma odlično obvladajo svoje strokovno področje oz. poznajo strukturo 

svojih disciplin. To védenje jim nudi kognitivne zemljevide, ki usmerjajo njihovo poučevanje. 

Vendar pa disciplinarna vednost sama po sebi ni dovolj, ampak morajo biti učitelji posebej 

občutljivi za tiste vidike svojih disciplin, ki so učencem posebej teţko dostopni (obvladljivi 

ali razumljivi). Gre za to, da razvijejo sposobnost »razumeti disciplino na pedagoško 

reflektiran način; ni dovolj, da le poznajo svojo lastno pot k disciplini, ampak tudi 

konceptualne ovire, ki ovirajo druge« (NcDonald in Naso, 1986, str. 156) oz. da predstavljajo 

koncepte oz. omogočijo učencem soočanje z njimi na načine, ki so primerni njihovemu 

dojemanju oz. razvojni stopnji (prav tam, str. 153). Pri tem je zelo pomembno tudi 

navezovanje na obstoječa znanja in veščine. 

 

Pri tem pa ne smemo pozabiti, kot opozarjata Sternberg in Caruso (1985, str. 150), da 

»poučevanje lahko oblikuje vse potrebne povezave, a vseeno zgreši v prepoznavi, da je 

kognitivna struktura učenca drugačna od učiteljeve in ne dovoljuje stopnje abstrakcije in 

dekontekstualizacije, ki jo zmore ekspert« – pa naj gre za učbenike in delovne zvezke ali pa za 

učiteljev razlago in druge intervence, ki strukturirajo pouk. Sternberg in Caruso zato dajeta 

velik pomen: 

– čim večji konkretnosti (kontekstualiziranosti, ilustracijam s primeri); 

– poudarjanju odnosov med pogoji in akcijo (angl. condition-action relations);  

– upoštevanju, kako je znanje organizirano v učencih in ne le v učitelju (prav tam). 

 

Učitelji, pa tudi pisci učbenikov in učnih načrtov ter katalogov, naj bi torej ob disciplinarnem 

znanju razvijali tudi znanje o tem, kako se učenci učijo (vidik razvojne psihologije in 

psihologije učenja) in kako naj vodijo proces učenja (pedagoški vidik). 
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Sternberg (1987, str. 216) je v zvezi s spodbujanjem triarhične inteligentnosti in 

povečevanjem transferja od treninga miselnih veščin na vsakdanje ţivljenje (v čemer lahko 

najdemo vzporednice s teoretizacijo stroke skozi splošne predmete) razvil naslednja 

priporočila:  

– principi in pravila (razmišljanja) naj bodo predstavljeni v kontekstih različnih 

akademskih disciplin oz. krosdisciplinarno; 

– predstavljeni naj bodo tudi v kontekstih, ki variirajo med abstraktnim in konkretnim; 

pomembno je, da učenci razumejo oz. da imajo izkušnje, kako se principi mišljenja 

aplicirajo abstraktno, ne glede na partikularne vsebine in hkrati, da vidijo, kako jih je 

mogoče umeščati v konkretne situacije;  

– in v kontekstih, ki variirajo med akademskim in praktičnim; učenci lahko uporabljajo 

principe mišljenja v njihovih vsakodnevnih ţivljenjih, če so bili priča, kako se ti 

principi uporabljajo v takih situacijah; »če poučevanje ne omogoča prenosa tudi v 

vsakodnevne problemske situacije, se transfer verjetno ne bo zgodil« (prav tam, str. 

258).  

 

Vse zgoraj omenjene vidike torej kaţe presojati pri učinkovitosti teoretizacije znanja, da bi z 

njo presegli znano Brunerjevo krilatico, da »se učenci veliko učijo, a malo znajo« (prav tam, 

str. 57) in da bi vrnili vrednost splošnoizobraţevalnim predmetom ne le v njihovi 

splošnoizobraţevalni razseţnosti, ampak tudi v smiselni navezavi oz. povezavi s stroko. 
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2.2 Metodologija 

 

a) Izhodišča 

Eden temeljnih ciljev prenove programov poklicnega in strokovnega izobraţevanja, ki poteka 

na osnovi Izhodišč (2001), je priprava takšnih izobraţevalnih programov, ki bodo spodbujali 

učni proces, usmerjen k usposobitvi kandidatov za uspešno delovanje v raznolikih, 

spremenljivih in na znanju temelječih delovnih okoljih ter jim dala ustrezne osnove za 

nadaljnje učenje in izobraţevanje. V nadaljevanju smo povzeli samo tiste dele izhodišč, ki so 

relevantni za racionalno evalvacijo splošnoizobraţevalnih predmetov v funkciji teoretizacije 

stroke in integracije znanj: 

- Povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega izobraţevanja pomeni odmik od 

predmetne zasnovanosti programov in znanstvene sistematike v predmetih k bolj 

problemsko zasnovanim programom in njihovemu izvajanju. 

- Podlaga za včlenjevanje splošnega znanja v izobraţevalni program so ključne 

kvalifikacije, ki se uresničujejo v povezavi s strokovnim in zlasti praktičnim delom 

izobraţevanja. 

- V niţjem in srednjem poklicnem izobraţevanju naj bi namesto klasične delitve in 

poimenovanja splošnoizobraţevalnih in strokovnoteoretičnih predmetov še s 

poimenovanjem poudarili, da imajo namesto predmetne sistematike prednost 

specifični cilji in vloga znanja v razvijanju poklicnih kompetenc ter uporabi znanja v 

zasebnem in javnem ţivljenju. 

- Zgradba predmetnika naj zagotavlja povezovanje (integracijo) ustreznega splošnega 

znanja s strokovnim in praktičnim delom izobraţevanja. 

- V niţjem poklicnem izobraţevanju je osrednja sestavina predmetnika praktično 

izobraţevanje, znotraj katerega se načrtuje tudi pridobivanje strokovnoteoretičnega ter 

ustreznega splošnega znanja, ki je opredeljeno s ključnimi kvalifikacijami. 

- V srednjem poklicnem izobraţevanju naj bo zagotovljena integracija splošnega 

strokovnega znanja z ustreznimi naravoslovnimi, druţboslovnimi in umetnostnimi 

vsebinami ter integracija posebnega strokovnoteoretičnega znanja v praktično 

izobraţevanje. 

- Povezanost in prepletenost splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja 

mora biti temelj za pripravo katalogov znanja pri vseh predmetih. To načelo se mora 

enakovredno izraziti kot spodbujanje in usmerjanje pouka k aplikativnosti znanja z 
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razvijanjem smisla, sposobnosti in spretnosti za njegovo uporabo, kot tudi spodbujanje 

k inovativnosti v poklicu in k ustvarjalnemu delu. 

- Posebno pozornost je treba glede na negativno tradicijo in zaostanek pri pripravi 

katalogov znanja nameniti »teoretizaciji« praktičnega izobraţevanja. Le-ta mora 

zagotoviti, da bo vsako praktično izobraţevanje in razvijanje praktičnih spretnosti tudi 

teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki oziroma vajenci poklicno in delovno 

usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja 

splošnih principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev 

in opravil, ne pa samo na podlagi izkušenj in posnemanja. Bistveni cilj praktičnega 

izobraţevanja in poklicne usposobitve kot celote je razvijanje sposobnosti reševanja 

problemov z razumevanjem teoretičnih temeljev posameznega delovnega procesa ali 

poklicnega opravila ter na tej intelektualni podlagi doseţena poklicna izurjenost, 

zanesljivost in rutina. 

- Pri pripravi posameznih katalogov znanja je treba poseben pomen nameniti znanju, ki 

je pomembno in specifično za ekološko ozaveščeno poklicno delovanje, za varno in 

okolju neškodljivo delo, za racionalno uporabo energije, surovin in drugih naravnih 

virov. Tako si dijaki postopoma lahko oblikujejo zavest o ekoloških problemih in 

potencialnih nevarnostih nekega delovnega področja kot celote ter posameznih 

delovnih postopkov ali opravil in si razvijejo pozitivno vednost o tem, da je skrb za 

vzdrţevanje naravnega ravnovesja in zdrave narave ter skrb za lastno zdravo ţivljenje 

tudi v poklicnem delu odgovornost vsakega posameznika. Ekološki vidik 

izobraţevanja je treba navezati na drugo znanje, še zlasti pa ga morajo zagotoviti 

katalogi znanja za praktično izobraţevanje, posebno v tistem delu, ki se izvaja pri 

delodajalcu. 

- V programu so razmerja med teoretičnim in praktičnim vidikom poklicne 

usposobljenosti takšna, da dijakom omogočajo razviti temeljne poklicne kvalifikacije 

in jih navajajo na teoretizacijo praktičnega izobraţevanja (spodbujanje in usmerjanje 

pouka k aplikativnosti znanja z razvijanjem smisla, sposobnosti in spretnosti za 

njegovo uporabo, kot tudi spodbujanje k inovativnosti v poklicu in k ustvarjalnemu 

delu; teoretično osmišljeno praktično delo). 

- Program naj odraţa notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost posameznih vrst 

znanja – splošne izobrazbe, strokovne teorije in prakse. 

- Predmetniki presegajo predmetno razdrobljenost z ne prevelikim številom predmetov 

(programskih enot), s povezovanjem posameznih področij znanja v logično in 
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vsebinsko zaokroţene celote in z včlenjevanjem teoretičnega znanja v praktično 

izobraţevanje.  

 

Torej sta ključni za racionalno evalvacijo katalogov znanj splošnoizobraţevalnih predmetov 

»integracija znanja« (strokovnega, splošnega in poklicnih veščin) in »teoretizacija prakse« (tj. 

teoretično osmišljeno praktično učenje oz. izobraţevanje). 

 

b) Problem 

Z evalvacijo smo ugotavljali, na kakšen način sta v programih Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja realizirani ideji integracije znanj in teoretizacije prakse in iskali odgovor na 

vprašanje, če je tak način ustrezen glede na več kriterijev: strokovne, pedagoško-psihološke 

ter glede na značilnosti in okoliščine prenove.  

 

c) Raziskovalna vprašanja 

Glede na te zahteve v ciljih prenove srednjega strokovnega in poklicnega izobraţevanja mora 

evalvacija odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšna je povezanost splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja v 

programu (ali je uresničen cilj prepletanja znanj)? 

- Ali splošnoizobraţevalna znanja podpirajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih dijak 

potrebuje za opravljanje dela, opredeljenega v poklicnem standardu? 

- Ali se znanje naravoslovja oz. druţboslovja praviloma povezuje s strokovnim 

znanjem, ne glede na to, ali je umeščeno v programu kot integrirana ali samostojna 

programska enota? 

- Ali je znanje za ekološko ozaveščeno poklicno delovanje ustrezno poudarjeno? 

 

d) Metode zbiranja podatkov 

Evalvacija je bila opravljena z dvema metodama, in sicer z:  

 racionalno evalvacijo katalogov znanja za splošnoizobraţevalne predmete in 

 intervjuji za učitelje.  

Odgovore na raziskovalna vprašanja smo v katalogih znanj iskali v splošnih ciljih, operativnih 

ciljih (formativnih, informativnih ter socializacijskih), didaktičnih priporočilih ter preko 
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intervjujev z učitelji. Intervjuje so izvedli svetovalci ZRSŠ v aprilu, maju in juniju 2010. Pri 

vseh vprašanjih so spodbujali učitelje, da odgovore argumentirajo s primeri.  

 

e) Vzorec 

V spremljavo so bile vključene šole, ki izvajajo poskusna programa Tehnik mehatronike (TM) 

in Tehnik oblikovanja (TO). 

  

Tabela 3: Sodelujoče šole 

Šola Izobraţevalni program 

ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola TM 

ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola TM 

ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije  TM 

TŠC Kranj, Strokovna in poklicna šola TM 

TŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola (šele 3. 

letnik) 
TM 

Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana TM 

Srednja šola za oblikovanje Maribor TO 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana TO 

 

Med programi so majhne razlike v predmetniku: v programu Tehnik mehatronike ni biologije 

in psihologije, v programu Tehnik oblikovanja ni samostojnega splošnega predmeta umetnost, 

je pa umetnostna zgodovina temeljni strokovnovsebinski sklop. Zato je pri teh predmetih 

ustrezno manjše število sodelujočih učiteljev. Dosedanji »splošni« predmet informatika je 

integriran v strokovne module in ni predmet tega spremljanja. V strokovnovsebinske sklope 

programa Tehnik oblikovanja sta integrirana tudi dosedanja splošna predmeta umetnost in 

psihologija. Biologija se pojavlja le v programu Tehnik oblikovanja (ob kemiji in fiziki), 

medtem ko so sestavljalci programa Tehnik mehatronike dogovorjeni obseg za naravoslovne 

predmete uporabili za kemijo in podvojen obseg fizike (s posebnim katalogom znanj za 

Tehnike mehatronike). Običajno dotedanjo izbirnost med sociologijo in psihologijo so v obeh 

programih rešili različno: v programu Tehnik mehatronike so pripravljavci (na drţavni ravni) 

izbrali le sociologijo, v programu Tehnik oblikovanja pa so v program vgradili oba predmeta: 

sociologijo v A (splošnoizobraţevalni) del predmetnika, psihologijo pa integrirali oz. ji 

namenili 68 ur v strokovnih modulih Risanje in Oblikovanje, ki sta v ta namen povečana za 

34 ur. 

Spremljavo smo izvedli na 8 šolah. Odgovarjalo je 82 učiteljev, ki poučujejo 12 

splošnoizobraţevalnih predmetov. 
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Tabela 4: Število učiteljev, s katerimi je bil opravljen intervju, po predmetih 

Predmet f 

Biologija 2 

Fizika 9 

Geografija 7 

Kemija 8 

Matematika 8 

Slovenščina 9 

Sociologija 8 

Športna vzgoja 8 

Tuji jezik 8 

Umetnost – glasba 1 

Umetnost – likovno snovanje 5 

Zgodovina 9 

 

 

2.3 Ugotovitve v programu Tehnik mehatronike
5
 

 

2.3.1 Splošni podatki o programu Tehnik mehatronike 

 

Za laţje razumevanje ugotovitev, ki so zapisane v nadaljevanju, naprej predstavljamo nekaj 

splošnih informacij o izobraţevalnem programu Tehnik mehatronike. Izobraţevalni program 

Tehnik mehatronike je nastal na podlagi poklicnega standarda skrbnik/skrbnica procesnih 

naprav – mehatronik/mehatroničarka in v skladu z Izhodišči (2001). 

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraţevanja, dijaki v tem izobraţevalnem programu:
6
 

 pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in druţbi; 

 razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in 

ustvarjanje abstraktnih predstav o teţje zaznavnih pojavih;  

 razvijejo motivacijo za izobraţevanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem 

vrednot; 

 spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo 

temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse;  

 pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na 

strokovnem področju; 

                                                 
5
 Več v Prilogi I. 

6
 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_mehatronike/spldel.htm. 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_mehatronike/spldel.htm
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 spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in 

pridobijo osnovna znanja o sintaksi in semantiki enega programskega jezika; 

 spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s 

pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne 

metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in 

sistemov;  

 razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje;  

 obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabiti strokovno literaturo; 

 spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področjih elektronike, 

strojništva in računalništva ter varstva pri delu; 

 razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaţevanja in 

varstvo okolja, racionalne rabe energije in materialov; 

 spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih 

vezij, elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v 

avtomatizaciji procesov; 

 znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov; 

 spoznajo prvine trajnostnega razvoja, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča 

podjetniško razmišljanje; 

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

 pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov 

za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo; 

 razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo; 

 poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja; 

 znajo naročati opremo; 

 poznajo projektno delo;  

 temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov 

na nivoju, da je moţna specializacija za montaţo, vzdrţevanje in servisiranje; 

 spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, 

izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje;  

 spoznajo naprave za brezţični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega 

signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, 

periferne naprave, povezave računalnikov;  

 spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih 

odjemnikov za uporabo v procesih; 
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 spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne 

nivoje avtomatizacije;  

 spoznajo osnove elektronike in mikroračunalništva na nivoju strojne in programske 

opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC tehnologije; 

 usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-

regulacijskih sistemov; 

 spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov;  

 spoznajo osnove mehanike. 

 

Zahteve programa lahko bolj natančno ugotovimo s seznama ključnih del, opredeljenih v 

poklicnem standardu:
7
 

 načrtuje, pripravi in organizira lastno delo; 

 pripravlja ustrezna strojna in programska orodja; 

 upravlja delovanje procesnih sistemov; 

 diagnosticira napake; 

 odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu; 

 vzdrţuje, nadzira pravilnost delovanja naprav v procesnem sistemu; 

 izvaja zahtevna popravila procesne linije in naprav; 

 izvaja montaţo procesne linije in naprav; 

 vzdrţuje programsko opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrţevanje inštaliranega 

procesnega sistema; 

 izpolnjuje predpisano dokumentacijo; 

 naroča in prevzema rezervne dele ter nudi strokovno pomoč pri nabavi; 

 vodi tim pri delu; 

 izvaja kontrolo procesa in opreme; 

 zagotavlja delovanje procesnih naprav; 

 vzdrţuje procesno opremo; 

 komunicira s sodelavci, z zunanjimi izvajalci, sodeluje v projektnih timih in 

komunicira s strankami; 

 skrbi za lastno varnost ter varuje zdravje in okolje. 

 

                                                 
7
 http://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/52000010. 

http://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/52000010
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Povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja v koherentno in problemsko 

strukturiranem izobraţevalnem programu naj bi bilo uresničeno skozi koncept kompetenc 

(poklicnih in ključnih, ki jih razvijamo s ključnimi kvalifikacijami). V izobraţevalni program 

so vgrajeni nacionalni standardi ključnih kvalifikacij za slovenščino, matematiko, tuji jezik in 

športno vzgojo kot samostojne programske enote (predmeti) v najmanj minimalnem 

standardu, kot ga določajo navedena Izhodišča (2001). Povezovanje vsebin omenjenih 

predmetov s strokovnimi vsebinami in praktičnim usposabljanjem je prepuščeno šoli s 

skupnim timskim načrtovanjem pouka vseh učiteljev, ki poučujejo v programu. 

 

Uresničevanje ciljev nacionalnega standarda ključnih kvalifikacij s področja naravoslovja, 

druţboslovja in umetnosti, ki jih ni moţno povezati s cilji strokovnega izobraţevanja, se 

izvede v samostojnih programskih enotah v A (splošnoizobraţevalnem) delu predmetnika. Ob 

tem, da je fizika integrirana v vsebinskih sklopih za 140 ur, ostane še 140 ur vsebin s področja 

mehatronike, ki se izvedejo v 140 urah predmeta fizike ter še določene vsebine kemije, ki se 

prav tako izvedejo kot predmet v obsegu 70 ur. 

 

Splošnoizobraţevalni predmeti pa naj bi, v skladu z Izhodišči (2001) prispevali k razvijanju 

ključnih kompetenc, naj bi se povezovali (integrirali) in prepletali s strokovnimi in 

praktičnimi znanji, predvsem naj bi omogočali »teoretizacijo« tako strokovnega in 

praktičnega izobraţevanja (vsako praktično izobraţevanje in razvijanje praktičnih spretnosti 

naj bi bilo tudi teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki oziroma vajenci poklicno in 

delovno usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja 

splošnih principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in 

opravil, ne pa samo na podlagi izkušenj in posnemanja), prav tako naj bi prispevali k ekološki 

ozaveščenosti za poklicno delovanje, za varno in okolju neškodljivo delo, za racionalno rabo 

energije, surovin in drugih naravnih virov.  

 

2.3.2 Ugotovitve  

 

Analiza obsega vse sestavine katalogov znanja splošnoizobraţevalnih predmetov, v katerih 

lahko zasledimo povezovanje, prepletanje in/ali teoretizacijo stroke, kar pomeni, da smo 

opravili analizo opredelitve predmeta, splošnih ciljev, operativnih ciljev (formativnih in 

informativnih ter odnosnih), prav tako tudi didaktičnih priporočil. Analiza obsega tako 
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povezovanje in prepletanje (integracijo) splošnih, strokovnih in praktičnih znanj, vlogo 

splošnoizobraţevalnih predmetov pri teoretizaciji strokovnih in praktičnih znanj in 

nenazadnje tudi prispevek teh predmetov k ekološki ozaveščenosti za poklicno delovanje, za 

varno in okolju neškodljivo delo, za racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih 

virov. 

 

a) Fizika 

Pregled katalogov naravoslovnih predmetov v programu Tehnik mehatronike pokaţe, da 

fizika v precejšnjem delu kataloga obsega znanja, ki so neposredno potrebna za razumevanje 

strokovnega področja (delo, energije, toplota, nihanje in valovanje, zvok in svetloba), obsega 

pa tudi taka, ki so posredno povezana s stroko ali pa tudi ne (atom in atomsko jedro, vesolje). 

Velik del kataloga fizike torej predstavlja znanja, ki omogočajo razumevanje nalog, ki 

izhajajo iz poklicnega standarda in strokovnoteoretičnih znanj, kljub zapisu v katalogu znanj, 

da »ta katalog znanj fizike vsebuje cilje, ki niso integrirani v strokovne predmete oz. strokovne 

vsebinske sklope programa Tehnik mehatronike. S tem se dijakom omogoča pregledno znanje 

fizike, ki ga potrebujejo tudi pri nadaljnjem študiju v višjih, visokih in univerzitetnih 

programih na področju naravoslovja in tehnike« (Katalog znanja fizika … 2006). 

V programu Tehnik mehatronike se uporablja katalog znanj za fiziko s 136 urami. V njem sta 

izpuščeni standardni srednješolski poglavji fizike: Mehanika in Elektrika, a sta ti dve poglavji 

razmeroma dobro pokriti v strokovnem delu predmetnika. Kljub temu tudi ostala poglavja v 

katalogu v veliki večini »podpirajo« strokovnoteoretična znanja, prav tako pa tudi 

uresničujejo splošnoizobraţevalni namen kataloga, ki je opredeljen v splošnih ciljih. 

Izjave učiteljev, »… da je 136 ur fizike za program Tehnik mehatronike premalo, ker fizika 

nudi temeljna naravoslovna znanja, ki so pomembna za poklic tehnika mehatronike in so 

hkrati osnova za mnoge strokovne predmete in za nadaljnji študij na višjem in visokošolskem 

nivoju …«, bi bilo treba vzeti v resen premislek. 

 

b) Kemija 

Kemija v programu Tehnik mehatronike neposredno ne predstavlja teoretizacije strokovnih in 

praktičnih znanj, se pa posredno navezuje na nekatera strokovna znanj, predvsem s cilji 

sklopa Pogled v svet snovi. Znanje o razvrščanju snovi, zgradbi snovi in njenem vplivu na 

lastnosti snovi ter znanje o spreminjanju snovi je nesporno uporabno pri strokovnih in 

praktičnih znanjih v programu Tehnik mehatronike, ne predstavlja pa neposredne teoretizacije 
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strokovnih in praktičnih znanj. Velik poudarek, tako v ciljih kot v didaktičnih priporočilih, je 

na varovanju zdravja in okolja. 

Podobno ugotavljajo tudi učitelji, s tem da nezmoţnost povezav s stroko pripisujejo lastnemu 

nepoznavanju katalogov strokovnih in praktičnih znanj, en učitelj pa nepoznavanju kataloga 

za kemijo. V odprtem kurikulu kemije ni zaslediti. 

O teoretizaciji stroke pri kemiji torej teţko govorimo (razen v delu sklopa Pogled v svet snovi, 

ki obravnava razvrščanje snovi, zgradbo snovi in njen vpliv na lastnosti snovi ter spreminjanje 

snovi), teţko pa oporekamo uporabnosti teh znanj v poklicu. 

 

c) Matematika 

Od matematike, tako kot od nekaterih drugih predmetov, ne pričakujemo teoretizacije stroke, 

teoretizacije tehnologije prav tako ne (kljub zapisu v uvodu kataloga znanj), pričakujemo pa 

uporabo matematike v stroki in poklicnih situacijah. Matematika prispeva k razumevanju 

strokovnih znanj, prav tako je pomembno sredstvo pri usvajanju teh znanj. Kljub temu, da 

nakazane povezave v katalogu znanj bolj poudarjajo vlogo stroke pri pridobivanju 

matematičnih znanj, kot vlogo matematike pri pridobivanju in rabi strokovnih znanj, in tudi v 

poglavju Tehnologija je poudarek na rabi tehnologije pri reševanju matematičnih problemov, 

in ne na rabi matematike pri reševanju tehnoloških problemov, lahko ugotovimo, da je v 

katalogu veliko znanj pomembnih za razumevanje in pridobivanje znanj strokovnega 

področja. 

Kaţe pa se, da v praksi te povezave bolj slabo ţivijo. Izjave učiteljev bolj kaţejo na 

medpredmetne povezave (»Dijaki sami ne uvidijo, kje bodo potrebovali matematično znanje, 

zato jim učitelj pomaga s primeri iz življenja, učitelj se povezuje s fiziko pri poglavju o 

linearni funkciji in gibanju, pove, da pri matematiki dela s fizikalnimi in kemijskimi enačbami, 

da jih znajo preoblikovati, velik poudarek je na preračunavanju pri procentnem in sklepnem 

računu, najraje dela na medpredmetnih povezavah npr. masni delež, problem sklepnega 

računa – kako razloži kemik, kako razložim jaz.«). Povezave s stroko naj bi bile slabše ker »od 

stroke ni povratnih informacij, zato učitelj prosi dijake, da mu prinesejo formule iz 

strojništva«. So pa tudi izjave, da se povezovanje s stroko ne izvaja, učitelj preko dijakov 

izve, kaj potrebujejo pri stroki (npr. obračanje formul). Če se pa izvajajo (redki primeri), se 

izvajajo v okviru projektnih tednov, posebnih domačih nalog, učnih situacij. Od smiselnih 

povezav je zaslediti (po izjavah učiteljev) povezave z Ohmovim zakonom v sklopu Linearna 

in potenčna funkcija, v sklopu Naravna in cela števila se izvajajo povezave s fiziko, 
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mehatroniko in tehnološkimi procesi (preoblikovanje enačb, pretvarjanje enot), v sklopu 

Logaritemska in eksponentna funkcija in enačbe je povezava s polnjenjem in praznjenjem 

kondenzatorja.  

Zato ne preseneča, da se matematika pojavlja v odprtem kurikulu, enkrat kot ponavljanje 

osnovnošolskega znanja, drugič kot priprava na poklicno mature in tretjič kot povezava s 

strokovnimi znanji, kar pa seveda ni namen odprtega kurikula. 

 

d) Slovenščina 

Od slovenščine, kot splošnoizobraţevalnega predmeta, ne pričakujemo teoretizacije 

strokovnih in praktičnih znanj, pričakujemo pa razvijanje sporazumevalne zmoţnosti, in v 

skladu s tem lahko zaključimo, da z opredelitvijo predmeta, splošnimi cilji in izbranimi 

vsebinskimi sklopi ter operativnimi cilji teh vsebinskih sklopov ustrezno podpre zahteve 

ključnih del poklicnega standarda, preostali del kataloga pa sodi na področje 

splošnoizobraţevalnih znanj oziroma je v funkciji razvijanja sporazumevalnih zmoţnosti, ki 

so potrebne za normalno funkcioniranje v druţbi. Še posebej, če gre za moţnost učiteljeve 

izbire, kar je na področju knjiţevnosti izrecno zapisano, na področju neumetnostnih besedil pa 

tega zapisa ne zasledimo. 

V odgovorih učiteljev o povezovanju in prepletanju slovenščine s stroko so precejšnje razlike, 

prevladuje pa ugotovitev, da je povezovanje (na ravni posameznega sklopa) najbolj razvidno 

pri rabi/uporabi besedil/besedilnih vrst, ki se povezujejo s stroko.  

Tako se npr. v programu Tehnik mehatronike vrste jezika, funkcije jezika in predstavitev 

naprave in postopka smiselno povezujejo s posameznimi strokovnimi moduli: mehaniko, 

strojništvom (krmilno-regulacijski sistemi) in informacijskimi sistemi. Ali npr. pri pouku 

informatike, strojništva in elektrotehnike se slovenisti s strokovnimi predmeti povezujejo 

zlasti terminološko – kot usmerjevalci pri izdelavi internih terminoloških slovarčkov, kot 

lektorji seminarskih nalog, kot ocenjevalci zagovora strokovnih nalog itd., vendar so te druge 

povezave redkejše. 

Učitelji redno sodelujejo na projektnih tednih, rezultat pa je sinteza splošnih in strokovnih 

znanj. Bolj pogoste so medpredmetne povezave (v okviru uresničevanja odnosnih ciljev) na 

vseh primernih področjih, predvsem zgodovini, sociologiji, psihologiji, geografiji itn., vendar 

večina učiteljev opozarja na to, da povezovanje s stroko ni dobro. 

Na nekaterih šolah slovenščino izvajajo tudi znotraj odprtega kurikula, s temi dodatnimi 

urami v odprtem kurikulu praviloma poglabljajo znanje slovenščine. Kljub temu, da ne 
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poznamo razlogov za takšne rešitve, ostane dejstvo, da odprti kurikul ni namenjen dodatnim 

uram predmetov iz obveznega kurikula. 

 

e) Tuji jezik 

Tudi pri tujem jeziku ne gre za neposredno teoretizacijo, ampak gre za instrumentalizacijo 

preko osvajanja morebitne strokovne terminologije v tujem jeziku. Katalog znanja tujega 

jezika (angleščine) je lep primer povezovanja in uporabnosti tujega jezika pri stroki, s tem da 

ţe sam katalog zasleduje postopnost uvajanja strokovnih besedil v pouk tujega jezika. 

Tudi učitelji ne dvomijo v koristnost teh povezav, vprašanje je samo, ali strokovna besedila 

izbirajo učitelji tujega jezika sami ali pa v sodelovanju z učitelji stroke. Po izjavah učiteljev se 

povezave od prvega do četrtega letnika povečujejo, kar je v skladu s priporočilom v katalogu.  

Tuji jezik se pojavlja tudi v odprtem kurikulu, vendar kot drugi tuji jezik in ne kot dodatne ure 

prvega tujega jezika. Večinoma se pojavlja kot strokovna terminologija v drugem tujem 

jeziku. 

 

f) Športna vzgoja 

Prvenstveni pomen športne vzgoje je odnosni oz. oblikovalni, vzgojni: »športna vzgoja 

pomembno prispeva k oblikovanju osebnosti, posameznikovega odnosa do sebe in drugih ter 

njegovega načina delovanja v poklicnem, zasebnem in družbenem življenju«, k »skladnemu 

biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka« (Katalog znanja športna vzgoja … 2006) itn. 

Eksplicitno se tudi izpostavlja prispevek k razvijanju splošnih in poklicnih kompetenc 

dijakov, zlasti v povezavi z zdravstveno-higienskim in okoljskim področjem in razvojem 

socialnih veščin. Športna vzgoja se ne povezuje in ne integrira s stroko, kar je logična 

posledica vloge športne vzgoje v kurikulu, ki je predvsem »zadolţena« za skrb za zdrav 

telesni razvoj, skladno telesno razvitost in pravilno telesno drţo, splošno telesno vzdrţljivost, 

gibljivost, moč, koordinacijo gibanja, hitrost, ravnoteţje, natančnost, odpornost proti 

boleznim in sposobnosti za prenašanje naporov itn. Kljub temu se v praksi povezave dogajajo, 

ali v obliki medpredmetnih povezav (npr. s fiziko, psihologijo, sociologijo) ali s stroko, 

vendar takrat v funkciji sprostitve in laţjega prenašanja naporov. 

 

g) Zgodovina 

Kljub temu, da zgodovina predvsem zasleduje splošnoizobraţevalne cilje, je v katalogu znanj 

ponujena rešitev, kako dijake motivirati za pouk zgodovine s pribliţevanjem zgodovinskih 
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tem njihovim poklicnim področjem. Zato je katalog znanj zgodovine obogaten z gospodarsko 

socialnimi temami in razvojem, spreminjanjem poklicev. S tem naj bi katalog znanj usmerili k 

stroki, bodočemu poklicu, dogajanju v njem, razvoju od začetkov do današnjega dne. Zelo 

dobra rešitev sistemsko ni zaţivela, razlog je verjetno v dejstvu, da je dodeljeno število ur 

predmetu zgodovina v tem programu, po katalogu, rezervirano za obvezen del kataloga, ur za 

izbirni del kataloga, v katerem se nahajajo zgodovinske teme, ki se pribliţujejo poklicnim 

področjem, pa zmanjka in jih je treba iskati znotraj odprtega kurikula. 

Tako v programu Tehnik mehatronike na eni izmed šol zasledimo celo 68 ur odprtega 

kurikula, ki je dodeljen pouku zgodovine. Glede na to, da iz odgovorov učiteljev ni razvidno, 

katere teme so obravnavane znotraj odprtega kurikula, teţko kaj več zapišemo o opravičenosti 

takšnih rešitev. 

 

h) Geografija 

Kljub trditvam v katalogu, da je učni načrt za srednje tehniške oz. strokovne šole oblikovan 

tako, da ponuja moţnost prepletanja splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja 

in da so cilji zasnovani tako, da jih lahko učitelji prilagajajo potrebam in interesom dijakov v 

posameznih izobraţevalnih programih, v te trditve dvomimo. Pregled kataloga pokaţe, da ne 

gre za znanja, ki omogočajo teoretizacijo konkretnih strokovnih in praktičnih znanj, ampak da 

gre za splošna znanja, ki omogočajo razumevanje splošnih povezav, trendov in dogajanj na 

vseh poklicnih področjih. V tem kontekstu ne moremo govoriti o integraciji ali teoretizaciji 

strokovnih in praktičnih znanj, ampak o določenem segmentu splošnoizobraţevalnih znanj 

(saj od geografije niti ne pričakujemo teoretizacije strokovnih znanj v programu Tehnik 

mehatronike). Za izbirni del kataloga veljajo podobne ugotovitve, razen za zadnji sklop 

(Uporabni in podjetnostni vidik geografije v bodočem poklicu), ki se konkretno navezuje na 

poklicno področje. Pri izbirnem delu kataloga se srečamo še z enim problemom: če so v tem 

programu ure, namenjene predmetu geografija, namenjene obveznemu delu kataloga, potem 

je za izbirni del kataloga mogoče ure pridobiti samo z drugih področij (npr. odprtega 

kurikula), vendar se slednje ne dogaja. Cilji geografije se tako uresničujejo le še v projektnih 

tednih. Geografski cilji, ki se uresničujejo skozi projektni teden, so odvisni od tematike 

projektnega tedna, precej pa tudi od učitelja, ki (če) uspe zagotoviti v projektnem tednu tudi 

geografske vsebine. Več vsebin lahko zagotovijo tedaj, ko gredo dijaki med projektnim 

tednom iz šole, v mesto. 



 33 

Posledično, ugotavljajo učitelji, je povezovanje s strokovnimi moduli šibko, občasno in po 

prepričanju nekaterih premalo izrabljeno. Redki so učitelji, ki načrtujejo pouk s predpostavko, 

da je geografija v programu namenjena obojemu – širjenju splošne izobrazbe in podpiranju 

strokovnega izobraţevanja, nekateri pa so mnenja, da je premalo ur ţe za usvajanje 

temeljnega znanja geografije, kaj šele, da bi se to znanje navezovalo na strokovne predmete. 

 

i) Sociologija 

V uvodu je sociologija opredeljena kot tista, ki dijaka opremi s tistimi znanji in spretnostmi, 

ki so pomembna in potrebna za razumevanje lastnega osebnega ţivljenja, kot tudi za 

razumevanje širših druţbenih pojavov in procesov (in ki mu omogočijo preseganje 

samoumevnosti vsakdanjega ţivljenja in zdravorazumske izkušnje s pogledom na dogodke in 

pojave iz širše druţbene in kulturne perspektive). Procesnih in odnosnih vidikov splošnega 

znanja ter navezovanja na poklicno področje pa v uvodu ne zasledimo.  

Katalog znanj sociologije je tako v uvodu kot v splošnih ciljih naravnan 

splošnoizobraţevalno, brez tendence navezovanja na poklicno področje. Kljub temu je, tako 

kot nekateri drugi katalogi, sestavljen iz obveznega in izbirnega dela, s to razliko od drugih 

predmetov, da se izbirni del prav tako ne povezuje s poklicnim področjem. Problemi izbirnega 

dela kataloga so podobni kot pri drugih podobnih katalogih (pomanjkanje ur za ta del kataloga 

in iskanje teh ur v odprtem kurikulu, kar se v tem programu ni uresničilo). 

 

j) Umetnost 

Umetnost nima ambicij povezovanja s strokovnimi moduli in je opredeljena samo v 

splošnoizobraţevalni funkciji, največ, kar na področju povezovanja priporoča katalog je 

medpredmetnost v kontekstu splošnoizobraţevalnih predmetov ter seznanitev s ključnimi 

umetniškimi stvaritvami z območja njegovega poklica in uvajanje v umetnostni razvoj znotraj 

panoge, za katero se izobraţuje. 

 

 

SKLENIMO: Povezanost splošnih, strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj v programu 

Tehnik mehatronike je na področju fizike in matematike ustrezna, pri drugih naravoslovnih 

predmetih pa šibka. Tudi pri predmetih, ki v uvodu in splošnih ciljih to povezanost 

deklarirajo, se v operativnih ciljih ta povezava izgubi, ali je prestavljena v izbirni del kataloga, 

za katerega se dodatne ure praviloma iščejo v odprtem kurikulu. Tako obstaja realna moţnost, 
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da se bo odprti kurikul spremenil v dopolnilni ali dodatni pouk (ne samo) 

splošnoizobraţevalnih predmetov. 

Splošnoizobraţevalni predmeti podpirajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih dijak potrebuje za 

opravljanje poklica, posebej dobro je to narejeno pri tujem jeziku in slovenščini. 

Predmeti s področja druţboslovja praviloma ne sodelujejo v teoretizaciji strokovnih in 

praktičnih znanj (kar se od njih v tem programu tudi ne pričakuje). 

Vsi predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja dajejo velik poudarek na ekološko 

ozaveščenem poklicnem in tudi drugem delovanju. Kemija in delno geografija pa ponujata 

znanja, ki omogočajo razumevanje potrebe po takem delovanju (teoretizirajo ekološko 

ozaveščeno delovanje).  

 

 

2.4 Ugotovitve v programu Tehnik oblikovanja 

 

2.4.1 Splošni podatki o programu Tehnik oblikovanja 

 

Za laţje razumevanje ugotovitev, ki so  zapisane v nadaljevanju, naprej predstavljamo nekaj 

splošnih informacij o izobraţevalnem programu Tehnik oblikovanja. Izobraţevalni program 

Tehnik oblikovanja je nastal na podlagi poklicnih standardov: grafični oblikovalec/grafična 

oblikovalka; oblikovalec uporabnih predmetov/oblikovalka uporabnih predmetov in modni 

oblikovalec/modna oblikovalka in v skladu z Izhodišči (2001). 

 

Izobraţevalni program omogoča izobraţevanje za naslednja področja: grafično oblikovanje 

(likovna teorija in grafično oblikovanje), oblikovanje uporabnih predmetov (predstavitvene 

tehnike in oblikovanje uporabnih predmetov) in modno oblikovanje (konstrukcija in 

modeliranje ter modno oblikovanje). 

 

Dijaki v tem izobraţevalnem programu poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraţevanja: 

 razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za 

poklicno kariero;  

 pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem 

delovnem področju;  
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 spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave 

predmetov ter moţnosti njihove uporabe;  

 si pridobijo znanja za izdelavo kvalitetnih predstavitev svojih rešitev;  

 si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi;  

 spoznajo osnovne pojme o poslovanju in trţenju;  

 si razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, 

vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje 

sodelavcev;  

 se usposobijo za delo v strokovnih timih in odgovornosti do lastne vloge;  

 pridobijo sposobnosti kritične presoje, kreativne ustvarjalnosti in usposobljenosti v 

rabi strokovnih znanj in veščin;  

 spoznajo in vrednotijo razmerja med lastnimi oblikotvornimi cilji, oblikotvornimi 

potrebami ter danostmi druţbeno-tehnološkega okolja;  

 uveljavijo pozitiven odnos do varovanja kulturne, tehnične in naravne dediščine;  

 razvijajo sistem vrednot in kulturo dela v različnih socialnih in delovnih okoljih;  

 strokovna usposobljenost dijaku/inji omogoča dostop do zahtevnejših naročnikov 

znanja in dela;  

 sistematično dopolnijo in razširijo znanje iz vseh splošnoizobraţevalnih predmetov, 

značilnih za srednješolske programe; 

 usvojijo strokovnoteoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kakovostno 

izvedbo kompleksnih delovnih nalog in samostojno poklicno delo;  

 obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne 

vire in informacijske tehnologije;  

 si razvijejo čut za opazovanje, estetiko, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in 

prostorsko predstavo;  

 si razvijajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;  

 spoznajo vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije;  

 si razvijajo podjetniško miselnost in sposobnost za skupinsko delo;  

 si razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, 

vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje 

sodelavcev.  

 

 

 



 36 

V izbirnih vsebinskih sklopih za grafično oblikovanje pa tudi: 

 pridobijo temeljna kompetenčna znanja in spretnosti v oblikovanju vizualnih sporočil 

za različne medije oziroma aplikacije;  

 usposobijo se v oblikovanju oblikovalskih vizij, strategij, načrtovanja, promocij in 

organizacij oblikovalsko izvedbenih procesov;  

 oblikujejo vizualna sporočila v materialu, tako za tiskane kot elektronske medije in 

oblikujejo izdelke maloserijske proizvodnje in umetnostne obrti;  

 opredelijo vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve za prostore: 

galerijske, sejemske, razstavne, muzejske …  

 

V izbirnih vsebinskih sklopih za oblikovanje uporabnih predmetov pa tudi: 

 spoznajo ključne faze, ki vodijo k nastanku uporabnega predmeta;  

 spoznajo ročne in strojne postopke za obdelavo različnih materialov;  

 si pridobijo znanja za uporabo najsodobnejših orodij za računalniško podprto 

oblikovanje in računalniško krmiljene obdelovalne stroje (CAD – CAM – CNC);  

 spoznajo avtomatske tridimenzionalne (3D) kopirne naprave;  

 si razvijejo čut za prepoznavanje problemov v povezavi z uporabnimi predmeti;  

 spoznajo moţnosti umeščanja uporabnih predmetov v širši prostor;  

 spoznajo metode meritev 3D izdelkov in metode arhiviranja projektne dokumentacije.  

 

V izbirnih vsebinskih sklopih za modno oblikovanje pa tudi:
8
 

 spoznajo klasične in sodobne metode vzorčenja;  

 seznanijo se z oblikovanjem kolekcij tekstilij, oblačil in modnih dodatkov za različne 

ciljne skupine, individualne potrebe in potrebe industrije;  

 spoznajo načine trţenja ideje in prodor izdelkov ali kolekcij na trţišče;  

 se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram na trţišču;  

 spoznajo način usklajevanja trendov, ki jih prinaša moda z upoštevanjem trţnih 

podatkov o trgu, za katerega se kolekcija izdeluje. 

 

Zahteve teh programov lahko bolj natančno ugotovimo iz seznama ključnih del, opredeljenih 

v poklicnem standardu. 

 

                                                 
8
 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_oblikovanja/spldel.htm. 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_oblikovanja/spldel.htm
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Grafični oblikovalec – ključna dela:
9
 

 načrtuje elemente oblikovalske strategije dela; 

 pripravi orodja in dokumentacijo; 

 oblikuje vizualna sporočila; 

 oblikuje označevalne sisteme; 

 izdeluje animacijo; 

 oblikuje za namene multimedijske produkcije; 

 izdela oblikovno rešitev za izdelek maloserijske proizvodnje in umetnostne obrti; 

 opravlja enostavna dela oblikovanja in postavitev v prostoru; 

 išče, dokumentira, shranjuje in reproducira vire; 

 skrbi za baze opravljenih projektov; 

 pregleduje in shranjuje internetne informacije in ostale digitalne informacije; 

 svetuje in sodeluje pri pospeševanju prodaje; 

 sodeluje v strokovnem timu kot produktni vodja za AV-oblikovalce; 

 vodi tim in projektno delo; 

 nadzoruje faze nastajanja izdelka; 

 zagotavlja kakovost lastnega dela; 

 zagotavlja optimalno delovanje strojne in programske opreme za AV-področje in 

oblikovanja; 

 komunicira s strankami, sodelavci in z različnimi strokovnjaki; 

 pri delu varuje zdravje in okolje. 

 

Modni oblikovalec – ključna dela:
10

 

 načrtuje, analizira in organizira nastajanje kolekcije; 

 spremlja oblikovalske trende in tehnološke novosti; 

 oblikuje tekstilije; 

 oblikuje oblačila; 

 oblikuje modne dodatke iz tekstilij in usnja; 

 ilustrira modno vizijo; 

 vodi dnevnik in spremlja projektno dokumentacijo; 

 sodeluje pri nabavi materialov in pri izdelavi finančne konstrukcije projekta; 

 sodeluje pri razvoju projekta; 

                                                 
9
 https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400010. 

10
 https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400030. 

https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400010
https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400030
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 sodeluje pri nadzoru nastajanja izdelka; 

 zagotavlja kakovost lastnega dela; 

 komunicira z naročniki, s sodelavci in z različnimi strokovnjaki; 

 pri delu varuje zdravje in okolje. 

 

Oblikovalec uporabnih predmetov – ključna dela:
11

 

 načrtuje elemente oblikovalske strategije priprave izdelka; 

 pripravi orodja in dokumentacijo; 

 oblikuje serijske izdelke; 

 oblikuje unikatne izdelke; 

 izdeluje posnetke in predstavitve predmetov; 

 sodeluje pri umeščanju uporabnih predmetov v prostor za potrebe predstavitve 

oblikovanih predmetov; 

 oblikuje in izdeluje enostavne virtualne 3D-modele; 

 oblikuje predstavitve izdelkov; 

 skrbi za baze opravljenih projektov; 

 pregleduje in shranjuje internetne informacije in ostale digitalne informacije v zvezi z 

oblikovanjem uporabnih predmetov; 

 svetuje in sodeluje pri pospeševanju prodaje; 

 sodeluje v strokovnem timu kot produktni vodja pri izdelavi uporabnih predmetov; 

 vodi tim in projektno delo; 

 nadzoruje faze nastajanja izdelka; 

 zagotavlja kakovost lastnega dela; 

 zagotavlja optimalno delovanje strojne in programske opreme za oblikovanje 

uporabnih predmetov; 

 komunicira s strankami, sodelavci in z različnimi strokovnjaki; 

 pri delu varuje zdravje in okolje. 

 

Za uresničevanje zahtev poklicnih standardov so oblikovani katalogi znanj naslednjih 

strokovnih programskih enot:
12

 

 Obvezni vsebinski sklopi: 

 umetnostna zgodovina; 

                                                 
11

 https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400020. 
12

 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_oblikovanja/tehnik_oblikovanja.htm. 

https://www.nrpslo.org/ris/preview.aspx/21400020
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_oblikovanja/tehnik_oblikovanja.htm
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 risanje; 

 podjetništvo in trţenje. 

 Izbirni vsebinski sklopi za grafično oblikovanje: 

 grafično oblikovanje; 

 likovna teorija. 

 Izbirni vsebinski sklopi za oblikovanje uporabnih predmetov: 

 predstavitvene tehnike; 

 oblikovanje uporabnih predmetov. 

 Izbirni vsebinski sklopi za modno oblikovanje: 

 konstrukcija in modeliranje; 

 modno oblikovanje. 

 

Splošnoizobraţevalni predmeti pa naj bi, v skladu z Izhodišči (2001), prispevali k razvijanju 

ključnih kompetenc, se povezovali (integrirali) in prepletali s strokovnimi in praktičnimi 

znanji, še posebej naj bi omogočali teoretizacijo tako strokovnega kot praktičnega 

izobraţevanja (vsako praktično izobraţevanje in razvijanje praktičnih spretnosti naj bi bilo 

tudi teoretično osmišljeno, tako da bodo se dijaki oziroma vajenci poklicno in delovno 

usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja splošnih 

principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in opravil, ne 

pa samo na podlagi izkušenj in posnemanja), prav tako naj bi prispevali k ekološki 

ozaveščenosti za poklicno delovanje, za varno in okolju neškodljivo delo, za racionalno rabo 

energije, surovin in drugih naravnih virov. 

 

V izobraţevalni program so vgrajeni standardi znanj za slovenščino, matematiko, tuji jezik in 

športno vzgojo, kot samostojne programske enote (predmeti), kot jih določajo navedena 

Izhodišča (2001). Šola avtonomno in v okviru začrtanih meril izpelje povezovanje 

splošnoizobraţevalnih vsebin s strokovnim in praktičnim usposabljanjem. Nalogo izpelje s 

prevladujočim timskim načinom dela ter z načrtovanjem pouka z vključevanjem vseh 

učiteljev, ki poučujejo v programu. 

Uresničevanje ciljev nacionalnega standarda znanj s področja naravoslovja, druţboslovja in 

umetnosti na specifičen način povezujemo s cilji strokovnega izobraţevanja. Izvajajo se v 

samostojnih predmetih (Fizika, Kemija, Biologija, Zgodovina, Geografija in Sociologija). 

Standard za Umetnost je vgrajen v strokovnovsebinski sklop Umetnostna zgodovina. 
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Cilji in vsebine iz kataloga znanj psihologije so vključeni v nekatere splošne predmete in 

strokovnovsebinske sklope. V vsebinskih sklopih risanje in likovna teorija oziroma 

oblikovanje uporabnih predmetov oziroma modno oblikovanje je integriranim sklopom 

psihologije namenjeno po 35 ur. Izvajanje teh vsebin skupaj načrtujejo učitelji psihologije in 

učitelji predmetov, v katere se deli psihologije integrirajo. 

 

2.4.2 Ugotovitve 

 

Analiza obsega vse sestavine katalogov znanj splošnoizobraţevalnih predmetov, v katerih 

lahko zasledimo povezovanje, prepletanje in/ali teoretizacijo stroke, kar pomeni, da smo za 

potrebe evalvacije pregledali sestavine (opredelitve predmeta, opredelitve splošnih in 

operativnih ciljev (formativnih in informativnih ter socializacijskih), didaktična priporočila) 

katalogov znanj splošnoizobraţevalnih predmetov.  

 

a) Slovenščina 

Od slovenščine (kot splošnoizobraţevalnega predmeta) ne pričakujemo teoretizacije 

strokovnih in praktičnih znanj, pričakujemo pa razvijanje sporazumevalne zmoţnosti, in v 

skladu s tem lahko zaključimo, da z opredelitvijo predmeta, s splošnimi cilji in z izbranimi 

vsebinskimi sklopi ter operativnimi cilji teh vsebinskih sklopov, ta predmet ustrezno podpre 

zahteve ključnih del poklicnega standarda, preostali del kataloga pa sodi na področje 

splošnoizobraţevalnih znanj oziroma je v funkciji razvijanja sporazumevalnih zmoţnosti, 

potrebnih za normalno funkcioniranje v druţbi. Še posebej, če gre za moţnost učiteljeve 

izbire (kar je na področju knjiţevnosti izrecno zapisano, na področju neumetnostnih besedil 

pa tega zapisa ne zasledimo).  

V odgovorih učiteljev o povezovanju in prepletanju slovenščine s stroko so precejšnje 

razlike, prevladuje pa ugotovitev, da je povezovanje (na ravni posameznega sklopa) najbolj 

razvidno pri rabi/uporabi besedil/besedilnih vrst, ki se povezujejo s stroko. Redno sodelujejo 

na projektnih tednih, rezultat pa je sinteza splošnih in strokovnih znanj. Bolj pogoste so 

medpredmetne povezave (v okviru uresničevanja odnosnih ciljev) na vseh primernih 

področjih, predvsem zgodovini, sociologiji, psihologiji, geografiji itn.  

Na nekaterih šolah pa slovenščino izvajajo tudi znotraj odprtega kurikula, s temi dodatnimi 

urami v odprtem kurikulu praviloma poglabljajo znanje slovenščine. Kljub temu, da ne 
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poznamo razlogov za takšne rešitve, ostane dejstvo, da odprti kurikul ni namenjen dodatnim 

uram predmetov iz obveznega kurikula. 

 

b) Matematika 

Od matematike, tako kot od slovenščine, ne pričakujemo teoretizacije stroke, prav tako ne 

teoretizacije tehnologije, kljub zapisu v uvodu kataloga znanj, pričakujemo pa uporabo (tako 

kot pri slovenščini) matematike v stroki in poklicnih situacijah. Kljub temu, da v katalogu 

zasledimo znanja, ki so pomembna za poklicno področje, nakazane povezave bolj poudarjajo 

vlogo stroke pri pridobivanju matematičnih znanj kot vlogo matematike pri pridobivanju in 

rabi strokovnih znanj. Tudi v poglavju Tehnologija je poudarek na rabi tehnologije pri 

reševanju matematičnih problemov, ne pa na rabi matematike pri reševanju tehnoloških 

problemov. 

Tudi izjave učiteljev bolj kaţejo na medpredmetne povezave (»Dijaki sami ne uvidijo, kje 

bodo potrebovali matematično znanje, zato jim učitelj pomaga s primeri iz življenja, učitelj 

se povezuje s fiziko pri poglavju o linearni funkciji in gibanju, pove, da pri matematiki dela s 

fizikalnimi in kemijskimi enačbami, da jih znajo preoblikovati, velik poudarek je na 

preračunavanju pri procentnem in sklepnem računu, najraje dela na medpredmetnih 

povezavah, npr. masni delež, problem sklepnega računa – kako razloži kemik, kako razložim 

jaz.«). Če se povezovanje s stroko izvaja (v redkih primerih), se izvaja v okviru projektnih 

tednov. 

V več primerih je matematika vključena v odprti kurikul: z eno dodatno uro, z dvema 

dodatnima urama in tudi s tremi dodatnimi urami. Ure so namenjene za ponavljanje 

osnovnošolske snovi, utrjevanje snovi, izbirne tematske sklope, pripravi na poklicno maturo 

in v teh primerih učitelji niso pisali novega kataloga znanj, ampak so uporabili obstoječi 

katalog znanj za matematiko. V enem primeru so napisali svoj katalog znanj za matematiko v 

stroki. Pri tem velja enak zaključek kot pri slovenščini: kljub temu, da razlogov za takšne 

rešitve ne poznamo, ostane dejstvo, da odprti kurikul ni namenjen dodatnim uram predmetov 

iz obveznega kurikula. 

 

c) Tuji jezik 

Katalog znanja tujega jezika (angleščine) je lep primer povezovanja in uporabnosti tujega 

jezika pri stroki, s tem, da ţe katalog zasleduje postopnost uvajanja strokovnih besedil v pouk 

tujega jezika. Tudi učitelji ne dvomijo v koristnost teh povezav, vprašanje je samo, ali 
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strokovna besedila izbirajo učitelji tujega jezika sami ali pa v sodelovanju z učiteljem stroke. 

Po izjavah učiteljev se povezave od prvega do četrtega letnika povečujejo, kar je v skladu s 

priporočilom v katalogu. Tuji jezik se pojavlja tudi v odprtem kurikulu, vendar kot drugi tuji 

jezik in ne kot dodatne ure prvega tujega jezika. Večinoma se pojavlja kot strokovna 

terminologija v drugem tujem jeziku. 

 

d) Športna vzgoja 

Športna vzgoja se ne povezuje in ne integrira s stroko, kar je logična posledica vloge športne 

vzgoje v kurikulu, ki je predvsem »zadolţena« za skrb za zdrav telesni razvoj, skladno 

telesno razvitost in pravilno telesno drţo, splošno telesno vzdrţljivost, gibljivost, moč, 

koordinacijo gibanja, hitrost, ravnoteţje, natančnost, odpornost proti boleznim in sposobnosti 

za prenašanje naporov itn. Kljub temu se v praksi povezave dogajajo v obliki medpredmetnih 

povezav (npr. s fiziko, psihologijo, sociologijo) ali s stroko, vendar takrat v funkciji 

sprostitve in laţjega prenašanja naporov.  

 

e) Fizika 

V programu Tehnik oblikovanja se uporablja katalog za fiziko z 68 urami, ki je bil sicer 

načrtovan za programe, kjer fizika ne predstavlja temeljne podlage za posamezno stroko. 

Kljub temu v katalogu fizike najdemo tako cilje, ki se s stroko ne povezujejo (npr. sklop 

Vreme ali Vesolje), cilje, ki se s stroko posredno povezujejo (kot cilji sklopa Merjenje) ter 

cilje, ki so podlaga za razumevanje strokovnih znanj in opravljanje ključnih del poklicnega 

standarda (kot npr. cilji sklopa Valovanje in optika). Razen tega katalog poudarja varovanje 

zdravja in okolja ter v sklopih pridobivanje energije in vsakdanja raba energije omogoča 

razumevanje tega pomembnega področja poklicnega delovanja. 

 

f) Kemija 

Kemija, podobno kot fizika, v programu Tehnik oblikovanja ne predstavlja neposredne 

teoretizacije strokovnih in praktičnih znanj, se pa posredno navezuje na nekatera strokovna 

znanja, predvsem s cilji sklopa Razvrščanje snovi. Znanje o razvrščanju snovi, zgradbi snovi 

in njenem vplivu na lastnosti snovi ter znanje o spreminjanju snovi je nesporno uporabno pri 

strokovnih in praktičnih znanjih v programu Tehnik oblikovanja, ne predstavlja pa 

neposredne teoretizacije strokovnih in praktičnih znanj. Velik poudarek je, tako v ciljih kot v 



 43 

didaktičnih priporočilih, na varovanju zdravja in okolja. Podobno ugotavljajo tudi učitelji, s 

tem da nezmoţnost povezav s stroko pripisujejo lastnemu nepoznavanju katalogov 

strokovnih in praktičnih znanj, en učitelj tudi nepoznavanju kataloga kemije. V odprtem 

kurikulu kemije ni zaslediti. 

 

g) Biologija 

Katalog znanj biologije obsega dva dela: obvezni del v trajanju 70 ur in izbirni del. Obvezni 

del bi naj bil naravnan kot splošnoizobraţevalni del, brez navezav na poklicna področja 

oziroma brez teoretizacije strokovnih in praktičnih znanj, izbirni del kataloga (izbira je 

učiteljeva glede na program) pa naj bi uresničeval tudi funkcijo navezave oziroma 

teoretizacije strokovnega in praktičnega znanja. Razen dejstva, da med izbirnimi znanji ne 

zasledimo znanja, ki naj bi teoretizirala strokovna in praktična znanja v programu Tehnik 

oblikovanja, se srečamo z nelogičnostjo. Teoretizacijo stroke naj bi katalog udejanjal z znanji 

v dodatnem delu kataloga (izbirne teme). Vendar, obvezni del kataloga, ki mu je v programu 

Tehnik oblikovanja namenjenih 68 ur, v katalogu zahteva 70 ur ter, predvidevamo, dodatne 

ure za izbirni del kataloga, teh dodatnih ur pa dejansko ni. Ali to pomeni, da v tem programu 

katalog biologije zasleduje samo splošnoizobraţevalni namen, brez povezav s strokovnimi 

področji? Vprašanje torej je, ali je ta delitev brezpredmetna ali pa cilja na ure odprtega 

kurikula? 

 

h) Zgodovina 

Kljub temu, da zgodovina zasleduje predvsem splošnoizobraţevalne cilje, je v katalogu znanj 

ponujena rešitev, kako dijake motivirati za pouk zgodovine s pribliţevanjem zgodovinskih 

tem njihovim poklicnim področjem. Zato je katalog znanj zgodovine obogaten z gospodarsko 

socialnimi temami in razvojem, spreminjanjem poklicev. S tem naj bi katalog znanj usmerili 

k stroki, bodočemu poklicu, dogajanju v njem, razvoju od začetkov do današnjega dne. Zelo 

dobra rešitev sistemsko ni zaţivela, razlog je verjetno v dejstvu, da je dodeljeno število ur 

predmetu zgodovina v tem programu, po katalogu, rezervirano za obvezen del kataloga, ur za 

izbirni del kataloga, v katerem se nahajajo zgodovinske teme, ki se pribliţujejo poklicnim 

področjem, pa zmanjka in jih je treba iskati znotraj odprtega kurikula. Tako v programu 

Tehnik oblikovanja zasledimo od 35 do 68 ur odprtega kurikula za pouk zgodovine. Glede na 

to, da iz odgovorov učiteljev ni razvidno, katere teme so obravnavane znotraj odprtega 

kurikula, teţko kaj več zapišemo o upravičenosti takih rešitev. 
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i) Geografija 

Kljub trditvam v katalogu, da je učni načrt za srednje tehniške oz. strokovne šole oblikovan 

tako, da ponuja moţnost prepletanja splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja 

in da so cilji zasnovani tako, da jih učitelji lahko prilagajajo potrebam in interesom dijakov v 

posameznih izobraţevalnih programih, pregled kataloga pokaţe, da ne gre za znanja, ki 

omogočajo teoretizacijo konkretnih strokovnih in praktičnih znanj, ampak za splošna znanja, 

ki omogočajo razumevanje splošnih povezav, trendov in dogajanj na vseh poklicnih 

področjih. V tem kontekstu ne moremo govoriti o integraciji ali teoretizaciji strokovnih in 

praktičnih znanj, ampak o določenem segmentu splošnoizobraţevalnih znanj. Za izbirni del 

kataloga veljajo podobne ugotovitve, razen za zadnji sklop (Uporabni in podjetnostni vidik 

geografije v bodočem poklicu), ki se konkretno navezuje na poklicno področje. V izbirnem 

delu kataloga se srečamo še z enim problemom: če so ure, ki so namenjene predmetu 

geografija, v tem programu namenjene obveznemu delu kataloga, potem je za izbirni del 

kataloga mogoče ure pridobiti samo z drugih področij (npr. odprtega kurikula). Zato ne 

presenečajo ugotovitve učiteljev, da dodatnih ur iz odprtega programa na nobeni šoli ne 

namenjajo geografiji. Cilje geografije tako uresničujejo še edino v projektnih tednih. 

Količina geografskih ciljev, ki jih uresničujejo skozi projektni teden, je odvisna od tematike 

projektnega tedna, precej pa tudi od učitelja, ki (če) uspe zagotoviti v projektnem tednu tudi 

geografske vsebine. Več jih lahko zagotovijo tedaj, ko gredo dijaki med projektnim tednom 

iz šole. 

Posledično, ugotavljajo učitelji, je povezovanje s strokovnimi moduli šibko, občasno in po 

prepričanju nekaterih, premalo izrabljeno. Redki so učitelji, ki načrtujejo pouk s 

predpostavko, da je geografija v programu namenjena obojemu – širjenju splošne izobrazbe in 

podpiranju strokovnega izobraţevanja, nekateri pa so mnenja, da je ur ţe za osvajanje 

temeljnega znanja geografije premalo, kaj šele da bi se navezoval na strokovne predmete. 

 

j) Sociologija 

Katalog znanj sociologije je tako v uvodu kot splošnih ciljih naravnan splošnoizobraţevalno 

brez tendence navezovanja na poklicno področje. Kljub temu je tako kot nekateri drugi 

katalogi sestavljen iz obveznega in izbirnega dela, s to razliko od drugih predmetov, da se 

izbirni del prav tako ne povezuje s poklicnim področjem. Problemi izbirnega dela kataloga so 

podobni kot pri podobnih katalogih (pomanjkanje ur za ta del kataloga in iskanje teh ur v 
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odprtem kurikulu). Ne glede na tako usmerjenost kataloga so učitelji uresničevali nekatere 

povezave, in sicer predvsem na področju mode in mnoţičnih medijev.  

 

k) Psihologija 

Psihologija je integrirana v strokovnovsebinske sklope: Risanje, Likovna teorija, Oblikovanje 

uporabnih predmetov in Modno oblikovanje in zato ne bo predmet analize. 

  

l) Informatika 

Informatika je integrirana v strokovnovsebinske sklope: Likovna teorija, Predstavitvene 

tehnike ter konstrukcija in Modeliranje in zato ne bo predmet analize. 

 

 

SKLENIMO: Povezanost splošnih, strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj v programu 

Tehnik oblikovanja je majhna oziroma povezanosti ni. Tudi pri predmetih, ki v uvodu in 

splošnih ciljih to povezanost deklarirajo, se v operativnih ciljih ta povezava izgubi, ali je 

prestavljena v izbirni del kataloga, za katerega iščejo dodatne ure praviloma v odprtem 

kurikulu. Tako obstaja realna moţnost, da se bo odprti kurikul spremenil v dopolnilni ali 

dodatni pouk (ne samo) splošnoizobraţevalnih predmetov. 

Splošnoizobraţevalni predmeti podpirajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih dijak potrebuje za 

opravljanje poklica, posebej dobro je to narejeno pri tujem jeziku in slovenščini. 

Predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja praviloma ne sodelujejo v teoretizaciji 

strokovnih in praktičnih znanj (razen fizike v sklopu Valovanje in optika). Izjema je 

psihologija, ki je integrirana v strokovne module. V tem kontekstu tako ne moremo govoriti o 

podprtosti strokovnoteoretičnih znanj s splošnimi znanji. 

Vsi predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja dajejo velik poudarek na ekološko 

ozaveščenem poklicnem delovanju pa tudi ţivljenju. Biologija in kemija, delno tudi 

geografija ponujajo znanja, ki omogočajo tudi razumevanje potrebe po takem delovanju 

(teoretizirajo ekološko ozaveščeno delovanje).  
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2.5 Sklep 
 

 

Glede na zahteve v ciljih prenove srednjega poklicnega in strokovnega izobraţevanja smo 

evalvacijo oprli na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost splošnega, strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja v 

programu (ali je uresničen cilj prepletanja znanj)? 

2. Ali splošnoizobraţevalna znanja podpirajo razvoj ključnih kompetenc, ki jih dijak 

potrebuje za opravljanje dela, opredeljenega v poklicnem standardu? 

3. Ali se znanje naravoslovja oz. druţboslovja  praviloma povezuje s strokovnim 

znanjem, ne glede na to ali je umeščeno v programu kot integrirana ali samostojna 

programska enota? 

4. Ali je znanje za ekološko ozaveščeno poklicno delovanje ustrezno poudarjeno? 

 

Ugotovili smo, da je v programu Tehnik mehatronike povezanost splošnih, 

strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj na področju fizike in matematike ustrezna, pri drugih 

naravoslovnih predmetih pa šibka. Pri programu Tehnik oblikovanja smo ugotovili, da je 

povezanost splošnih, strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj majhna oziroma povezanosti ni. 

Tudi pri predmetih, ki v uvodu in splošnih ciljih to povezanost deklarirajo, se v operativnih 

ciljih ta povezava izgubi, ali je prestavljena v izbirni del kataloga, za katerega se dodatne ure 

praviloma iščejo v odprtem kurikulu. Tako obstaja realna moţnost, da se bo odprti kurikul 

spremenil v dopolnilni ali dodatni pouk splošnoizobraţevalnih predmetov (seveda pa tudi 

strokovnih). 

 

Glede podpiranja razvoja ključnih kompetenc, ki jih dijak potrebuje za opravljanje poklica, 

lahko rečemo, da ga splošnoizobraţevalni predmeti v izobraţevalnem programu Tehnik 

mehatronike in Tehnik oblikovanja, podpirajo. Posebej dobro je to narejeno pri tujem jeziku 

in slovenščini.  

 

Predmeti s področja druţboslovja v programu Tehnik mehatronike praviloma ne sodelujejo v 

teoretizaciji strokovnih in praktičnih znanj (kar se od njih v tem programu tudi ne pričakuje). 

Tudi v programu Tehnik oblikovanja predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja ne 

sodelujejo v teoretizaciji strokovnih in praktičnih znanj, razen fizike v sklopu valovanje in 
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optika. Izjema je tudi psihologija, ki je integrirana v strokovne module. V tem kontekstu tako 

ne moremo govoriti o podprtosti strokovnoteoretičnih znanj s splošnimi znanji. 

 

Vsi predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja v programu Tehnik mehatronike dajejo 

velik poudarek na ekološko ozaveščenem poklicnem in tudi drugem delovanju. Kemija in 

delno geografija pa ponujata znanja, ki omogočajo razumevanje potrebe po takem delovanju 

(teoretizirajo ekološko ozaveščeno delovanje). Tudi v programu Tehnik oblikovanja vsi 

predmeti s področja naravoslovja in druţboslovja dajejo velik poudarek na ekološko 

ozaveščenem poklicnem delovanju pa tudi ţivljenju. Biologija in kemija, delno tudi geografija 

ponujajo znanja, ki omogočajo tudi razumevanje potrebe po takem delovanju (teoretizirajo 

ekološko ozaveščeno delovanje).  

 

Glede na koncept katalogov znanj splošnoizobraţevalnih predmetov (obvezni katalog znanja 

za vse programe in pri nekaterih predmetih izbirni del, ki nima svojih ur v predmetniku) 

katalogi znanja še presenetljivo dobro uresničujejo vlogo 'teoretizacije strokovnih znanj' v 

mnoţici najrazličnejših programov in potreb katalogov strokovnoteoretičnih znanj po 

splošnoizobraţevalnih znanjih. Na ta način so nekateri programi in strokovnoteoretična znanja 

'privilegirana', nekatera pa 'diskriminirana' (če npr. matematika dobro 'podpira' kataloge 

strokovnih znanj v programu Tehnik mehatronike, tega ne moremo trditi za program Tehnik 

oblikovanja). Kar pomeni, da bi bilo prav zaradi te 'privilegiranosti in diskriminiranosti' 

posameznih programov smiselno premisliti koncept katalogov znanj splošnoizobraţevalnih 

predmetov v kontekstu bistveno večje izbirnosti na račun zmanjšanja obveznega dela 

kataloga. Obvezni in izbirni del bi moral bistveno presegati znanja, ki so trenutno opredeljena 

v katalogih, večji del kataloga bi morala obsegati izbirna znanja, izbira potrebnih znanj v 

programu pa bi morala biti prepuščena učiteljem, znotraj obvezne izbirnosti. Pa ne na način 

kot ga zasledimo pri nekaterih predmetih (zgodovina, geografija itn.), pri katerih so ure 

zapolnjene z obveznim delom kataloga, izbirni del kataloga pa pritiska na odprti kurikul in s 

tem odprti kurikul spreminja v 'dopolnilni' oziroma 'dodatni' pouk nekaterih 

splošnoizobraţevalnih predmetov. 
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3 POKLICNA MATURA
13

 
 

3.1 Uvod 

 

3.1.1 O poklicni maturi 

 

Med šolskimi leti 2006/2007 in 2009/2010 je šolanje začela in zaključila prva generacija 

dijakov, vpisanih v programa Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja. Poklicna matura 

2010 je bila torej sklepno dejanje teh dveh programov v poskusu. 

 

Poklicna matura je drţavni izpit. S poklicno maturo »kandidati dokazujejo doseganje 

standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in 

drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter 

usposobljenost za visokošolski študij« (Zakon o poklicni maturi, 2006). Poklicna matura je 

torej oblika zaključnega izpita z dvojno kvalifikacijo. 

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov skupnega dela in 

dveh predmetov izbirnega dela. Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse 

kandidate:  

– 1. predmet: slovenščina (ali italijanščina oz. madţarščina na narodnostno mešanih 

območjih),  

– 2. predmet: izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta.  

Predmeti izbirnega dela poklicna mature so:  

– 3. predmet: matematika ali tuji jezik,  

– 4. predmet: izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz predmeta 

oziroma vsebine (v nadaljnjem besedilu: 4. predmet poklicne mature). 

Poklicna matura se izvaja po enotnem izpitnem redu za vse kandidate. Pisni izpit pri 1. in pri 

3. predmetu je eksteren, medtem ko pole za pisni izpit za 2. in 4. predmet ter vprašanja za 

ustne izpite pripravijo šole same ali v sodelovanju s šolami, ki izvajajo isti program. 

 

                                                 
13

 Avtorji delnega poročila so Vladimir Milekšič, dr. Zora Rutar Ilc in Mateja Hergan. 
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3.1.2 Taksonomije ciljev, klasifikacije znanj 

 

Glede na to, da v nadaljevanju predstavljena metodologija temelji na analizi katalogov z 

vidika obsega, vrste in kakovosti znanja, bomo v uvodu na kratko povzeli
14

 tri, v slovenskem 

prostoru najbolj razširjene klasifikacije znanja, na katere se nato naslanjamo tudi pri analizi 

gradiv. 

Taksonomije in druge klasifikacije znanj imajo v šolskem prostoru predvsem operativno 

vrednost: so orodja, ki naj bi učiteljem pomagala k ozaveščanju za različne vidike in vrste 

znanja in za njihovo načrtno spodbujanje in preverjanje. Učiteljem omogočajo čim boljši 

vpogled v pestrost najrazličnejših ciljev pri snovanju nalog oz. vprašanj za pouk in za 

preverjanje ter ocenjevanje na tak način, da pri učencih spodbujajo raznovrstne miselne 

procese.  

Ena najbolj znanih klasifikacij je razdelitev na: deklarativno, proceduralno in 

kondicionalno (strateško) znanje, ki si jo deli več avtorjev (med drugim Gagne, Alexander 

…). Gagne imenuje deklarativno znanje verbalna informacija, proceduralno znanje so zanj 

intelektualne spretnosti, kondicionalno znanje pa kognitivne spretnosti. Deklarativno 

znanje predstavljajo deskriptivne informacije (dejstva, koncepti, sistemi, sheme, trditve, 

mnenja, razlage, pesmi, prozni sestavki ipd.).  

Proceduralno znanje zajema postopke za uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah 

(bodisi bolj »veščinskih«, npr. odčitavanje kompasa, uporaba zemljevidov, mikroskopa, 

bodisi bolj »miselnih«, npr. deljenje ulomkov, stavčna analiza, uporaba fraz v tujem jeziku 

…). Učenci pokaţejo proceduralno znanje z neko praktično aktivnostjo (če npr. znajo samo 

verbalno obnoviti pravilo deljenja ulomkov, je to deklarativno znanje, če pa so zmoţni rešiti 

konkretno nalogo, ki zahteva delitev ulomkov, gre za proceduralno znanje).  

Kondicionalno znanje pa zadeva ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in 

deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za reševanje problemov (npr. vedeti, 

kakšen postopek je primeren za reševanje določenih problemov, se odločati med različnimi 

strategijami, jih znati ovrednotiti in izboljševati …). 

 

Različni avtorji različnih kategorij ne pojmujemo povsem enoznačno. Tako npr. Marzano 

proceduralno znanje pojmuje bolj elementarno, in sicer kot veščine in postopke uporabe, ki 

potekajo na standardiziran način. Zato jih skupaj z deklarativnim znanjem uvršča k vsebinam. 

                                                 
14

 Povzemamo po Rutar Ilc Z. in Ţagar D. (2002). Pojmovanja znanja. V Vzgoja in izobraževanje št. 2/02, str. 

13–18 ter Rutar Ilc Z. (2003). Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
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Procesno komponento, ki jo Gagne prepoznava v proceduralnem znanju, pa Marzano izdvaja 

in obravnava procese kompleksnega mišljenja posebej. 

Najbolj znana in upoštevana je še vedno Bloomova taksonomija. Operacionalizacija učnih 

ciljev v naših učnih načrtih in katalogih ter izpitnih polah se največkrat opira nanjo oz. na 

njene izpeljave, zato na kratko povzemamo njene kategorije kognitivnega področja:  

 Poznavanje se kaţe kot prepoznava ali obnova (priklic) dejstev, podatkov oz. informacij, 

terminov in simbolov, pravil in postopkov … K poznavanju štejemo tudi obnavljanje 

razlag in interpretacij, če so le-te nepredelana ponovitev ţe prej podanega. Zadostni pogoj 

za znanje na stopnji poznavanja je zapomnitev; kaţe se prek verbaliziranja. Če z nekim 

vprašanjem povprašujemo po poznavanju, je lahko za odgovorom tudi razumevanje, 

vendar pa razumevanje ni pogoj, da na vprašanje ustrezno odgovorimo, zadošča le 

zapomnitev. Bloom poznavanje med drugim opredeljuje kot »priklic ali prepoznavanje 

vrste specifičnih elementov predmetnega področja, nekonsekvenčnih detajlov brez nuje po 

razumevanju ali sistematiziranju«. 

 Razumevanje je dojemanje smisla oz. bistva sporočila, kar predpostavlja, da učenec 

razume oz. ponotranji – predela in sistematizira to znanje. Razumevanje posredujejo tri 

miselne operacije. Pri prevajanju iz enega v drug simbolni sistem se koncept, zakonitost, 

sporočilo … pove z drugimi besedami (npr. z besedami predstaviti oz. prebrati graf, 

povzeti glavno idejo s svojimi besedami …). Pri interpretaciji poteka ugotavljanje 

povezav med vsemi sestavinami oz. elementi sporočila; predpostavlja pa tudi ločevanje 

bistvenih delov sporočila od nepomembnih. Pri ekstrapolaciji pa poteka sklepanje o 

posledicah na osnovi danega sporočila. 

Nekaj značilnih primerov, povezanih s ciljem razumevanja: opisovanje in pojasnjevanje 

ter povzemanje prebranega, opazovanega, poslušanega »s svojimi besedami«; iz primera 

sklepati, za katere termine, pojme, principe, zakonitosti, koncepte … gre, samostojno 

navajanje primerov, prevajanje abstrakcij, npr. ilustriranje splošnih principov z dajanjem 

primerov in razbiranje simbolnih zapisov; razbiranje odnosov med elementi v danem 

sporočilu (grafu, karti, tekstu …), ki niso neposredno navedeni, je pa nanje mogoče 

sklepati iz danih podatkov, tekstov, materialov …; napovedovanje posledic, trendov, 

izidov, učinkov …  

 Uporaba se kaţe v aplikaciji abstrakcij (splošnih idej, teorij, principov, zakonitosti, 

pravil, postopkov, metod …) v konkretnih situacijah oz. na novih primerih. Problemske 

situacije morajo za preverjanje zmoţnosti uporabe vsebovati nekatere elemente novosti – 

problemi ne smejo biti rešljivi rutinsko. 
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Nekaj značilnih primerov: presoditi, kateri princip ali posplošitev pojasnjuje določeno 

problemsko situacijo, dano problemsko situacijo pojasniti s poznanim principom ali 

posplošitvijo, na osnovi danih podatkov, principov in zakonitosti napovedovati izide, 

učinke, posledice …; iskanje in utemeljevanje rešitev za dane problemske situacije. 

 Analiza je razstavljanje sporočila v sestavne elemente ali dele na tak način, da uvidimo 

strukturo oz. ideje, ki so za sporočilom: da so jasni odnosi med njimi in njihova 

organiziranost oz. relativna hierarhija. 

Nekaj značilnih primerov: analiza elementov sporočila, npr. predpostavk, vrednot, 

pogledov; analiza odnosov med elementi oz. deli sporočila, npr. odnosov med hipotezami 

in dokazi, odnosov med predpostavkami in argumenti, identificiranje vzročnih zvez, 

posledičnih relacij, logičnih in nujnih zvez med elementi in deli; analiza organizacijskih 

principov, npr. kako je delo organizirano, s kakšne perspektive je zasnovano, kaj bi 

utegnil biti avtorjev namen, kakšne so avtorjeve koncepcije, predpostavke … 

 Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto tako, da se prepoznane elemente 

ureja in kombinira na tak način, da sestavljajo vzorec ali strukturo, ki do tedaj ni obstajala 

ali ni bila razvidna. Gre za samostojno interpretiranje še nepoznane problemske situacije 

in za samostojno načrtovanje strategij, ne pa za obnavljanje nekoč prej pripravljenih oz. 

naučenih postopkov ali interpretacij.  

Nekaj značilnih primerov: razvijanje in oblikovanje sporočil, idej, občutij, odnosov, 

izkušenj …; učinkovito udeleţevanje v diskusijah, upoštevanje različnih mnenj in 

koordiniranje sugestij; konstruiranje hipotez, zamišljanje načinov za njihovo testiranje, 

načrtovanje eksperimentov; izpeljava posplošitev, klasifikacij, modelov; načrtovanje 

idejnih rešitev, utemeljevanje odločitev. 

 Evalvacija je presoja oz. sistematično vrednotenje idej, argumentov, rešitev, izdelkov, 

materialov in metod v skladu z nameni oz. kriteriji. Kriteriji so lahko notranji (npr. presoja 

primernosti, relevantnosti in izčrpnosti podatkov, presoja primernosti in zanesljivosti 

opazovanj, postopkov in instrumentarija oz. opreme …) in zunanji (npr. primerjava z 

drugim izdelkom, delom …). 

 

Marzano s sodelavci pa deli znanja na vsebine in procese. Vsebine so predmetno specifične, 

do njih pa učenci prihajajo in njihovo obvladovanje izkazujejo s pomočjo:  

 procesov kompleksnega mišljenja (primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in 

dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje, analiziranje perspektiv, odločanje, 
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preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje, analiza napak, 

invencija …),  

 dela z viri (zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti in 

vrednosti podatkov …),  

 predstavljanja idej na različne načine (jasnost izraţanja, učinkovitost komuniciranja 

z različnim občinstvom, učinkovitost komuniciranja na različne načine in za različne 

namene, ustvarjanje kakovostnih izdelkov …), 

 sodelovanja (prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin, prevzemanje 

različnih vlog v skupini …). 

Pri spodbujanju procesov pa se spodbuja in razvija tudi pomen miselnih navad: kritičnega 

mišljenja, avtorefleksije in samoregulacije ter ustvarjalnosti. 

 

Predstavljene taksonomije in klasifikacije je moč do določene mere misliti skupaj in jih 

kombinirati oz. prepletati. Če hočemo na primer natančneje opisati Bloomove višje 

taksonomske stopnje ali Gagnetovo proceduralno znanje, si lahko pomagamo z Marzanovimi 

procesi kompleksnega mišljenja. Z Gagnetovim strateškim znanjem pa na primer lahko 

vidimo sorodnost v Marzanovih miselnih navadah. 

 

V slovenskem poklicnem šolstvu se je uveljavila razdelitev znanja oz. ciljev na informativne 

ter formativne, ki jo je prav tako moč smiselno vzporejati z gornjimi. Tako lahko 

informativne cilje oz. znanja vidimo povezana z deklarativnimi iz Gagnetove taksonomije, z 

osnovnimi taksonomskimi stopnjami iz Bloomove (predvsem poznavanjem in razumevanjem 

ter enostavno uporabo) ter z vsebinami po Marzanu. Formativnim pa lahko iščemo 

vzporednice med Marzanovimi procesi (kompleksnega mišljenja in drugimi) ter Bloomovimi 

višjimi taksonomskimi stopnjami ter tudi pri strateških znanjih Gagneta in pri miselnih 

navadah Marzana. 

 

Poleg informativnih in formativnih ciljev Izhodišča (2001) v načrtovanje ciljev vključujejo še 

socializacijske cilje. V Izhodiščih (2001) so ti cilji opredeljeni:  

 Informativni cilji zajemajo »… pridobivanje znanja, informacij, teorij; pridobivanje 

znanja o temeljnih metodah ter postopkih reševanja delovnih oz. strokovnih problemov; 

spoznavanje orodja, naprav, delovnih in produkcijskih sistemov ter razvijanje spretnosti 

za varno in učinkovito ravnanje z njimi; razvijanje tehnološke kulture, računalniške 
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pismenosti in znanja jezikov; razvijanje psihomotoričnih spretnosti, potrebnih za 

doseganje standardov in norm delovne izurjenosti« (prav tam, str. 14). 

 Formativni cilji so opredeljeni »… z vidika razvojnoprocesnih ciljev in poudarjajo zlasti: 

osmišljevanje teoretičnega s praktičnim in praktičnega s teoretičnim; razvijanje 

sposobnosti za uporabo znanja v konkretnih in novih delovnih položajih – kompetence; 

razvijanje spretnosti v praktični uporabi metod in postopkov ter sposobnosti, pomembnih 

za razumevanje razvojnih problemov na strokovnem in delovnem področju, razvijanje 

sposobnosti za strokovno odločanje pri reševanju problemov in posebno kritičnih delovnih 

položajev; razvijanje sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo, za 

podjetništvo, za sprejemanje odgovornosti ter razvijanje motivacije in sposobnosti za 

samoizobraževanje in inovativnost« (prav tam, str. 14).  

 Socializacijski cilji se nanašajo na »… razvoj socialno-kulturnih norm poklicnega 

delovanja in komuniciranja ter norm poslovanja; razvijanje strokovne oz. poklicne 

doktrine ter ključnih osebnostnih lastnosti, ki so povezane s kakovostjo dela v nekem 

poklicu, stroki; razvijanje poklicne oz. strokovne identitete in odgovornosti; razvijanje 

motiviranosti in sposobnosti za timsko delo, za sodelovanje in reševanje problemov in 

sprejemanje tveganja ter razvijanje samozavesti in socialne integracije v podjetju ali 

delovni skupini« (prav tam, str. 14–15). Če strnemo, socializacijski cilji zajemajo razvoj 

osebnostne in profesionalne drţe (osebnostni in etični vidik): odgovornost, avtonomnost, 

zmoţnost učenja, razvoj stališč … 

 

Kot rečeno, naj bi razlikovanje med različnimi taksonomijami in klasifikacijami pomagalo pri 

bolj premišljenem in sistematičnem razmisleku o tem, kakšna znanja ţelimo razvijati pri 

dijakih in učencih – torej pri načrtovanju – ter pri preverjanju doseganja le-tega. V našem 

primeru pa jih bomo privzeli kot dobrodošlo metodološko orodje za analizo gradiv, da bomo z 

njihovo pomočjo sklepali na vrsto, strukturo in kakovost znanj, ki se preverjajo s poklicno 

maturo. Naslonili se bomo predvsem na zgoraj predstavljene taksonomije oz. delitve znanj: na 

deklarativna, proceduralna in strateška, na Bloomovo taksonomijo, mestoma si bomo 

pomagali z Marzanovo delitvijo znanja (zlasti pri izpostavljanju prisotnosti procesov 

kompleksnega mišljenja), pri strokovnih predmetih pa seveda tudi z uveljavljeno delitvijo na 

informativne in formativne cilje. 
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3.2 Metodologija 

 

3.2.1 Izhodišča za pripravo metodologije 

 

Za pripravo metodologije so uporabljena gradiva, ki določajo poklicno maturo: Zakon o 

maturi, Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo, Predmetni izpitni katalogi, prav tako 

so uporabljena Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta poklicne 

mature, ki jih je pripravil CPI. 

 

V maturitetnem izpitnem katalogu so opredeljeni cilji mature, število maturitetnih predmetov, 

obvezni maturitetni predmeti in izbirni maturitetni predmeti, ki jih kandidati lahko opravljajo; 

ravni zahtevnosti, na katerih se ocenjuje znanja pri posameznem maturitetnem predmetu; 

načini in oblike ocenjevanja znanja; obseg zunanjega ocenjevanja znanja; prilagoditve za 

kandidate s posebnimi potrebami. 

 

S predmetnimi izpitnimi katalogi so določeni: cilji mature pri posameznem maturitetnem 

predmetu; znanja, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti; načini in oblike 

ocenjevanja znanja; deleţ ocene pri delih izpita v skupni oceni; izpitni pripomočki in 

sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati; trajanje posameznih delov izpita; primeri izpitnih 

vprašanj in primeri ocenjevanja; prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami.
15

 

 

Pisni izpit pri 1. in 3. predmetu poklicne mature se izvaja kot eksterni izpit, medtem ko pole 

za pisni izpit 2. predmeta ter ustna vprašanja za vse predmete pripravijo učitelji šol ali v 

sodelovanju s šolami, ki izvajajo isti program. 

 

Pri izpitu iz 2. predmeta kandidati izkazujejo temeljna strokovnoteoretična znanja, ki so si jih 

pridobili pri različnih obveznih strokovnih modulih, v Uvodu predmetnega izpitnega kataloga 

je navedeno, iz katerih strokovnih modulov
16

 je predmetni izpitni katalog sestavljen.  

                                                 
15

 Zakon o maturi (Uradni list RS št. 1/2007-UPB1). 
16

 Predmetna izpitna kataloga za 2. predmet poklicne mature za programa Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja v Uvodu navajata, iz katerih strokovnih modulov povzemata temeljna strokovnoteoretična znanja, 

medtem ko je v katalogih znanja strokovnega dela teh programov uporabljen termin strokovnovsebinski sklop. 

Ker se v večini programov srednjega strokovnega izobraţevanja uveljavlja termin strokovni modul, bomo temu 

poimenovanju sledili tudi tukaj. 
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Izpit iz 2. predmeta je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Izpitne pole pripravijo učitelji 

strokovnega aktiva šole ali posebna skupina učiteljev več šol. Ustni izpit iz drugega predmeta 

se izpelje na šoli. Za ustni izpit pripravijo učitelji (izpraševalci) strokovnega aktiva na šoli iz 

seznama izpitnih vprašanj izpitne listke. Na listku so po tri vprašanja. Izpitnih listkov mora 

biti najmanj 35.  

 

Pri pripravi izpitnega gradiva za 2. predmet poklicne mature moramo imeti kot izhodišče v 

mislih predvsem cilje in standarde znanja, katerih doseganje ţelimo ovrednotiti ali ocenjevati, 

in ne zgolj oblik in načinov. Ker je v novih izobraţevalnih programih poudarek na razvijanju 

in doseganju posameznikovih kompetenc, moramo temu primerno zastaviti tudi ocenjevanje 

pri poklicni maturi, ki nam bo omogočilo presojo in oceno celostnosti posameznikovih učnih 

doseţkov. Poleg vsebinskega znanja moramo pozornost nameniti tudi procesnemu znanju kot 

ključni sestavini kompetenc. Torej, kako je kandidat zmoţen uporabljati vsebinsko znanje pri 

načrtovanju dela, izvajanju nalog in reševanju problemov. 

Preizkus naj bi vseboval ustrezno razmerje posameznih vsebin in standardov znanja, v katerih 

se bo izraţal ţeleni razpon taksonomskih stopenj.
17

 

 

Izdelek oziroma storitev (4. predmet) se izvede v obliki projektnega dela. Izdelku oziroma 

storitvi vedno sledi zagovor. Osnovna značilnost izdelka oz. storitve v obliki projektnega dela 

je kompleksnost problema, ki ga ni mogoče obravnavati v okviru posameznega predmeta, 

temveč v povezavi prakse več strokovnih modulov in/ali splošnoizobraţevalnih predmetov in 

obravnava ţivljenjske, praktične situacije s strokovnega področja. Projektno delo zajema faze: 

iskanje idej, načrtovanje in izdelavo izdelka ali izdelavo delovnih preizkusov oziroma 

opravljanje storitve in predstavitev praktične rešitve obravnavanega problema. Z izdelkom oz. 

storitvijo v obliki projektnega dela kandidat dokaţe določeno raven praktičnih znanj in 

spretnosti, sposobnost povezovanja le-tega s teoretičnimi znanji in sposobnost samostojne 

uporabe strokovnih virov. 

Izhodišče evalvacije je bil pregled obeh vrst katalogov: kataloga znanja in predmetnega 

izpitnega kataloga na vseh ravneh (od najsplošnejšega zapisa ciljev do njihove operativne 

ravni), skozi njuno soočanje ter skozi analizo izpitnih pol ter izpitnih vprašanj in skozi 

soočanje le-teh s cilji predmetnih izpitnih katalogov.  

 

                                                 
17

 Zupanc B.,
 
Ţnidarič H., Prošek I. A. (2010). Priporočila za pripravo in izvedbo drugega in četrtega predmeta 

poklicne mature. Ljubljana: CPI. 



 56 

3.2.2 Vzorec 

 

V evalvacijo so bile vključene šole, ki so skladno s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport 

poskusno uvajale in spremljale programa Tehnik mehatronike
18

 in Tehnik oblikovanja: 

 ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola (Tehnik mehatronike), 

 ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola (Tehnik mehatronike),  

 ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (Tehnik mehatronike), 

 TŠC Kranj, Strokovna in poklicna šola (Tehnik mehatronike),  

 Srednja šola tehniških strok Šiška (Tehnik mehatronike),  

 Srednja šola za oblikovanje Maribor (Tehnik oblikovanja), 

 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (Tehnik oblikovanja).  

 

3.2.3 Metode racionalne evalvacije 

 

Pri evalvaciji poklicne mature v programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja smo 

uporabili kot najširši okvir koncept opisnih kriterijev (področja, kriteriji, opisi doseţkov oz. 

standardi znanj).  

 

Koncept opisnih kriterijev predvideva, da se za potrebe oblikovanja nalog in vprašanj za 

ocenjevanje opredelijo področja in kriteriji ocenjevanja ter opisi doseţkov za posamezne 

ocene. Pri tem področja razumemo kot tista znanja, spretnosti in veščine, za katere ţelimo, da 

bi jih dijaki izgrajevali in razvijali v procesu izobraţevanja in se navezujejo na cilje predmeta 

(npr. govorno sporočanje, pisno sporočanje pri tujem jeziku, utemeljevanje pri matematiki, 

delo z viri pri zgodovini, branje in razumevanje neumetnostnega besedila, tvorjenje 

neumetnostnega besedila itn.), kriterije kot tiste lastnosti izbranih področij, ki jih 

opredeljujejo kot kakovostna (npr. za področje tvorjenje neumetnostnega besedila: 

upoštevanje temeljnih značilnosti besedilne vrste, ustreznost tem, upoštevanje značilnosti 

slušnega prenosnika, jezikovna pravilnost in ustreznost) ter opise doseţkov, s katerimi 

opišemo kakovost izkazovanja določenega vidika znanja in veščin po določenem kriteriju.  

 

                                                 
18

 V vzorec ni bila vključena TŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, saj so z izvajanjem programa 

v poskusu začeli eno šolsko leto kasneje kot ostale šole. 
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Za analizo konkretizacije področij, kriterijev in opisov doseţkov smo uporabili različne 

taksonomije (npr. za matematiko Gagnetovo taksonomijo, za področje strokovnih znanj 

Bloomovo taksonomijo, za področje jezikov delitev na štiri temeljne sporazumevalne 

zmoţnosti in metajezikovna znanja, itn.), kar je pogojeno z različnimi vrstami znanj, ki so 

zaobseţena v katalogih znanja posameznih programskih enot. 

 

3.2.4 Raziskovalna vprašanja 

 

V evalvaciji poklicne mature smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Splošni del poklicne mature (1. in 3. predmet poklicne mature): 

o Kakšna je struktura katalogov znanj in predmetnih izpitnih katalogov (glede na 

vrste znanj, obseg in kakovost)? 

o Kakšna je usklajenost ciljev predmetnih izpitnih katalogov s katalogi znanja za 

splošnoizobraţevalne predmete (glede na vrste znanj, obseg in kakovost)? 

o Kakšna je struktura vzorčnih izpitnih pol (glede na vrste znanj, obseg in 

kakovost)? 

o Kakšna je struktura izpitnih vprašanj za ustni izpit (glede na vrste znanj, obseg 

in kakovost) in ali je usklajena s predmetnim izpitnim katalogom?  

o Kakšna je pokritost ciljev primerov izpitnih vprašanj s cilji predmetnega 

izpitnega kataloga in kataloga znanja? 

 Strokovni del poklicne mature (2. in 4. predmet poklicne mature): 

o Kakšna je struktura predmetnih izpitnih katalogov (vrste znanj, obseg in 

kakovost) in usklajenost znanj s katalogom znanja? 

o Kakšna je zastopanost znanj iz katalogov znanja za strokovne module v 

predmetnih izpitnih katalogih (glede na vrste znanj, obseg, kakovost). 

o Kakšna je struktura vprašanj na izpitnih polah (vrste znanj, obseg in kakovost) 

in usklajenost s predmetnim izpitnim katalogom? 

o Kakšna je struktura vprašanj za ustni izpit (vrste znanj, obseg in kakovost), ali 

je usklajena s predmetnim izpitnim katalogom? 

 Neposredno spremljanje – po vnaprej pripravljenem protokolu smo spremljali 

izvedbo ustnega dela 2. predmeta in zagovor 4. predmeta poklicne mature, kjer nas je 

zanimalo: 
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o Postopkovni del – ali so postopki/izvedba poklicne mature potekali v skladu s 

Pravilnikom o poklicni maturi? 

o Vsebinski del – ali so vprašanja/naloge skladne s predmetnim izpitnim 

katalogom in kakšne so taksonomske stopnje vprašanj/nalog? 

 

3.3 Ugotovitve 

 

3.3.1 Analiza katalogov znanja in predmetnih izpitnih katalogov za 

splošnoizobraţevalne predmete  

 

V tem poglavju se primerjalno lotevamo analize strukture in vsebine katalogov znanja
19

 in 

predmetnih izpitnih katalogov
20

 za posamezen splošnoizobraţevalni predmet na poklicni 

maturi za programa Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja, pri čemer se bomo 

osredotočili na presojo kakovosti znanja: vrste znanj, taksonomska struktura znanj, jasnost in 

razumljivost ciljev, povezanost in prepletenost znanja – po naštetih elementih smo predmetni 

izpitni katalog za posamezen splošnoizobraţevalni predmet primerjali s katalogom znanja. 

Analizirali smo tudi vzorčne izpitne pole ter ugotavljali usklajenost le-teh s predmetnimi 

izpitnimi katalogi
21

. 

 

a) Slovenščina 

i) Predmetni izpitni katalog in primerjava s katalogom znanja 

 

Splošni cilji, ki so navedeni v predmetnem izpitnem katalogu, so opredeljeni tako splošno 

(npr. ustrezno, razumljivo, pravilno in učinkovito ustno in pisno sporazumevanje), da 

načeloma pokrijejo splošne cilje iz kataloga znanja. Npr. cilj »Ugotoviti raven ustreznega, 

razumljivega, pravilnega in učinkovitega ustnega in pisnega sporazumevanja,« pokrije 

naslednja dva cilja iz kataloga znanja: »Dijaki razvijajo sporazumevalno zmožnost v 

slovenskem knjižnem jeziku,« in »Dijaki razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja 

(gledanja) in branja raznih besedil ter zmožnost ustnega in pisnega sporočanja.« Cilj iz 

kataloga znanja »Ugotoviti odnos do slovenskega jezika,« je pokrit s ciljem iz predmetnega 

                                                 
19

 Katalog znanja Slovenščina za programa Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike je skupen obema: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_SLO_476_ur.htm. 
20

 Predmetni izpitni katalog Slovenščina je za programa Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja isti: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/slovenscina.pdf. 
21

 Podrobnejšo analizo vrste in taksonomskih stopenj znanj v katalogu znanja glej v Prilogi IIB. 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_SLO_476_ur.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/slovenscina.pdf
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izpitnega kataloga: »Ugotoviti odnos do slovenskega jezika kot maternega in državnega 

jezika«. Zelo splošno opredeljen cilj v predmetnem izpitnem katalogu: »Ugotoviti raven 

zmožnosti literarnega branja,« pokrije več splošnih izpitnih ciljev, vezanih na knjiţevnost iz 

kataloga znanja.  

 

Še najmanj so v splošnih ciljih predmetnega izpitnega kataloga zajeti cilji kataloga znanja, ki 

se nanašajo na uporabo neumetnostnih besedil, saj tu niso eksplicitno omenjeni, čeprav v 

katalogu znanja predstavljajo pomemben sklop; so pa v predmetnem izpitnem katalogu zajeti 

med cilji ustnega in pisnega dela izpita.  

 

Pokritost splošnih ciljev iz kataloga znanja s cilji pisnega in ustnega dela iz predmetnega 

izpitnega kataloga kaţe na več kot izdatno pokritost vseh splošnih ciljev iz kataloga znanja oz. 

tako formulirani izpitni cilji segajo ţe na raven operativnih. Predmetni izpitni katalog se torej 

ujema s katalogom znanja. 

 

Pomemben prispevek k napovedanim splošnim ciljem kataloga znanja in filozofiji predmeta 

so tudi kriteriji za ocenjevanje izpita, ki zastopajo najrazličnejše vrste (prej napovedanega) 

znanja in njegove različne taksonomske ravni.  

 

Izpitne vsebine za jezik (pisni in ustni del), zajete v predmetnem izpitnem katalogu, 

pokrivajo različne ravni ciljev iz kataloga znanja, in sicer tako splošnih kot operativnih ciljev, 

a v različnih razmerjih oz. z različnimi poudarki. Npr. obseţen sklop izpitnih vsebin v 

predmetnem izpitnem katalogu se nanaša na branje, razčlenjevanje in pisanje neumetnostnih 

besedil (glej Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Slovenščina, str. 9–10), katerih v 

katalogu znanja v takšni obliki ne najdemo. Katalog znanja pa ima poudarek na 

sporazumevalnih dejavnostih v povezavi z razčlembo neumetnostnih besedil in knjiţevnosti. 

V predmetnem izpitnem katalogu pa jezikovne vsebine (sicer priklopljene branju oz. 

razčlembi neumetnostnega besedila) zavzemajo pomembno velik del, ki mu v katalogu znanja 

ne najdemo eksplicitne vzporednice. 

 

Sklop vsebin za pisni del izpita (pri jeziku) »Piše besedilo dane besedilne vrste« je v 

katalogu znanja zastopan v predlogu sklopov (Katalog znanja Slovenščina, Jezik – predlog 

sklopov). Pri tem besedila, navedena v predmetnem izpitnem katalogu, predstavljajo 

reprezentativen izbor besedil, predlaganih v katalogu znanja.  
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V predmetnem izpitnem katalogu so predlagana besedila (uradno vabilo, zahvala, opravičilo, 

uradna prošnja, prijava, ţivljenjepis, poročilo, predstavitev osebe, predstavitev kraja, navodilo 

za delo idr.) namenjena za pisanje (ter branje in poslušanje), v katalogu znanja pa so za 

nekatere od sklopov (npr. za intervju, uradovalna besedila, predstavitev osebe, itd.) podrobno 

razdelana skozi cilje (npr. za predstavitev osebe najdemo vrsto različnih ciljev: »ob razčlembi 

danih besedil usvojijo značilnosti življenjepisa, opisa in oznake osebe, ob primerjanju načina 

razvijanja teme danih in novih besedil ločijo vrste besedil glede na način razvijanja teme, 

povzamejo merila za umestitev danega besedila v ustrezno besedilno vrsto glede na način 

razvijanja teme ter za vsako predstavijo razločevalne lastnosti«, itd.).  

 

V ustnem delu izpita pa so dodane vsebine, ki se nanašajo na izraţanje jezikovne 

ozaveščenosti (npr. »pozna položaj slovenščine v RS, v zamejstvu in izseljenstvu ter organih 

Evropske zveze, pozna vlogo slovenščine kot maternega jezika ter njeno prednost pred 

drugimi jeziki pri sporazumevanju v osebnem, družbenem in poklicnem življenju«, itd.).  

 

V predmetnem izpitnem katalogu ne najdemo eksplicitno zastopanih ciljev iz Uvoda v 

katalogu znanja, ki zadevajo osebni odnos do jezika (npr. uzavestijo si socializacijsko, 

čustveno in identifikacijsko vlogo maternega jezika, oblikujejo si jezikovno narodno zavest 

itd.). Večina drugih ciljev pa je neposredno ali vsaj posredno zastopanih.  

 

Izpitne vsebine za pisni del izpita pri knjiţevnosti se nanašajo npr. na knjiţevne prvine (npr. 

zvrst, tema, motiv, knjiţevna oseba, dogajanje, čas, prostor itd.), za ustni del pa so 

opredeljene kot naslovi predlaganih besedil in obdobij, pospremljeni s pojmi in prvinami za 

interpretacijo, s čimer so v grobem zastopani glavni cilji, povezani s knjiţevnim delom 

kataloga znanja. 

 

ii) Vzorčni izpitni poli 

 

Na koncu predmetnega izpitnega kataloga je še koristen dodatek, namenjen predstavitvi 

dveh vzorčnih izpitnih pol (glej Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Slovenščina, 

str. 19–23), ki demonstrirata različne tipe vprašanj oz. nalog. Na ta način je sestavljalcem 

predstavljen optimalen način sestave izpitnih pol, ki zasleduje tudi ustrezno pokritost ciljev iz 

kataloga znanja.  
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Poudarek na predstavljenem primeru prve vzorčne izpitne pole je na bralnem razumevanju, 

in sicer na skupku ciljev, ki se nanašajo na razčlenjevanje branega besedila. 

Tako so prve in zadnje ponujene naloge (Izbira med DA/NE, Podčrtovanje pravilnih 

odgovorov med več odgovori ter Naloge s podvprašanji, ki so med seboj odvisna ali ne ter 

Naloge z obkroţevanjem in utemeljevanjem odgovora) namenjene pokrivanju naslednjih 

ciljev, s katerimi dijak:  

 Razčlenjuje brano (oziroma poslušano) besedilo, tako da: ugotovi tvorca, okoliščine 

nastanka in vrsto besedila po merilih (ta cilj je pokrit tudi kasneje, in sicer pri nalogah 

dopolnjevanja povedi) za razvrščanje glede na praktični namen. 

 Razčlenjuje brano (oziroma poslušano) besedilo, tako da prepozna (morebitne 

podteme) in bistvene podatke besedila ter razmerja med njimi (slednje se pojavi 

kasneje, pri razvrščanju odstavkov). 

 Prepozna namen besedila ipd. 

V nadaljevanju – pri Obkroţanju pravilnega odgovora med več odgovori – prepoznamo 

pokrivanje cilja, namenjenega razlagi pojmov, nato pa pri povezovanju podatkov še cilj 

Določanje neprevzetih sopomenskih besed ali besednih zvez. 

Pri nalogi popravljanja napak je pokrit cilj Pravopisno popravi in uredi besedilo, pri nalogi s 

pretvorbami ali povzetkom pa cilj Pretvori premi govor v odvisnega in obratno.  

Zadnji tip naloge – Tvorba krajše besedilne vrste – je v vzorčni poli namenjena pisanju uradne 

zahvale.  

Prva vzorčna izpitna pola v dodatku torej pokaţe pokritost večine ciljev iz predmetnega 

izpitnega kataloga, vezanih na branje besedila z razčlembo in na tvorbo besedila. Največ je 

vprašanj, ki se nanašajo na podcilje sklopa ciljev Razčlenjuje brano (oziroma poslušano) 

besedilo, in sicer podcilja Ugotavljanje okoliščin nastanka besedila in Prepozna bistvene 

podatke. Le redki podcilji iz kataloga znanja niso zajeti, kot npr. Ugotovi vlogo nebesednih 

spremljevalcev pisanja (kar na izpitu ni mogoče) ali pa ugotavljanje razmerja med bistvenimi 

podatki in temami besedila. 

  

Zaključimo lahko, da vzorčni primer prve izpitne pole za pisni del izpita premišljeno in 

sistematično pokrije večino ciljev predmetnega izpitnega kataloga in s tem sluţi kot odlično 

izhodišče za pripravo dejanskih aktualnih izpitnih pol.  

 

Druga vzorčna izpitna pola pa naj bi pokrila cilje kataloga znanja in cilje iz predmetnega 

izpitnega kataloga za knjiţevnost, kjer je za pisni del izpita navedeno, da »Poljubno 
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umetnostno besedilo razčleni na književne prvine, npr.: zvrst/vrsta, tema, motiv, književna 

oseba, književno dogajanje, književni prostor, književni čas.«, kar je pospremljeno s 

predlaganimi besedili in obdobji ter pojmi in prvinami za interpretacijo, s čimer so v grobem 

zastopani tudi glavni cilji knjiţevnega dela kataloga znanja.  

V prvem delu – pri vodeni interpretaciji oz. Nalogah polodprtega tipa (strukturirana 

vprašanja), so z navodili pokriti npr. naslednji cilji predmetnega izpitnega kataloga, in sicer: 

ugotavljanje knjiţevne zvrsti, ki ji pripada, knjiţevne osebe in odnosa drugih oseb do nje, 

ugotavljanje teme, podkrepljeno z lastno opredelitvijo oz. mnenjem do odnosa. Pri pisanju pa 

se upoštevajo tudi pravopisna in slovnična pravila ter slogovna ustreznost, kot je posebej 

poudarjeno pri navodilu, ki je dodano vzorčnemu primeru druge pole pri nalogi polodprtega 

tipa. 

Pri tvorbi samostojne interpretacije (Naloge odprtega tipa) pa so prav tako pokriti: opredelitev 

knjiţevne zvrsti, izbor problema (teme) in izraţanja lastnega mnenja s podporo v lastnih ali 

tujih izkušnjah ob upoštevanju vseh pravil. 

 

Tudi za vzorčni primer druge izpitne pole lahko zaključimo, da s strukturo in navodili nazorno 

usmerja sestavljalce k pokrivanju v predmetnem izpitnem katalogu in v katalogu znanja 

priporočenih ciljev.  

 

b) Matematika  

i) Predmetni izpitni katalog in primerjava s katalogom znanja 

 

Cilji v uvodnem delu predmetnega izpitnega kataloga
22

 se v veliki meri ujemajo s 

splošnimi cilji kataloga znanja.
23

 Pri izpitnih ciljih ni posebej izpostavljena le zmoţnost 

specifičnega dojemanja in razlaganja različnih pojavov ter interpretacije resničnosti ter 

pozitiven odnos do matematičnih znanj, učenja in uporabe matematike ter zavedanje 

pomembnosti matematike kot kulturne vrednote, kar pa je razumljivo, saj gre za cilja, ki sta 

uresničljiva skozi dolgotrajne investicije med poukom in nista (še zlasti ne zadnji) neposredno 

ugotovljiva skozi tip preizkusov, kakršnega omogoča izpitna situacija.  

                                                 
22

 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/matematika.pdf. 
23

 Katalog znanja Matematika je za programa Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja isti: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_MAT_417_383_ur.htm. 

Podrobnejšo analizo vrste in taksonomskih stopenj znanj v katalogu znanja glej v Prilogi IIB. 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/matematika.pdf
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_MAT_417_383_ur.htm
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Sicer pa predmetni izpitni katalog ne izpostavlja posebej tudi kompetenc iz kataloga znanja 

(za katere se izkaţe, da jih večina nadgrajuje usmerjevalne cilje in jih postavlja v perspektivo 

kompetence).  

Vključenost stroke je zagotovljena z ustnim delom izpita, kjer naj bi vprašanja, ki jih 

sestavijo na šoli, izhajala iz poklicne situacije ter pokrivala različno matematično obvladanje 

in cilje različnih tematskih sklopov. 

Med vsebinami, napovedanimi v predmetnem izpitnem katalogu, so zajete vse vsebine 

kataloga znanja. Vsebine in pojmi ter cilji preverjanja, zapisani v predmetnem izpitnem 

katalogu, odraţajo oz. povzemajo cilje, zapisane v katalogu znanja, pri čemer so seveda zapisi 

v predmetnem izpitnem katalogu nekoliko bolj ekonomični in ne pokrijejo vse palete ciljev iz 

kataloga znanja. 

 

ii) Vzorčna izpitna pola 

 

Vzorčna izpitna pola za pisni del izpita z nalogami pokriva naslednje (krepko tiskane) sklope 

operativnih ciljev iz kataloga znanja: Števila, Geometrija, Funkcije, enačbe in diferencialni 

račun, Osnove logike, Obdelava podatkov in osnove verjetnostnega računa. 

 

S temi nalogami za pisni izpit je zadoščeno nekaterim napovedim iz uvoda ter nekaterim 

kompetencam iz kataloga znanja, vključno z usmerjevalnimi cilji. Spet drugi cilji iz kataloga 

znanja pa se preverjajo z ustnim delom ali se dosegajo med poukom. 

 

c) Tuji jezik  

i) Predmetni izpitni katalog in primerjava s katalogom znanja 

 

Predmetni izpitni katalog za angleščino
24

 ţe v uvodu udarno in zgoščeno povzame v katalogu 

znanja
25

 obetane ambicije tega predmeta (osrediščene okrog sporazumevalne zmoţnosti in 

avtentičnosti) – v ospredju je uporabno, funkcionalno jezikovno znanje, ki se kaţe in tudi 

dokaţe kot zmoţnost sporazumevanja v tujem (angleškem) jeziku v resničnih ţivljenjskih 

okoliščinah. Predmetni izpitni katalog zato tudi napoveduje smiselne, jasno zastavljene 

                                                 
24

 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/anglescina.pdf. 
25 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_TUJ_408_ur.htm. 

Podrobnejšo analizo vrste in taksonomskih stopenj znanj v katalogu znanja glej v Prilogi IIB. 

 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2009/splosni_predmeti/anglescina.pdf
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/noviKZ/KZ_SSI_TUJ_408_ur.htm
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naloge, podobne tistim iz vsakdanjega ţivljenja. Posebno pri ustnem delu izpita naj bi bile 

čim bliţje kandidatovemu prihodnjemu poklicnemu področju. 

 

Ustni del izpita preverja zmoţnost govornega sporočanja in poslušanja v vsakdanjih 

okoliščinah in tudi v takih, ki so značilne za kandidatovo strokovno področje. 

Učitelji naj bi pri pripravi nalog za ustni del izpita upoštevali tudi zahtevnostno raven in 

posebnosti programa, predvidene poklicne potrebe, obravnavane vsebine, slog poučevanja in 

učenja in od kandidatov izvabili tudi vključevanje lastnih ţelja in potreb ter izraţanje svojih 

vrednot in stališč. Napovedana tematska področja in vsebine izpita so: vsakdanje ţivljenje, 

kultura lastnega in drugih narodov, različna strokovna področja in medčloveški odnosi. 

 

Pregled opredelitve ciljev v predmetnem izpitnem katalogu, ki so razdeljeni na posamezna 

področja dejavnosti – branje, pisanje, govorjenje in poslušanje, pokaţe na pokrivanje 

podrobneje opredeljenih ciljev iz kataloga znanja. 

Sicer pa je ţe s samo strukturo izpita, ki zajema vse sporazumevalne dejavnosti, v grobem 

poskrbljeno za pokritost najsplošnejših ciljev (razvijanje zmoţnosti: sprejemanja besedil v 

tujem jeziku, tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah in sporazumevanja na 

svojem strokovnem področju). 

 

Če nato natančneje pogledamo ustni del izpita, ki zajema: slikovno iztočnico, pogovor o temi 

in igro vlog oz. simulacijo, vidimo, da predmetni izpitni katalog tudi v tem delu s tako 

zastavljenimi izpitnimi dejavnostmi odgovarja na vrsto prej (v predmetnem izpitnem katalogu 

in katalogu znanja navedenih ciljev, npr. sprejemljivo obvlada izgovorjavo in stavčno 

intonacijo, se zna vključevati v pogovor in se spontano odzivati, razumeti in se ustrezno 

odzivati na vprašanja, navodila ipd. v interakciji s sogovornikom (učiteljem); sporazumeti se 

v vsakdanjih govornih poloţajih in v predvidenih poklicnih okoliščinah; razume bistvo 

sporočila in se nanj ustrezno odzove, razume določene informacije, prepozna okoliščine in 

razpoloţenje govorca, zna ustno/pisno izraziti svoje mnenje in občutke na temelju pisne ali 

slikovne iztočnice). Ali povzeto: tako zastavljen ustni del izpita preverja zmoţnost govornega 

sporočanja in poslušanja v vsakdanjih okoliščinah, kar je splošni cilj, povezan s 

sporazumevalno zmoţnostjo, vezano na govor. 

 

Tudi struktura pisnega izpita omogoča ugotavljanje tistih ciljev (npr. pravilno zapisovati 

besede in uporabljati ločila, razlikovati med pisno in govorno angleščino, tvoriti in povezovati 
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stavke, odstavke in sporočila, organizirati informacije – mnenja, interese in občutke – v 

zapisanem besedilu, uporabljati ustrezne strategije za oblikovanje svojih pisnih izdelkov …), 

ki jih je moč ujeti v tej izpitni obliki: bralno razumevanje, poznavanje in raba jezika, pisno 

sporočanje, krajši pisni sestavek, vodeni spis. 

Seveda pa je natančnejši vpogled v to, kako so prej navedeni cilji iz predmetnega izpitnega 

kataloga in kataloga znanja dejansko »pokriti«, moţen šele na osnovi vpogleda v konkretne 

naloge oz. v izpitne pole, katerih analiza sledi v nadaljevanju. 

 

Potrditev filozofije predmeta (razvidne tako iz predmetnega izpitnega kataloga kot iz kataloga 

znanja), naravnane na sporazumevalno zmoţnost in avtentične situacije, je tudi seznam vrst 

besedil, zastopanih pri izpitu. Le ta pri bralnem razumevanju ter poznavanju in rabi jezika 

zajema besedila s svetovnega spleta, časopisne članke, članke iz strokovnih revij in časopisov, 

navodila za uporabo izdelka ali storitve, poljudnoznanstvena besedila, krajša umetnostna 

besedila (zgodbe, anekdote), razglednice in pisma, zapiske, sporočila, podprta z oznakami, 

opozorili, tabelami in grafi, telefaksi, elektronsko pošto, obvestila, objave, radijske in TV-

sporede, vozne rede in napise, oglase in reklame, besedila v brošurah, katalogih in prospektih, 

plakate, jedilne liste in recepte. Pri pisnem sporočanju pa: zasebna pisma, razglednice, 

elektronsko pošto, telegrame in telefakse, uradna in poluradna pisma z različnimi funkcijami, 

ţivljenjepise, zapisnike, poročila, prospekte, obrazce, predstavitve izdelkov/naprav/ 

storitev/krajša sporočila. 

 

Podobno je avtentičnost v izpit iz angleščine vgrajena tudi z vrstami vprašanj oz. navodil. 

Pri krajšem pisnem sestavku se tako piše na podlagi vizualne ali verbalne iztočnice, pri 

daljšem pa vodeni pisni sestavek ponuja vizualno ali verbalno iztočnico, npr. oglas, telegram, 

vabilo, ponudbo. Pri govornem sporočanju se uporablja: simulacije (igranje vlog, 

predstavitve), pogovor na podlagi napisane ali vizualne/grafične iztočnice (npr. slike, tabele, 

grafi), predstavitev pri pouku obravnavane teme (splošne ali strokovne) in razprava o njej, 

povzetek strokovnega/splošnega besedila (npr. pregovori, naslovi, izreki, šale), napisanega v 

angleščini ali slovenščini in razprava o njem, tudi o kandidatovih ţeljah, nagnjenjih, 

doţivetjih, svobodno/kritično interpretacijo strokovnega/splošnega kratkega besedila (do 100 

besed) in razpravo o njem. 

 

Tudi merila ocenjevanja podpirajo celotno filozofijo predmetnega izpitnega kataloga oz. kar 

predmeta, saj so naravnana na kvalitativne vidike znanja, npr. v krajšem pisnem sestavku in 
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vodenem spisu na sporočilnost (kjer se presoja utemeljenost), besedišče (bogatost in 

primernost) in vezljivost, pri vodenem spisu pa še jezikovna pravilnost in oblika. Pri ustnem 

delu izpita (govorno sporočanje in poslušanje) pa merila zajemajo: jasnost izraţanja misli in 

ustreznost sporočila, jezikovno pravilnost, širino in ustreznost rabe besedišča in registra, 

tekočnost govora in izgovarjanja, sodelovanje v pogovoru in ustrezno rabo komunikacijskih 

strategij. Tudi navedeni kriteriji prispevajo k poglobljenemu vpogledu v doseganje raznolikih 

ciljev predmeta. 

 

Poklicna sprofiliranost izpita pa je doseţena z naborom tem, med drugim npr. delo, poklic, 

zaposlitev, priprava na poklic, poklicni interesi, delovne razmere, varnost, oprema, 

organizacija dela, odnosi med zaposlenimi, plačilo za opravljeno delo, napredovanje, kariera, 

brezposelnost, osebna identiteta, osebni podatki, osebni dokumenti, sicer pa k ţivljenjskosti 

preverjanih ciljev prispevajo tudi vse druge teme (od vsakodnevnih do druţbeno angaţiranih), 

med drugim tudi: ţivljenjepis, hotenja, ţelje, konjički, zunanji videz, značaj, temperament, 

razpoloţenje, druţina in dom, načrtovanje, način ţivljenja, dejavnosti v prostem času, svarila, 

prepovedi, zakoni, sodišče, informacije, medčloveški odnosi, stereotipi, različnost kultur, 

strpnost, druţbeno sprejemljivo vedenje ipd. Te teme prispevajo posredno tudi k udejanjanju 

formativnih ciljev iz kataloga znanja oz. k »transfernim vidikom sporazumevalne zmožnosti, 

ki ima tako osebno kot tudi širšo družbeno in nacionalno formativno razsežnost«. 

 

Celotna zgradba izpita (od strukture izpita, preko vrste vprašanj, izbora tem do kriterijev) tako 

(metodološko vzeto) povsem podpira cilje predmeta, kataloga znanja in predmetnega 

izpitnega kataloga – jezikovno sestavino sporazumevalne zmoţnosti (ki se nanaša na 

glasoslovna, oblikoslovna, besedoslovna, skladenjska znanja in spretnosti branja, poslušanja, 

govorjenja in pisanja), druţbeno jezikovno sestavino (ki je vez med sporazumevalnimi in 

drugimi zmoţnostmi, npr. socialne norme oz. vljudnostni vzorci naslavljanja, oproščanja, 

prošnje …) ter pragmatično sestavino (ki se izraţa v primernosti in sprejemljivosti sporočila 

(funkcionalna raba jezika) in jih prepričljivo in večplastno pokrije z različnih vidikov. 

Podporo sestavljalcem in učiteljem nudi tudi podpoglavje o komunikacijskih funkcijah, ki 

opozori na različne vidike spodbujanja komunikacije. Morda je opaziti le, da je nekoliko manj 

poudarka na ciljih iz kataloga znanja, ki se nanašajo na drugo (medkulturno zmoţnost), ki naj 

bi zadevala dvigovanje zavesti o kulturnih/rasnih/spolnih stereotipih, o pomenu nebesednega 

sporazumevanja, o pomenu registra uporabljenega jezika in temelji na prepoznavanju in 

ozaveščanju razlik in podobnosti med lastno in tujimi kulturami, predvsem v konkretnih 
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sporazumevalnih poloţajih (kar pa je razumljivo, saj izpitna situacija ravno ne omogoča 

tovrstno avtentičnih situacij). Strateška znanja in metakognitivne veščine pa so v preverjanje 

vključene posredno (npr. preko sestave besedila, preko avtoregulacije v pogovornih situacijah 

ipd.). 

Dodatno vrednost predstavlja dejstvo, da se »V skladu s Katalogom znanj in Predmetnim 

izpitnim katalogom pri poklicni maturi od kandidatov pričakuje le praktična uporaba slovnice 

in ne na pamet naučene definicije. Slovnične strukture so v tem katalogu predstavljene v 

seznamu, ker jih bodo kandidati srečevali v raznih besedilnih in govornih položajih med 

poukom in pripravami na poklicno maturo, pa tudi v izpitnem gradivu. Prepoznavali jih bodo 

kot bralci in poslušalci; kot govorci in pisci pa jih bodo znali uporabljati« (Predmetni izpitni 

katalog za poklicno maturo Angleščina, str. 22). 

 

ii) Vzorčna izpitna pola 

 

Vzorčna izpitna pola je sestavljena iz treh delov: bralno razumevanje, poznavanje in raba 

jezika ter pisno sporočanje. 

V prvem delu se prvi razdelek nanaša na bralno razumevanje, kot je to eksplicitno nakazano z 

njegovim poimenovanjem. Prva naloga (kratki odgovori na vprašanja o priloţenem besedilu) 

in druga (povezovanje) vključujeta cilj – razumeti bistvo posameznih informacij v pristnih 

besedilih …, v angleškem jeziku, vzetih iz raznih virov (na primer časopisov, revij, brošur, 

prospektov, katalogov, plakatov, svetovnega spleta ...), ki se nanašajo na predpisana splošna 

in s prihodnjim poklicem povezana tematska področja. Prva in druga naloga drugega razdelka 

(poznavanje in raba jezika) pa se – kot pove ţe naslov razdelka – nanašata na jezikovne cilje 

(poznavanje besedja, glasoslovja, oblikoslovja …). 

 

V tretjem delu je zajeto pisno sporočanje, in sicer krajši pisni sestavek in vodeni spis. Obe 

nalogi pokrivata cilj: Pisno izraziti se v eni od stalnih oblik sporočanja (na primer pismo, 

vabilo, prošnja, ţivljenjepis, opis, poročilo, predstavitev) in deloma tudi cilja: »V smiselno 

zaokroženem krajšem pisnem sestavku izraziti svoje mnenje, interese in občutke oziroma 

predstaviti argumente in protiargumente na vprašanja s predpisanih splošnih in posebnih 

tematskih področij in izbrati ter pisno in ustno uporabiti jezikovna sredstva glede na 

okoliščine oziroma sobesedilo, sporočilni namen in naslovnika.« 

 

Na ta način so s pisnim delom izpita pokriti vsi cilji, ki se nanašajo na branje in pisanje. 
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Glede na izbor tem in vrsto nalog lahko potrdimo, da so – kot narekuje predmetni izpitni 

katalog – izpitne naloge sestavljene tako, da z različnimi realističnimi in ţivljenjskimi 

dejavnostmi usmerjajo kandidata k uporabi strategij, potrebnih za doseganje ciljev, za katere 

se je izobraţeval.  

S tem so pokriti najbolj splošni cilji (razvijanje zmoţnosti: sprejemanja besedil v tujem 

jeziku, tvorjenja besedil v ustreznih sporočanjskih okoliščinah in sporazumevanja na svojem 

strokovnem področju). 

Tudi struktura pisnega izpita omogoča ugotavljanje tistih ciljev, ki jih je moč ujeti v tej izpitni 

obliki (npr. pravilno zapisovati besede in uporabljati ločila, razlikovati med pisno in govorno 

angleščino, tvoriti in povezovati stavke, odstavke in sporočila, organizirati informacije – 

mnenja, interese in občutke – v zapisanem besedilu, uporabljati ustrezne strategije za 

oblikovanje svojih pisnih izdelkov …) in podpira cilje predmeta izpitnega kataloga in 

kataloga znanja – jezikovno sestavino sporazumevalne zmoţnosti (ki se nanaša na 

glasoslovna, oblikoslovna, besedoslovna, skladenjska znanja in spretnosti branja, poslušanja, 

govorjenja in pisanja), druţbeno jezikovno sestavino (ki je vez med sporazumevalnimi in 

drugimi zmoţnostmi, npr. socialne norme oz. vljudnostni vzorci naslavljanja, oproščanja, 

prošnje …) ter pragmatično sestavino (ki se izraţa v primernosti in sprejemljivosti sporočila – 

funkcionalna raba jezika). 

Z izborom strokovno obarvanih, aktualnih in angaţiranih besedil je doseţen tudi poklicni in 

»transferni vidik sporazumevalne zmožnosti, ki ima tako osebno kot tudi širšo družbeno in 

nacionalno formativno razsežnost«. 

 

SKLENIMO: Primerjava predmetnih izpitnih katalogov s katalogi znanja za splošne 

predmete (slovenščino, angleščino in matematiko) pokaţe, da struktura in vsebina predmetnih 

izpitnih katalogov za slovenščino, angleščino in matematiko v celoti in z vzorčnimi primeri 

izpitne pole oz. navodili za sestavo vprašanj ustrezno, nazorno in sistematično odslikavajo 

kataloge znanja.  

Analiza predmetnih izpitnih katalogov je pokazala prisotnost različnih vrst znanja v ustreznih 

razmerjih in pestro taksonomsko strukturo pri vseh treh predmetnih izpitnih katalogih, pri 

jezikovnih pa tudi izdatno mero avtentičnosti. 

Ugotavljanje usklajenosti predmetnih izpitnih katalogov s katalogi znanja je pokazalo 

ujemanje predmetnih izpitnih katalogov s katalogi znanja v tem smislu, da je izbor znanj v 

predmetnih izpitnih katalogih ustrezno strukturiran – zastopana so reprezentativna znanja 

(cilji) in odslikana je pestra taksonomska struktura iz katalogov znanja. 
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Če ponazorimo: pri slovenščini se kaţe pokritost splošnih ciljev iz kataloga znanja s cilji 

pisnega in ustnega dela iz predmetnega izpitnega kataloga. Tudi pri tujem jeziku opazimo, da 

celotna zgradba izpita povsem podpira cilje predmetnega izpitnega kataloga ter kataloga 

znanja. Enako je tudi pri matematiki, kjer se cilji v uvodnem delu predmetnega izpitnega 

kataloga v veliki meri ujemajo s splošnimi cilji kataloga znanja.  

Analiza strukture in vsebine vzorčnih izpitnih pol s poudarkom na ugotavljanju vrst(e) 

znanja, obsega in kakovosti – taksonomska struktura nalog je pokazala zastopanost različnih 

vrst znanja in pestro taksonomsko strukturo tudi pri vzorčnih izpitnih polah oz. navodilih za 

njihovo sestavo. Analiza priporočenega formata izpitnih pol je potrdila zastopanost ključnih 

znanj iz predmetnih izpitnih katalogov (in tudi katalogov znanja) v izpitnih polah. Npr. z 

analizo vzorčnega primera prve in druge izpitne pole za slovenščino smo ugotovili, da obe 

sistematično in premišljeno pokrijeta večino ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga in tudi 

kataloga znanja ter s tem sluţita kot odlično izhodišče za pripravo dejanskih aktualnih izpitnih 

pol. 

 

3.3.2 Analiza katalogov znanja za strokovne module in predmetnih izpitnih 

katalogov za strokovni del poklicne mature v programu Tehnik 

mehatronike 

 

V poglavju smo primerjalno analizirali kataloge znanja za strokovne module
26

 in predmetna 

izpitna kataloga,
27

 pri čemer smo se osredotočili na analizo izpitnih ciljev: analizo 

taksonomskih stopenj in analizo vrst znanja, navedenih v predmetnem izpitnem katalogu (za 

pisni in ustni del) ter s tem preverili ali področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, ni le 

faktografsko, temveč upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje. S primerjavo 

taksonomskih stopenj in vrst znanja v predmetnem izpitnem katalogu s taksonomskimi 

stopnjami in vrstami znanja, ki izhajajo iz operativnih ciljev in usmerjevalnih ciljev kataloga 

znanja pa smo še preverili ali pisni/ustni del dokazuje obvladovanje temeljnih strokovnih 

znanj. Po enakem postopku smo še preverili izdelek oz. storitev z zagovorom, ki dokazuje 

usposobljenost dijakov za praktično delo in povezovanje strokovnoteoretičnih in praktičnih 

znanj.
28

 

                                                 
26

 http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_mehatronike/tehnik_mehatronike.htm. 
27

 Predmetna izpitna kataloga za 2. in 4. predmet poklicne mature programa Tehnik mehatronike se nahajata na: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2010.htm. 
28

 Podrobnejši rezultati so predstavljeni v Prilogi IIB.  

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/tehnik_mehatronike/tehnik_mehatronike.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2010.htm
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Strokovni moduli programa Tehnik mehatronike Tehniško komuniciranje, Tehnološki procesi, 

Mehatronika, Informacijski sistemi, Krmilno-regulacijski sistemi so podlaga predmetnemu 

izpitnemu katalogu za 2. predmet poklicne mature »Mehatronika« ter predmetnemu izpitnemu 

katalogu za 4. predmet poklicne mature »Izdelek oziroma storitev in zagovor«. 

 

a) Analiza izpitnih ciljev iz predmetnih izpitnih katalogov za 2. in 4. predmet poklicne 

mature 

Predmetni izpitni katalog navaja izpitne cilje (splošni oz. temeljni cilji), ki jih bomo primerjali 

z usmerjevalnimi cilji kataloga znanja. Operativni cilji so v njem navedeni kot znanja, 

spretnosti ali veščine poklicnih kompetenc. 

 

Tabela 5: Zastopanost vrste znanj v predmetnem izpitnem katalogu za 2. in 4. predmet  

PIK 

 

Vrste znanj
29

 

2. predmet poklicne mature 

»Mehatronika« 

4. predmet poklicne mature 

»Izdelek oz. storitev in 

zagovor« 

Deklarativno da ne 

Proceduralno da da 

Strateško da da 

 

Pregled izpitnih ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga za predmet »Mehatronika« pokaţe, 

da so vse tri vrste znanja uravnoteţeno zastopane: gre za kombinacijo deklarativnih 

(poznavanje in uporaba osnovnih zakonov, razlaganje tehniških podatkov, poznavanje 

uporabnosti …, predpisov in standardov), proceduralnih (iskanje tehniških podatkov, 

dimenzioniranje, logično povezovanje elementov v vezja in sisteme …) ter strateških znanj 

(izvirnost, inovativnost in preverjanje rešitev, odločitve za racionalno rabo energije, materiala 

in časa). 

Pregled izpitnih ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga za 4. predmet »Izdelek oz. storitev 

in zagovor« pa pokaţe, da gre v primeru teh ciljev za praktične vidike znanj oz. za 

proceduralna in strateška znanja – z drugimi besedami – za usposobljenost za praktično 

delo. 

 

 

                                                 
29

 Natančnejši opis in opredelitev taksonomskih stopenj ter vrste znanj glej v poglavju: 3.1.2 Taksonomije ciljev, 

klasifikacije znanj. 
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Tabela 6: Zastopanost taksonomskih stopenj v predmetnem izpitnem katalogu za 2. in 4. 

predmet  

PIK 
 

Taksonomska  

stopnja 

2. predmet poklicne 

mature »Mehatronika« 

4. predmet poklicne 

mature »Izdelek oz. 

storitev in zagovor« 

Poznavanje da da 

Razumevanje da da 

Uporaba da da 

Analiza da da 

Sinteza da da 

Vrednotenje da da 

 

Pregled izpitnih ciljev za predmet »Mehatronika« pokaţe na pestro in uravnoteţeno 

taksonomsko strukturo. Tudi pregled izpitnih ciljev za predmet »Izdelek oz. storitev in 

zagovor« pokaţe, da je tudi v tem delu predmetnega izpitnega kataloga v grobem pokrita vsa 

paleta taksonomskih stopenj, čeprav, ker gre strukturno za praktična znanja, taksonomska 

analiza zanje ni tipična. 

 

Glede zapisa ciljev predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet Mehatronika dodajmo, da 

velja razmisliti o rabi kriterijskih pridevnikov pri zapisu ciljev. Pri nekaterih ciljih so dodani 

pridevniki, ki za cilje niso potrebni, lahko pa so izhodišče za oblikovanje kriterijev oz. 

opisnikov v zvezi s cilji, pri katerih so zapisani, npr. uspešnost (pri iskanju in razlaganju 

podatkov, pri logičnem povezovanju), ustreznost (pristopa k izbiri tehnoloških rešitev), 

izvirnost, inovativnost rešitev. To sicer prinaša določeno neuravnoteţenost pri zapisu ciljev, 

saj pri drugih ciljih ni pridevnikov, čeprav bi po tej logiki lahko bili, kar še najbolj izstopa 

tam, kjer v podobni formulaciji pri enem cilju je, pri drugem – podobnem – pa ne: npr. 

ustreznost (pristopa) bi se lahko pojavila tudi pri interpretaciji rešitev. Tako se pojavi 

vprašanje, ali pristop k izbiri tehnoloških postopkov mora bit ustrezen, interpretacija rešitev 

pa ne ipd. 

 

b) Analiza ciljev katalogov znanja in primerjava s cilji predmetnega izpitnega kataloga 

Katalog znanja navaja usmerjevalne cilje (splošni oz. temeljni cilji programske enote) in 

operativne cilje (konkretni cilji, ki so opredeljeni enopomensko, v obliki dejavnosti). 

Operativni cilji so po poklicnih kompetencah razdeljeni na informativne in formativne cilje.  

Pri analizi taksonomskih stopenj ter vrste znanj/ciljev bomo sledili delitvi ciljev v katalogih 

znanja, tako bomo najprej analizirali usmerjevalne cilje katalogov znanja za vse strokovne 
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module, nato pa operativne cilje za vsak strokovni modul posebej ter jih primerjali s cilji 

predmetnega izpitnega kataloga za 2. in 4. predmet poklicne mature.  

 

i) Usmerjevalni cilji 

 

Tabela 7: Zastopanost vrste znanj v usmerjevalnih ciljih posameznega kataloga znanja  

KZ 

Vrste 

 znanj 

Mehatronika 

Krmilno-

regulacijski 

sistemi 

Tehnološki 

procesi 

Tehniško
 

komuniciranje* 

Informacijski 

sistemi* 

Deklarativno da da da / / 

Proceduralno da da da / / 

Strateško da da da / / 
* Cilji strokovnega modula niso eksplicitno zajeti v predmetnem izpitnem katalogu.  

 

V vseh analiziranih katalogih znanja so v usmerjevalnih ciljih zajete vse vrste znanja, medtem 

ko v nekaterih prevladujejo proceduralna in strateška (npr. Mehatronika), v nekaterih pa le 

strateška, ki so hkrati tudi odnosna (npr. Tehnološki procesi). 

 

V slovenskem poklicnem in strokovnem šolstvu se je uveljavila razdelitev znanja oz. ciljev na 

informativne in formativne, če pogledamo usmerjevalne cilje katalogov znanja z vidika te 

razdelitve, lahko rečemo, da so nekateri usmerjevalni cilji v katalogih znanja Mehatronika in 

Krmilno-regulacijski sistemi čisto informativno definirani, nekateri preteţno formativno, 

nekateri pa kot preplet obojega. V katalogu znanja Tehnološki procesi pa je večina 

usmerjevalnih ciljev preteţno formativnih. 

 

Tabela 8: Zastopanost taksonomskih stopenj v usmerjevalnih ciljih posameznega kataloga 

znanja v programu Tehnik mehatronike  

KZ  
 

Takso- 

nomska 

stopnja 

Mehatronika 

Krmilno-

regulacijski 

sistemi 

Tehnološki 

procesi 

Tehniško 

komuniciranje* 

Informacijski 

sistemi* 

Poznavanje da da da / / 

Razumevanje da ne da / / 

Uporaba da da da / / 

Analiza da da da / / 

Sinteza da da da / / 

Vrednotenje da da da / / 
* Cilji strokovnega modula niso eksplicitno zajeti v predmetnem izpitnem katalogu.  
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Glede zastopanosti taksonomskih stopenj v usmerjevalnih ciljih posameznega kataloga znanja 

lahko zaključimo, da so v njih napovedane vse taksonomske ravni, le v usmerjevalnih ciljih 

kataloga znanja Krmilno-regulacijski sistemi umanjka stopnja razumevanje, v katalogu znanja 

Tehnološki procesi pa sicer zelo »priljubljena« stopnja s-poznavanja, ki je seveda implicirana 

v drugih, višjih ciljih. 

 

O ustreznosti izpitnih ciljev predmetnega izpitnega kataloga je moč soditi tudi posredno – iz 

primerjave z usmerjevalnimi cilji iz katalogov znanja za strokovni modul. Soočanje 

posameznih sklopov usmerjevalnih ciljev kompetenc pokaţe načelno strukturno ujemanje (v 

grobem deleţu različnih vrst znanja in njegovih taksonomskih stopenj), konkretne formulacije 

zapisov ciljev v katalogih znanja in v predmetnem izpitnem katalogu pa se seveda (predvsem 

na vsebinski ravni) razlikujejo, saj je predmetni izpitni katalog strukturno nujno bolj 

»sintetičen«, usmerjevalni cilji posameznih kompetenc pa so kompetenčno specifični. 

 

ii) Operativni cilji 

 

 Katalog znanja Mehatronika (ME) 

 

Katalog znanja Mehatronika vključuje naslednje poklicne kompetence: 

 

Tabela 9: Poklicne kompetence (Mehatronika) in nivo osvajanja kompetence 

 Poklicna kompetenca Nivo 

ME1 
Spoznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega 

kroga, elektronskih elementov ter elektronskih sklopov 
Osnovni   

ME2 
Določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih 

elementov 
Osnovni   

ME3 
Poznavanje zgradbe in delovanja pnevmatičnih ter 

hidravličnih elementov oziroma sistemov 
 Rutinski  

ME4 
Poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov 

oziroma sklopov 
 Rutinski  

ME5 
Poznavanje zgradbe in delovanja električnih strojev 

oziroma naprav 
 Rutinski  

ME6 
Gradnja mehatronskih sistemov ter planiranje montaţe in 

demontaţe mehatronskih sistemov 
  Napredni 

ME7 
Diagnosticiranje napak in popravila mehatronskih 

sistemov 
  Napredni 

ME8 Osnove robotskih sistemov   Napredni  
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Od naštetih kompetenc strokovnega modula »Mehatronika« predmetni izpitni katalog 

vključuje cilje poklicnih kompetenc ME6. V evalvaciji smo se osredotočili na analizo ciljev, 

ki jih zajema tudi predmetni izpitni katalog, saj je v ospredju našega interesa primerjava med 

obojimi. 

 

Tabela 10: Zastopanost vrste znanj v katalogu znanja Mehatronika, poklicna kompetenca 

ME6 

Vrste znanj ME 6 

Deklarativno da 

Proceduralno da 

Strateško da 

 

Analiza kataloga znanja za ME6 pokaţe, da so v tem sklopu zastopane vse vrste znanja, je pa, 

seveda, pri formativnih ciljih zastopanih več proceduralnih in strateških znanj, pri 

informativnih pa več deklarativnih znanj.  

 

Tabela 11: Zastopanost taksonomskih stopenj v katalogu znanja Mehatronika, poklicna 

kompetenca ME6 

Taksonomska stopnja ME6 

Poznavanje da 

Razumevanje da 

Uporaba da 

Analiza da 

Sinteza da 

Vrednotenje da 

 

Taksonomska analiza pokaţe na veliko taksonomsko pestrost in uravnoteţenost različnih 

taksonomskih stopenj znanj (pri informativnih ciljih se pojavljajo naslednje taksonomske 

stopnje: poznavanje, razumevanje, analiza, sinteza in vrednotenje; pri formativnih ciljih pa 

prevladujeta uporaba in sinteza, pojavlja pa se tudi analiza). 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za ME6: 

Od informativnih ciljev iz kataloga znanja je v predmetnem izpitnem katalogu v isti obliki 

zapisan informativni cilj »opiše zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov«, 

medtem ko je pri cilju »opiše funkcijo in delovanje zaščitnih naprav in jih namesti v skladu s 

predpisi« opuščen del uporabe, ki ga v tej obliki izpita ni mogoče preveriti. Cilj »opiše proces 

gradnje mehatronskih sklopov skozi faze planiranja, koncipiranja, vrednotenja, detajliranja 

in priprave na izvedbo« je verjetno moč najti v nekoliko preurejeni formulaciji: »opisati 
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principe modulne gradnje sistemov«. Formativni cilji iz kataloga znanja, vezani na praktično 

izvedbo, so seveda v predmetnem izpitnem katalogu izpuščeni. 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 4. predmet s poklicnimi kompetencami 

kataloga znanja: 

Glede na sintetičnost zapisa znanj, spretnosti in veščin v predmetnem izpitnem katalogu za 

Izdelek oziroma storitev in zagovor je smiselna sintezna primerjava vseh poklicnih kompetenc 

(ME1 do ME8, glej Tabelo 9) in predmetnega izpitnega kataloga. Primerjava pokaţe, da so 

pri predmetnem izpitnem katalogu za izdelek oz. storitev zajeta predvsem znanja iz sklopa 

ME6 in ME7 in so smiselno povezana (kot zaokroţen sklop delovnih nalog pri izdelavi 

izdelka oz. opravljanju storitev). Na ta način so vključena tudi znanja prvih petih sklopov ter 

osmega sklopa (poznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega kroga, elektronskih 

elementov ter elektronskih sklopov, določanje obremenitev in nosilnosti konstrukcijskih 

elementov, poznavanje zgradbe in delovanja pnevmatičnih ter hidravličnih elementov 

oziroma sistemov, poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov oziroma sklopov, 

poznavanje zgradbe in delovanja električnih strojev oziroma naprav, osnove robotskih 

sistemov so znanja, ki so nujna za gradnjo mehatronskih sistemov ter planiranje montaţe in 

demontaţe mehatronskih sistemov ter za diagnosticiranje napak in popravila mehatronskih 

sistemov), ki predstavljajo podlago oziroma pogoj za ME6 in ME7. 

 

 Katalog znanja Krmilno-regulacijski sistemi (KR) 

 

Katalog znanja za strokovni modul Krmilno-regulacijski sistemi vključuje poklicne 

kompetence, ki so navedene v spodnji tabeli. 

 

Tabela 12: Poklicne kompetence (Krmilno-regulacijski sistemi) in nivo osvajanja 

kompetence 

 Poklicna kompetenca Nivo 

KR1 Poznavanje in razumevanje osnov krmiljenja in regulacij Osnovni     

KR2 Digitalne tehnike Osnovni     

KR3 Mikrokontroler in PLC-krmilnik   Rutinski   

KR4 Uporaba in preverjanje elementov senzorike   Rutinski   

KR5 Pnevmatična krmilja   Rutinski   

KR6 Hidravlična krmilja   Rutinski   

KR7 Zaprtozančne regulacije     Napredni  
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Od naštetih kompetenc strokovnega modula Krmilno-regulacijski sistemi predmetni izpitni 

katalog za 2. predmet vključuje cilje poklicnih kompetenc KR3, KR4, KR5 in KR6. V 

evalvaciji smo se osredotočili na primerjavo ciljev, ki jih zajema predmetni izpitni katalog, saj 

je v ospredju našega interesa primerjava med obojimi. 

 

Tabela 13: Zastopanost vrste znanj v katalogu znanja Krmilno-regulacijski sistemi 

Vrste znanj KR3 KR4 KR5 KR6 

Deklarativno da da da da 

Proceduralno da da da da 

Strateško da da da da 

 

Analiza kataloga znanja pokaţe zastopanost vseh treh vrst znanja (deklarativnih ter tudi 

proceduralnih in strateških), vendarle pa sklop KR5 zelo malo gradi na deklarativnih znanjih 

ter prevladujejo proceduralna in strateška znanja, medtem ko imamo pri sklopu KR6, obratno, 

največjo zastopanost deklarativnih znanj. Pri sklopih KR3, KR4 in KR5 so prisotna tudi 

procesna znanja. Pri sklopih KR4, KR5 in (v elementih) pri KR6 zasledimo še odnosna 

znanja. 

V terminologiji informativnih in formativnih ciljev za KR3, KR4 in KR5 lahko rečemo, da je 

zastopanost obeh ciljev uravnoteţena, vendar bi zapis informativnih ciljev pri KR3 in KR4 

(npr. »zaveda se«, »dojame pomembnost« itd.) lahko bil bolj rezultaten (npr. kako naj se kaţe, 

da se zaveda, da dojame itd.). Katalog znanja za KR6 pa vsebuje precej več informativnih kot 

formativnih ciljev. Razlikovanje med formativnimi in informativnimi znanji pa nikjer ni 

dosledno in precizno (npr. med formativnimi cilji se znajdejo formulacije »našteje 

posebnosti«, »opiše zgradbo«, »opiše lastnosti različnih vrst stikal«, kar so povsem 

informativni in ne formativni cilji). 

 

Tabela 14: Zastopanost taksonomskih stopenj v katalogu znanja Krmilno-regulacijski sistemi 

Taksonomska stopnja KR3 KR4 KR5 KR6 

Poznavanje da da da da 

Razumevanje da da da da 

Uporaba da da da da 

Analiza da da da da 

Sinteza da da da da 

Vrednotenje da da da da 

 

Pri vseh kompetencah so prisotne vse taksonomske stopnje, vendar je pri sklopu KR6 

taksonomska struktura rahlo neuravnoteţena ter prevladujejo osnovne stopnje, zlasti 

poznavanje. 
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Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za KR3: 

Večina ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga je izbor in prepis formulacij iz kataloga 

znanja, le pri enem je prisotna manjša reformulacija. 

Tudi v predmetni izpitni katalog so iz nabora različnih vrst znanj s pestrimi taksonomskimi 

stopnjami vključeni cilji različnih taksonomskih stopenj (poznavanje: opisati; razumevanje: 

ločiti med; sinteza: napisati program, izvajati programiranja), ki pokrivajo tudi vse vrste 

znanj, od deklarativnih preko proceduralnih do strateškega (izvajanje manjših programiranj).  

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za KR4: 

V predmetni izpitni katalog sta iz vse raznolikosti ciljev kataloga znanja zajeta le dva cilja, 

kar verjetno lahko pojasnimo s tem, da je veliko ciljev v katalogu znanja na ravni uporabe (oz. 

proceduralnih in strateških znanj), ki jih je teţko preizkušati s pisnim preizkusom. 

Formulacija »Opiše delovanje merilnikov …« se spremeni v »razložiti delovanje merilnikov 

…«, kar pomeni zvišanje taksonomske stopnje glede na katalog znanja. Cilj »Opiše delovanje 

naprav avtomatske identifikacije objektov« ostaja nespremenjen. Tako so v predmetnem 

izpitnem katalogu zastopani le informativni cilji (s poudarkom na deklarativnih znanjih), 

formativni pa ne, pa še teh je za KR4 zelo malo (le dva). 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za KR5: 

V predmetni izpitni katalog sta od ciljev kataloga znanja zajeta dva cilja, en informativni, ki 

to dejansko ni (izdela osnovni projekt pnevmatičnega vezja) in en formativni, ki to dejansko 

ni (opiše simbole za pnevmatične komponente), sta pa v predmetnem izpitnem katalogu ta 

dva cilja preoblikovana v ustrezno obliko (predstaviti osnovne pojme o projektiranju 

pnevmatičnih vezij – informativni cilj in uporabiti simbole za opis pnevmatičnih krmilij – 

formativni cilj. Posledično se je spremenila tudi taksonomska struktura ciljev – formulacija 

»opiše simbole …« se spremeni v »uporabi simbole …«, kar pomeni zvišanje taksonomske 

stopnje glede na katalog znanja, formulacija »izdela osnovni projekt pnevmatičnega vezja« se 

spremeni v »predstaviti osnovne pojme o projektiranju pnevmatičnih vezij«, kar pomeni 

zniţanje taksonomske stopnje. 

Kaţe, da so v predmetni izpitni katalog izbrani predvsem tisti cilji, ki so preverljivi pisno, s 

čimer se v tem delu izpita nekoliko izgubi taksonomska raznolikost in sploh raznolikost znanj 

in veščin, ki so sicer v tem delu kataloga znanja zelo prepričljivo in kompleksno zajeta. S 

spremembo taksonomske stopnje v predmetnem izpitnem katalogu so, kljub temu, izbrana 
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tudi proceduralna in strateška znanja, npr. pri izdelavi osnovnega projekta, ohranjena pa je 

tudi uporaba. 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za KR6: 

V predmetni izpitni katalog je iz različnih ciljev kataloga znanj zajetih 6 ciljev, od katerih so 

nekateri dobesedno povzeti, drugi so rahlo reformulirani (cilj »razloţi« fizikalne 

osnove/principe je spremenjen v »opiše«, »pozna« vlogo ventila je spremenjen v »razloţi«), 

za vse pa je značilno, da zastopajo osnovnejše taksonomske ravni in izključno deklarativna 

znanja (kljub temu, da je videti, da so tudi nekatera proceduralna in strateška znanja iz 

kataloga znanja prenosljiva v situacijo pisnega preizkusa, kot to dokazujejo drugi podobni 

primeri od zgoraj). Izbrani so torej predvsem tisti cilji, ki so najlaţje preverljivi pisno, s čimer 

se v tem delu izpita nekoliko oklesti taksonomska raznolikost in izvzame proceduralna in 

strateška znanja.  

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 4. predmet s poklicnimi kompetencami 

kataloga znanja: 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za Izdelek oziroma storitev in zagovor in 

poklicnih kompetenc kataloga znanja Krmilno-regulacijski sistemi (Tabela 12) pokaţe, da 

naloge v izpitnem katalogu zahtevajo večino znanj, navedenih v katalogu znanja, še posebej 

znanja KR3, KR4, KR5 in KR6 (kot zaokroţen sklop delovnih nalog pri izdelavi izdelka oz. 

opravljanju storitev). Na ta način so vključena tudi znanja drugih poklicnih kompetenc, raba 

določenih znanj, ki jih zahtevajo navedeni sklopi, predvideva poznavanje in razumevanje 

znanj KR1, KR2 in KR7, pri tem pa je opazno bistveno dvigovanje taksonomske stopnje (kar 

je za 4. predmet, ki obsega izdelek ali storitev z zagovorom, pričakovano). Tako se npr. cilj iz 

kataloga znanja »našteje osnovne načine komunikacij med PLK in inteligentnimi senzorji« 

spremeni v »montirati in ožičiti programirljive releje (PLK)«, cilj iz kataloga znanja »opiše 

zgradbo hidravličnega krmilnega sistema« se v predmetnem izpitnem katalogu spremeni v 

»izdelati preprosta pnevmatična in hidravlična krmilja« itn.  

Če pogledamo še izpitni katalog za 2. predmet poklicne mature, ki s tega področja zahteva 

rabo mikrokontrolerja in PLC krmilnika, rabo elementov senzorike, izdelovanje pnevmatičnih 

in hidravličnih krmilj, lahko ugotovimo (glede zastopanosti znanj iz obeh predmetnih izpitnih 

katalogov), da so cilji iz kataloga znanja Krmilno-regulacijski sistemi izdatno pokriti zlasti 

tako s praktičnimi znanji, še posebej sklopa KR3 do KR6 pri 4. predmetu poklicne mature, 

kot teoretičnimi znanji pri 2. predmetu poklicne mature.  
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 Katalog znanja Tehnološki procesi (TP) 

 

Tabela 15: Poklicne kompetence (Tehnološki procesi) in nivo osvajanja kompetence 

 Poklicna kompetenca Nivo 

TP1 Tehnologija v tehnoloških procesih Osnovni     

TP2 
Poznavanje konceptov organizacije dela in organizacijskih 

struktur 
Osnovni     

TP3 
Poznavanje informacijskih sistemov v tehnoloških 

procesih 
  Rutinski   

TP4 Avtomatizirani tehnološki procesi   Rutinski   

TP5 Vzdrţevanje tehnoloških sistemov    Napredni  

 

Od naštetih kompetenc strokovnega modula Tehnološki procesi predmetni izpitni katalog za 

2. predmet poklicne mature vključuje cilje poklicnih kompetenc TP3, TP4, TP5. V evalvaciji 

smo se osredotočili na primerjavo ciljev, ki jih zajema predmetni izpitni katalog, saj je v 

ospredju našega interesa primerjava med obojimi. 

 

Tabela 16: Zastopanost vrste znanj v katalogu znanja Tehnološki procesi 

Vrste znanj TP3 TP4 TP5 

Deklarativno da da da 

Proceduralno da da da 

Strateško da da da 

 

Pri vseh sklopih zasledimo zastopanost vseh vrst znanj, medtem ko je pri TP3, TP4 moč 

zaslediti tudi odnosno komponento. 

 

Tabela 17: Zastopanost taksonomskih stopenj v katalogu znanja Tehnološki procesi 

Taksonomska stopnja TP3 TP4 TP5 

Poznavanje da da da 

Razumevanje da da da 

Uporaba da da da 

Analiza da da da 

Sinteza da da da 

Vrednotenje da da da 

 

Pri vseh sklopih zasledimo zastopanost vseh taksonomskih stopenj, a pri KR4 prevladujeta 

sinteza in poznavanje. 
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Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za TP3: 

V predmetni izpitni katalog sta iz precejšnje taksonomske raznolikosti kataloga znanja zajeta 

le dva informativna cilja, kar verjetno lahko pojasnimo s tem, da je veliko ciljev (zlasti 

formativnih) v katalogu znanja na ravni uporabe (oz. proceduralnih in strateških znanj), ki jih 

je teţko preizkušati s pisnim preizkusom. Izbrana sta cilja, ki se nanašata na prednosti in 

slabosti (npr. informacijskih tehnologij), pri čemer se pri obeh izhodiščna formulacija iz 

kataloga znanja taksonomsko transformira: iz »našteje« v »razloţi«. To ju premakne vsaj na 

raven razumevanja (glede na prvotni zapis). 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet s katalogom znanja za TP4: 

V predmetni izpitni katalog sta uvrščena dva cilja, oba pa sta iz informativnih (deklarativnih 

niţjih taksonomskih stopenj). Pri prvem cilju se iz zapisa »opiše in razloži zgradbo strojev, 

naprav in robotov« glagol »opiše« opusti in glagol »razloţi« podaljša v »razloži pomen vloge 

in zgradbe«, kar ni isto kot v katalogu znanja zapisan »… razloži zgradbo«. Ne vemo, ali gre 

le za nenatančnost prepisa ali pa je razlaga zgradbe izpuščena in se vpelje razlaga pomena (ki 

je – za razliko od razlage zgradbe, ki je na stopnji razumevanja – na stopnji vrednotenja – 

razen če ne gre zgolj za obnavljanje ţe naučenega razlaganja pomena). 

Drugi cilj, ki se nanaša na prednosti in slabosti (kar – če ne gre zgolj za ponavljanje 

naučenega, ampak za utemeljevanje), vnaša vsaj nekaj procesnosti tudi v izpitni zapis. 

Tudi tu sta v predmetni izpitni katalog iz precejšnje taksonomske raznolikosti kataloga znanja 

(ob prevladi proceduralnih in strateških znanj) zajeta le dva informativna cilja, kar verjetno 

lahko pojasnimo s tem, da je veliko ciljev (zlasti formativnih) v katalogu znanja na ravni 

uporabe (oz. proceduralnih in strateških znanj), ki jih je teţko preizkušati s pisnim 

preizkusom. 

 

Primerjava kataloga znanja s predmetnim izpitnim katalogom za TP5: 

Večinoma so v predmetni izpitni katalog (za pisni in ustni del) izbrane identične ali skoraj 

identične formulacije kot v katalogu znanja, prihaja le do razlik v formulaciji rezultatne oblike 

cilja, tako da npr. namesto »razloži pomen vzdrževanja …« v predmetnem izpitnem katalogu 

najdemo »opiše funkcijo vzdrževanja …«, ali pa obratno, glagol »opiše« (koncepte) se 

spremeni v »razloţi« (koncepte). Taksonomska stopnja pri tem ostaja ista. Pri dveh 

formulacijah: »našteje in opiše glavne naloge pri vzdrţevanju« pri zapisu v katalogu izpade 

»našteje«, pri »razloži in dokaže pomen preventivnega vzdrževanja« pa izpade »dokaže 

pomen«. Vprašanje je, ali so zapisi v predmetnem izpitnem katalogu namerno oz. z razlogom 
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nekoliko okleščeni (bodisi, ker opisovanje glavnih nalog avtomatično predpostavlja tudi 

naštetje, bodisi, ker npr. dokazovanje pomena ni tako pomembno, da bi ga izpostavili še v 

predmetnem izpitnem katalogu in zadošča razlaga).  

Pri zadnjih dveh ciljih pa je zapisom v predmetnem izpitnem katalogu dodana še 

pojasnjevalna formulacija, ki je v katalogu znanja ne zasledimo (npr. pri cilju razloţi koncepte 

vzdrţevanja … je dodano »na osnovi meritev parametrov …«). 

V predmetni izpitni katalog so iz precejšnje raznolikosti ciljev kataloga znanja zajeti 

predvsem cilji osnovnejših taksonomskih stopenj, vezani na informativna znanja, kar verjetno 

lahko pojasnimo s tem, da je veliko ciljev v katalogu znanja na ravni uporabe (oz. 

proceduralnih in strateških znanj), ki jih je teţko preizkušati s pisnim preizkusom. 

 

Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za izdelek oz. storitev s katalogom znanja:  

Glede na sintetičnost zapisa znanj, spretnosti in veščin v izpitnem katalogu za 4. predmet 

mature je smiselna sintezna primerjava vseh poklicnih kompetenc kataloga znanja za 

tehnološke procese (TP1 do TP5, glej Tabelo 15) in predmetnega izpitnega kataloga. 

Primerjava pokaţe, da so pri predmetnem izpitnem katalogu za izdelek oz. storitev zajeta 

predvsem znanja iz sklopa TP3, TP4 in TP5 in so smiselno povezana (kot zaokroţen sklop 

delovnih nalog pri izdelavi izdelka oz. opravljanju storitev).  

 

c) Povzetki primerjav obeh predmetnih izpitnih katalogov s posameznim katalogom znanja 

za strokovni modul 

 Katalog znanja Mehatronika  

 

Če gledamo skupaj zastopanost znanj iz obeh delov predmetnega izpitnega kataloga, lahko 

rečemo, da so cilji iz kataloga znanja izdatno pokriti zlasti s praktičnimi znanji (zlasti sklopa 

ME6 in ME7), s čimer so pokriti tudi informativni in formativni cilji ostalih sklopov iz 

katalogov znanja (znanja ostalih sklopov predstavljajo pogoj za obvladovanje teh dveh 

sklopov).  
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 Katalog znanja Krmilno-regulacijski sistemi 

 

Pri primerjavi ujemanja skupnih izpitnih ciljev (obeh delov predmetnega izpitnega kataloga) z 

usmerjevalnimi cilji te konkretne kompetence ugotovimo, da izpitni cilji mestoma (verjetno 

tudi zaradi svoje splošnosti) celo presegajo usmerjevalne cilje te konkretne kompetence (ki so 

zelo konkretni in operativni – področno specifični – ter s tem avtomatično bolj zamejeni). 

Pri primerjavi ujemanja konkretnih izpitnih znanj za vsako kompetenco posebej, ki je 

opravljena zgoraj, smo sicer ugotovili različno stopnjo ujemanja za različne kompetence 

(nekatere so zgledno preslikane v izpitne cilje, pri nekaterih pa se zgodi redukcija, najmanj v 

smislu taksonomskega zdrsa navzdol ali navzgor), vendar pa v celoti gledano lahko 

zaključimo, da predmetni izpitni katalog za strokovni modul Krmilno-regulacijski sistemi z 

znanji iz obeh delov predmetnega izpitnega kataloga zadošča ciljem iz kataloga znanja in se 

naravnava na široko paleto znanj tako glede na njihovo zvrst kot glede na taksonomski nivo. 

 

 Katalog znanja Tehnološki procesi 

 

Analiza kaţe na visoko stopnjo ujemanja skupnih izpitnih ciljev (obeh predmetnih izpitnih 

katalogov) z usmerjevalnimi cilji tega strokovnega modula. Usmerjevalni cilji iz kataloga 

znanja so sicer bolj konkretni kot izpitni cilji iz predmetnega izpitnega kataloga, kar je 

razumljivo in pričakovano, ker so izpitni cilji splošni (za vse poklicne kompetence), 

usmerjevalni cilji pa so za to konkretno kompetenco, vendar se ujemajo v trendu: v 

taksonomski stopnji in strukturi znanj.  

Če pa nato pogledamo konkretna znanja obeh predmetnih izpitnih katalogov, je videti, da 

pride pri slednjih (v nasprotju z zgoraj omenjenimi splošnejšimi izpitnimi cilji) do 

taksonomskega zoţanja (tako glede na usmerjevalne in operativne cilje kot glede na skupne 

izpitne cilje) in do precejšnjega zmanjševanja njihove vsebinske pestrosti, pri čemer je tudi 

izbor praktičnih znanj omejen. 

 

d) Skupni pregled pokritosti »splošnih« ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga s 

konkretnimi izpitnimi znanji posameznih strokovnih modulov 

Pregled usklajenosti oz. pokritosti znanj iz predmetnega izpitnega kataloga za pisni in ustni 

del pokaţe, da je sicer večina izpitnih ciljev pokritih, da pa je vendarle teţišče na bolj 

kognitivnih oz. deklarativnih znanjih, čeprav jih predmetni izpitni katalog (in splošna 

priporočila) navaja v manjšem deleţu in daje prednost proceduralnim in strateškim, ki jih v 
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znanjih predmetnega izpitnega kataloga najdemo zastopane v manjši meri (razen v nekaterih 

primerih, kjer smo to posebej omenili). 

Izpitni cilji iz predmetnega izpitnega kataloga za izdelek oz. storitev pa so zapisani tako 

splošno, da jih lahko pojmujemo kot nujni predpogoj učinkovitega in ustreznega izvajanja 

aktivnosti za uspešen izdelek ali storitev in so kot taki standard za večino praktičnih 

dejavnosti, navedenih kot znanja iz tega dela kataloga. 

 

e) Analiza vzorčnih nalog in ustnih vprašanj iz predmetnega izpitnega kataloga  

Analiza se nanaša na analizo vrste in stopnje znanja v vzorčnih izpitnih polah in ustnih 

vprašanj predmetnega izpitnega kataloga »Mehatronika« in na primerjavo s cilji iz tega 

kataloga in kataloga znanja.  

Prva vzorčna izpitna pola za 2. predmet poklicne mature »Mehatronika« zahteva razumevanje 

in uporabo nekaterih zakonov in se nanaša predvsem na prvi izpitni cilj (poznavanje in 

uporaba osnovnih zakonov), ki ga zasledimo tudi v katalogu znanja (razume osnovne zakone 

v elektrotehniki). Naloga zahteva proceduralna znanja, ki se glede na vse cilje predmetnega 

izpitnega kataloga nanašajo na uporabo osnovnih zakonov v elektrotehniki.  

Naloga druge vzorčne izpitne pole prav tako zahteva razumevanje in uporabo nekaterih 

zakonov in se nanaša na četrti cilj iz predmetnega izpitnega kataloga (pravilno 

dimenzioniranje in poznavanje metod ter orodij za preverjanje in preizkušanje materialov, 

elementov in podsklopov) ter na naslednje cilje kataloga znanj: uporabi elemente za zvezo 

(kovica, zatič, vijak, vskočnik, sornik, moznik), uporabi osi in gredi za prenos gibanja, 

izračuna dimenzije osi in gredi. Naloge druge vzorčne izpitne pole (kot pri prvi poli) 

zahtevajo proceduralna znanja. 

Vzorčna naloga za ustni del izpita pa zahteva predvsem poznavanje (vrst mreţnih povezav) in 

njihov opis, kar praviloma nujno ne presega deklarativnega znanja na taksonomski stopnji 

poznavanja. Morda bi bilo mogoče potencial ustnega preizkusa bolj pogumno izkoristiti v 

smislu kompleksnejših (npr. proceduralnih in strateških), predvsem pa taksonomsko višjih 

znanj. 

Izpitni poli sta predstavljeni z eno nalogo, ustni del prav tako z eno nalogo, tako da se o 

strukturi vzorčnih izpitnih nalog teţko kaj več zapiše, razen tega, da nalogi pisnega dela 

zahtevata proceduralno znanje, naloga ustnega dela pa deklarativno znanje na taksonomski 

stopnji poznavanja. Tipično strateška znanja v tej konstelaciji niso zahtevana.  
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SKLENIMO: Z analizo samih (uvodnih) izpitnih ciljev iz predmetnega izpitnega kataloga, z 

notranjo taksonomsko analizo in analizo vrst znanja, navedenih v predmetnem izpitnem 

katalogu (za pisni in ustni del), s primerjavo ciljev poklicne mature iz predmetnega izpitnega 

kataloga z dejanskimi izpitnimi cilji in vsebinami iz predmetnih izpitnih katalogov (za pisni in 

ustni del ter tudi za izdelek oz. storitev) ter s primerjavo izpitnih (usmerjevalnih) ciljev 

kataloga znanja, smo ugotavljali, ali je področje, raven in obseg znanja v predmetnem 

izpitnem katalogu zgolj faktografsko ali morda vključuje tudi zahtevnejše taksonomske 

stopnje ter prišli do naslednjih ugotovitev: uvodni izpitni cilji napeljujejo na različne vrste 

znanja in na pestro taksonomsko strukturo; da je notranja struktura znanj (zastopanost 

različnih vrst znanj in taksonomska struktura) pri različnih strokovnih modulih (in tudi 

kompetencah znotraj predmetov) različna. Mestoma je opazen trend k večji zastopanosti 

enostavnejših (enostavnejše »merljivih«) znanj, zlasti pri informativnih ciljih, kjer pri 

nekaterih kompetencah prevladujejo znanja osnovne taksonomske ravni; da so splošni izpitni 

cilji poklicne mature – generalno vzeto in gledano vse tri dele katalogov – s konkretnimi cilji 

in vsebinami, zapisanimi v predmetnih izpitnih katalogih, pokriti in ustrezno zastopajo 

njihovo taksonomsko strukturo; da je na splošni ravni, kjer gre za zapis usmerjevalnih ciljev, 

ujemanje med izpitnimi cilji in usmerjevalnimi cilji kataloga znanja, precejšnje, tako glede 

napovedanih vrst znanja kot glede taksonomske strukture.  

S primerjavo predmetnega izpitnega kataloga (za ustni in pisni del) s katalogi znanja oz. 

natančneje rečeno: s primerjavo taksonomske analize in analize vrst znanja v predmetnem 

izpitnem katalogu s taksonomsko analizo in analizo vrst znanja, ki izhajajo iz »predmetnih« 

operativnih ciljev in usmerjevalnih ciljev, smo ugotavljali, ali pisni/ustni del dokazuje 

obvladovanje temeljnih strokovnih znanj (s pomočjo opisov, utemeljitev, izračunov in 

grafičnih prikazov). Primerjava je potrdila ujemanje znanj (ciljev) iz predmetnih izpitnih 

katalogov s cilji iz katalogov znanja. Vendar pa je pri nekaterih poklicnih kompetencah 

struktura v predmetni izpitni katalog zajetih ciljev taksonomsko niţja kot pri katalogih znanja 

oz. zajema večji deleţ deklarativnih kot proceduralnih in strateških znanj.  

S primerjavo predmetnega izpitnega kataloga Izdelek oziroma storitev in zagovor s katalogi 

znanja oz. natančneje rečeno: s primerjavo taksonomske analize in analize vrst znanja v 

predmetnem izpitnem katalogu (za 4. predmet) s taksonomsko analizo in analizo vrst znanja, 

ki izhajajo iz operativnih ciljev in usmerjevalnih ciljev, zapisanih v katalogih znanja ter z 

analizo samih ciljev predmetnega izpitnega kataloga za izdelek/storitev in primerjavo znanj iz 

tega kataloga s temi cilji smo ugotavljali ali izdelek/storitev z zagovorom dokazuje 

usposobljenost za praktično delo ter povezovanje strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj ter 
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ugotovili, da je generalno gledano, ujemanje precejšnje, tako glede vrst znanja kot glede 

taksonomske strukture.  

Skupni izpitni cilji (za pisni in ustni izpit ter za izdelek oz. storitev) se večinoma ujemajo s 

cilji iz katalogov znanja in to tako z bolj splošnimi usmerjevalnimi kot tudi z operativnimi 

cilji. Pri eni kompetenci (KR) je sicer ujemanje večje pri primerjavi z operativnimi cilji kot pa 

na ravni primerjave z usmerjevalnimi cilji (ker so ti zelo konkretno zapisani). 

Znanja iz predmetnega izpitnega kataloga za ustni in pisni del pa v različni meri pokrivajo v 

katalogu znanja in v predmetnem izpitnem katalogu napovedane cilje, največkrat je več 

deklarativnih kot proceduralnih in strateških znanj in tudi več znanj osnovnejših 

taksonomskih nivojev kot višjih. 

Bolj dosledno in pri vseh kompetencah pa odsevajo cilji, napovedani v katalogu znanja in 

predmetnem izpitem katalogu – gre za znanja iz predmetnega izpitnega kataloga za izdelek 

oz. storitev.  

Končni skupni pregled pokritosti napovedanih izpitnih ciljev z vsemi dejanskimi izpitnimi 

znanji zato pokaţe, da so cilji v glavnem sicer pokriti, pokriti so tudi kompetenčni sklopi. 

Ugotavljamo pa, da je več deklarativnih znanj osnovnejših taksonomskih nivojev kot 

proceduralnih in strateških. Slednja so – pričakovano – v večji meri zastopana v znanjih 

predmetnega izpitnega kataloga za izdelek oz. storitev, ki tudi bolj prepričljivo pokrivajo 

izpitne cilje iz predmetnega izpitnega kataloga in operativne ter usmerjevalne cilje iz kataloga 

znanja.  

Vseeno pa lahko zaključimo, da znanja iz predmetnih izpitnih katalogov – gledano skupaj 

pisni in ustni del ter izdelek oz. storitev – vsaj v grobem pokrijejo v katalogih znanja in 

izpitnih ciljih napovedano strukturo znanj. Nekoliko pa so podrta razmerja med vrstami in 

taksonomskimi stopnjami znanj, pri enih katalogih nekoliko manj (Krmilno-regulacijski 

sistemi), bolj pa pri mehatroniki (pa še tu so razlike med področji: ena so taksonomsko bolj, 

druga pa manj ujela taksonomski nivo iz predmetnih izpitnih katalogov) in pri tehnoloških 

procesih. Pri tehnoloških procesih tako pride do največjega taksonomskega zoţanja (tako 

glede na usmerjevalne in operativne cilje kot glede na skupne izpitne cilje) in do zmanjšanja 

njihove vsebinske pestrosti, pri čemer je tudi izbor praktičnih znanj omejen. 
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3.3.3 Analiza kataloga znanja za strokovni modul in predmetnih izpitnih 

katalogov za strokovni del poklicne mature v programu Tehnik oblikovanja  

 

V poglavju predstavljamo analizo predmetnega izpitnega kataloga za 2. in 4. predmet 

poklicne mature programa Tehnik oblikovanja ter analizo kataloga znanja,
30

 in sicer glede na 

taksonomske stopnje ciljev in vrste znanj
31

. Predmetna izpitna kataloga sta predstavljena 

glede na usklajenost vrst znanja ter taksonomske strukture s katalogom znanja. 

Podlaga za predmetni izpitni katalog za 2. predmet poklicne mature »Umetnostna zgodovina« 

je katalog znanja za strokovni modul
32

 Umetnostna zgodovina, medtem ko so podlaga 

predmetnega izpitnega kataloga za 4. predmet »Izdelek in zagovor« trije strokovnovsebinski 

sklopi: Grafično oblikovanje, Oblikovanje uporabnih predmetov in Modno oblikovanje. 

 

a) Katalog znanja Umetnostna zgodovina 

Katalog znanja navaja usmerjevalne cilje (splošni oz. temeljni cilji programske enote) in 

operativne cilje (konkretni cilji, ki so opredeljeni enopomensko, v obliki dejavnosti). 

Operativni cilji so po poklicnih kompetencah (UZG1 do UZG7) razdeljeni na informativne in 

formativne cilje.  

 

Tabela 18: Poklicne kompetence (Umetnostna zgodovina) in nivo osvajanja kompetence 

 Poklicna kompetenca Nivo 

UZG1 
Dijak vrednoti tradicionalne likovne zvrsti in sodobne 

umetniške prakse. 
Osnovni     

UZG2 Predstavi vsebino in obliko likovnega dela. Osnovni     

UZG3 Kritično primerja in umešča likovno-oblikovalska dela.   Rutinski   

UZG4 Načrtuje predstavitev oblikovalske rešitve.   Rutinski   

UZG5 
Pri svojem delu upošteva elemente varovanja kulturne 

dediščine. 
   Napredni  

UZG6 Pozna umetnostnozgodovinski razvoj.   Napredni 

UZG7 Vrednoti in interpretira moderno umetnost in oblikovanje.   Napredni 

 

                                                 
30

 Podrobnejšo analizo vrste in taksonomskih stopenj znanj v katalogu znanja glej v Prilogi IIA. 
31

 Natančnejši opis in opredelitev taksonomskih stopenj ter vrst znanj glej v poglavju: 3.1.2 Taksonomije ciljev, 

klasifikacije znanj. 
32

 Predmetna izpitna kataloga za 2. predmet poklicne mature za programa Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja v Uvodu navajata, iz katerih strokovnih modulov povzemata temeljna strokovnoteoretična znanja, 

medtem ko je v katalogih znanja strokovnega dela teh programov uporabljen termin strokovnovsebinski sklop. 

Ker se v večini programov srednjega strokovnega izobraţevanja uveljavlja termin strokovni modul, bomo temu 

poimenovanju sledili tudi tukaj. 
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Iz splošnih ciljev kataloga znanja je moč razbrati, da prevladujejo odnosni oz. formativni cilji 

(razvija sposobnost za celovito dojemanje umetnosti, izoblikuje estetsko senzibilnost, 

kulturno razgledanost in kulturne navade, razvija spoštovanje tradicije, izoblikovan odnos do 

slovenske in evropske umetnosti, razvija vrednotenje in oblikuje odnos do naravne in kulturne 

dediščine, razvija kritični odnos do lastne ustvarjalnosti …, razvija interdisciplinaren in 

multikulturalen odnos do …) in tudi dva kognitivna (deklarativna) cilja, ki se nanašata na 

razvijanje razumevanja likovne umetnosti in kulture ter zgodovinskega razvoja, sta v ostale 

vključena in ne izstopata ne po teţi formulacije oz. ambicioznosti cilja, niti po poziciji (nista 

umeščena na začetek, ampak sta umeščena med »umetniške« cilje, kar daje dodatno teţo 

umetnostni komponenti kataloga kot naddoločujoči). Ţal se nato izkaţe, da operativni cilji 

(zlasti informativni) niso kos tako ambiciozno napovedanemu credu. 

 

Značilno za informativne cilje prvih sklopov kataloga znanja je, da so zapisani predvsem na 

ravni poznavanja, in še to je opredeljeno izključno kot to, ne pa kot njegove pojavne oblike – 

načini, kako se izkazuje (npr.: opiše, našteje, predstavi, navede, povzame …).  

Deloma se nato taksonomsko strukturo »popravi« s posebnim sklopom, imenovanim Kritično 

primerja in umešča likovno-oblikovalska dela, pri katerem pa se pri informativnih ciljih – 

paradoksno (glede na to, da naj bi šlo za kritično primerjanje) pojavi spet golo poznavanje, pri 

formativnih ciljih pa vendarle tudi »kritično opazuje, primerja in umešča dela glede na 

umetniško vrednost«. 

Zanimivo pa je, da to taksonomsko razširitev dejansko doţivi eden najobseţnejših sklopov, 

vezanih na informativni cilj Pozna umetnostnozgodovinski razvoj, kjer se (med formativnimi 

cilji) pojavijo: uvrščanje (umešča spomenike v določen slog), sklepanje (povezuje umetnostne 

spomenike z ostalimi humanističnimi vedami), analiziranje (posameznih obdobij in 

artefaktov, kot npr. analizira jamsko slikarstvo in megalitske spomenike; analizira in skicira 

ornamente in oblike itn. po obdobjih). 

Veliko taksonomsko pestrost in pestrost različnih vrst znanj nato najdemo tudi v zadnjem 

sklopu, pomenljivo poimenovanem Vrednoti in interpretira moderno umetnost in oblikovanje, 

kjer so zastopane vse taksonomske stopnje (podobno kot pri prejšnjem), čeprav predvsem na 

račun formativnih ciljev – informativni se v tej stroki očitno dosledno interpretirajo kot 

taksonomska raven poznavanja. 

Pričujoči katalog je torej treba gledati kot celoto in ne ločeno po sklopih, saj šele pregled čez 

vse sklope skupaj in branje informativnih ciljev skupaj s formativnimi poda potrebno 

taksonomsko pestrost, ki ni ravno odlika vsakega sklopa posebej (zlasti ne začetnih), še 
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posebej ne, če gledamo samo informativne cilje. Gledano v celoti pa je potem tudi 

taksonomska zastopanost višjih ciljev zelo dobra in artikulirana z različnimi niansami 

(prepoznanimi ţe skoraj kot dejavnosti), kot je razvidno iz spodnjih primerov, vseeno pa je 

vtis, ki ostane pri pregledovanju posameznih sklopov, da ne pokrijejo vse ambicioznosti 

kompetenčnih ciljev (z izjemo zgoraj omenjenih dveh sklopov UZG3 in UZG6). 

 

b) Analiza predmetnega izpitnega kataloga in primerjava s katalogom znanja 

Predmetni izpitni katalog navaja izpitne cilje (splošni oz. temeljni cilji), ki jih bomo primerjali 

z usmerjevalnimi cilji kataloga znanja. Operativni cilji so v predmetnem izpitnem katalogu 

navedeni kot konkretna znanja, spretnosti, veščine poklicnih kompetenc. 

Če primerjamo predmetni izpitni katalog s katalogom znanja z vidika splošnih ciljev, vidimo 

veliko podobnost v pokritosti različnih ciljev, v glavnem so le drugače razporejeni in ponekod 

rahlo drugače formulirani; le en cilj iz kataloga znanja ni zajet: razvija kritični odnos do lastne 

ustvarjalnosti na področju oblikovanja (oz. je zajet tako abstraktno, da izpade poudarek na 

kritičnem odnosu do lastnega dela). Nekoliko drugače je npr. formuliran cilj: »razvija 

sposobnost za celovito dojemanje umetnosti«, ki je v predmetnem izpitnem katalogu bolj 

splošno: »sposobnost razumevanja umetnosti kot pojava«, ki ga ustvarja in usmerja človekova 

ustvarjalnost. To pomeni, da v uvodnem delu predmetni izpitni katalog (bolj ali manj 

implicitno) povzema cilje kataloga znanja. Vsekakor gre za isto naravnanost in isti register 

ciljev. 

Pri operativnih ciljih predmetnega izpitnega kataloga (za pisni in ustni del) glede na splošne 

cilje tega kataloga in kataloga znanja, kjer prevladujejo najvišje taksonomske stopnje (npr. 

vrednotenje: analiziranje in vrednotenje likovnih zvrsti …, vrednotenje tradicije, vzgoje 

zavesti o pomenu naravne in kulturne dediščine …) in formativni oz. odnosni cilji – opazimo, 

da te ravni ne dosegajo. Prevladujejo informativni cilji (ki so sicer na višjih taksonomskih 

ravneh), nekaj je formativnih ciljev, umanjkajo pa odnosni cilji in taksonomska raven 

vrednotenja. 

 

Predmetni izpitni katalog vsebinsko »pokriva« predvsem sklopa poklicnih kompetenc 

kataloga znanja UZG2 in UZG6 (Tabela 18); s sklopom Poznavanje strokovne terminologije 

umetnostne zgodovine in likovnih področij pa implicitno tudi nekatere druge. Informativni 

cilji, ki v katalogu znanja praviloma zavzemajo raven poznavanja, so v predmetnem izpitnem 

katalogu na višjih ravneh (npr. cilji iz kataloga znanja: »pozna definicijo/definicije …« so 
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predmetnem izpitnem katalogu razširjeni v »uporablja, razume in pojasnjuje ustrezne 

strokovne izraze«). Formativni cilji ohranjajo taksonomsko raven ali jo prav tako razširijo 

(npr. »analizira vsebino izbranih likovnih del«, je v predmetnem izpitnem katalogu razširjen v 

»analizira in klasificira likovno snov, neposredno spoznavne motive, simbole, atribute in 

alegorije«; cilj »umešča spomenike v določen slog« je obogaten v: »opisuje in analizira 

posamezno umetniško delo, na osnovi katerega sintetizira umetnostnozgodovinsko obdobje ali 

smer, umetnika, vsebino in obliko ter tehniko«). Kot vidimo, je razširitev ciljev iz kataloga 

znanja tudi vsebinska: »povezuje umetnostne spomenike z ostalimi humanističnimi vedami«, je 

v predmetnem izpitnem katalogu formuliran: »ugotavlja povezave med 

umetnostnozgodovinskimi slogi in smermi s kulturnimi spremembami v družbi«. 

Sklenemo torej lahko, da operativni cilji poklicnih kompetenc ne dosegajo ravni splošnih 

ciljev predmetnega izpitnega kataloga in kataloga znanja, saj ne zajemajo vrednotenja in 

odnosnih ciljev, ki bi jih bilo mogoče preveriti tudi s pisnim in ustnim izpitom. Če operativne 

cilje predmetnega izpitnega kataloga primerjamo z operativnimi cilji kataloga znanja pa 

ugotovimo, da so le ti večinoma taksonomsko razširjeni na višje ravni. Pri nekaj ciljih, ki se 

glede na glagole predstavijo na taksonomski ravni analize in/ali sinteze (npr. »analizira 

osebni slog umetnika in sintetizira sočasni umetnostnozgodovinski slog«, »opisuje in analizira 

posamezno umetniško delo, na osnovi katerega sintetizira umetnostnozgodovinsko obdobje ali 

smer, umetnika, vsebino in obliko ter tehniko«), moramo upoštevati, da cilji zastavljene 

stopnje doseţejo le, če gre za neznano umetniško delo/umetnika, sicer gre le za osnovno 

znanje – prepoznavanje/priklic naučenega. 

 

c) Primerjava predmetnega izpitnega kataloga za izdelek in zagovor 

Izpitni cilji so opredeljeni široko: zajemajo raznoliko paleto znanj s poudarkom na 

proceduralnih in strateških in vključujoč različne taksonomske stopnje. Pokrivajo vse faze 

načrtovanja in izvedbe kreativnega izdelka. 

 

Proceduralna znanja so npr. uporabljati sodobna informacijska sredstva, uporabljati strokovna 

metodološka in tehnološko operativna znanja in veščine …, strateška pa: načrtuje projektno 

nalogo, išče rešitev, izbira ustrezne materiale in metode izdelave izbranih rešitev, predvidi 

posebnosti v izdelavi … Določanje taksonomske strukture je bolj primerno za vsebinska oz. 

deklarativna znanja, vendar pa jih lahko posredno razbiramo tudi iz proceduralnih in 

strateških in seveda presegajo osnovne stopnje (oz. je tudi razumevanje ţe bolj napredno, npr. 
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definira problem in oblikuje izhodišča): uporaba (večina opredelitev), analiza (načrtovanje, 

iskanje rešitev), sinteza (iskanje in predstavljanje rešitev, načrtovanje izvedbe) in vrednotenje 

(kot sestavni del vseh strateških znanj). 

 

Konkretna znanja, navedena v predmetnem izpitnem katalogu konkretizirajo oz. 

operacionalizirajo zgoraj omenjene splošnejše izpitne cilje (npr. določiti oblikovalsko 

strategijo, analitično pristopiti v pripravah, definirati oblikovalski cilj … kot konkretni koraki 

za realizacijo načrtovanja) in dokončno razgrnejo vso pestrost znanj (s poudarkom na 

proceduralnih in strateških) ter taksonomskih stopenj, vse v skladu s prej napovedanimi 

izpitnimi cilji. 

 

Šele praktični del izpita tako podeli izpitu za ta predmet večjo širino in z njo preseţe celo 

katalog znanja (s tem da ostaja pomislek, da je tudi na ravni ustnega in izpitnega kataloga še 

več moţnosti za bolj prepričljivo pestrost znanja in taksonomskih stopenj, da bi se pribliţal 

bolj ambiciozno zasnovanemu katalogu znanja).  

 

V praktičnem delu izpita (izdelek in zagovor) se namreč pojavijo za poklic ključna znanja, ne 

le praktična oz. proceduralna in strateška znanja, ampak se tudi deklarativna oz. teoretična 

znanja smiselno vpnejo in nadgradijo. Med spodnjimi cilji iz predmetnega izpitnega kataloga 

so prav vsi na ravni višjih taksonomskih stopenj (zlasti sinteze in vrednotenja, vključno z 

uporabo in analizo) in večinoma spadajo med proceduralna in strateška znanja, vključujejo pa 

tudi odnosne vidike in kompetence. 

 

d) Analiza primera izpitnih vprašanj iz predmetnega izpitnega kataloga 

Pisni in ustni izpit sta ocenjena vsak s po 50 točkami. Vzorčna izpitna vprašanja za pisni del 

so trije primeri vprašanj, skupaj ocenjeni s 5 točkami; vsa tri vprašanja zahtevajo deklarativno 

znanje na ravni poznavanja. Vzorčni izpitni listek obsega prav tako tri (pod)vprašanja. 

Prvemu in drugemu podvprašanju avtorji pripisujejo 2. in 3. taksonomsko stopnjo, tretjemu pa 

1. taksonomsko stopnjo. Menimo, da gre pri prvem za analizo in poznavanje, pri drugem pa 

za poznavanje, če gre za znana dela oz. za analizo, če gre za neznana dela. 

Z vzorčnimi vprašanji pisnega in ustnega dela izpita torej nekateri najvišji cilji iz predmetnega 

izpitnega kataloga (in kataloga znanja) niso preverjeni (npr. s področja odnosnega vidika in 

vrednotenja). 
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SKLENIMO: Glede na splošne cilje kataloga znanja, kjer prevladujejo odnosni oz. 

formativni cilji, se – če operativne cilje kataloga gledamo kot celoto in ne ločeno po sklopih 

poklicnih kompetenc in če informativne cilje beremo skupaj s formativnimi – potrdi 

taksonomska pestrost. Gledano v celoti je tako taksonomska zastopanost višjih ciljev zelo 

dobra in artikulirana z različnimi niansami (prepoznanimi ţe skoraj kot dejavnosti), v 

posameznih sklopih poklicnih kompetenc pa prevladujejo osnovne taksonomske stopnje brez 

formativnih znanj in ne pokrijejo vse ambicioznosti kompetenčnih ciljev. Največ formativnih 

ciljev najdemo pri sklopih Kritično primerja in umešča likovno-oblikovalska dela in Pozna 

umetnostnozgodovinski razvoj.  

Splošni cilji predmetnega izpitnega kataloga se sicer skoraj povsem ujemajo s splošnimi cilji 

kataloga znanja, operativni cilji predmetnega izpitnega kataloga (za pisni in ustni del) pa cilje, 

ki jih zajemajo iz kataloga znanja (predvsem sklopa UZG2 in UZG6) taksonomsko razširijo, a 

ne dosegajo v splošnih ciljih (kataloga znanja in predmetnega izpitnega kataloga) napovedane 

ravni znanja – taksonomska stopnja vrednotenja in odnosna raven nista zajeti, čeprav je tu 

poudarek splošnih ciljev in ju je načeloma mogoče vključiti ţe v pisni in ustni del izpita. 

Tudi v vzorčni poli pisnega dela izpita je taksonomska struktura in zastopanost formativnih 

znanj šibka in nekateri najvišji cilji ţe iz predmetnega izpitnega kataloga (pa tudi kataloga 

znanja) niso zajeti (npr. iz področja odnosnega vidika in vrednotenja).  

Šele v praktičnem delu izpita z izdelkom in zagovorom pa se pojavijo za poklic ključna 

znanja, ne le praktična oz. proceduralna in strateška znanja, ampak tudi deklarativna oz. 

teoretična znanja smiselno vpnejo in nadgradijo. Cilji so na ravni (naj)višjih taksonomskih 

stopenj (zlasti sinteze in vrednotenja, vključno z uporabo in analizo) in večinoma spadajo med 

proceduralna in strateška znanja, vključujejo pa tudi odnosne vidike in kompetence. 

Ker je bil pri prenovi poudarek na kompetenčnem pristopu, kar je v primeru tega formativno 

oz. konativno utemeljenega predmeta še posebej umestno, je še pomembnejše kot kognitivna 

(taksonomska) struktura, da so (vsaj v nekaterih sklopih) formativni cilji zelo pestri ţe za 

ustni in pisni del in se docela prepričljivo uveljavijo še pri praktičnem delu predmetnega 

izpitnega kataloga, da zastopajo najrazličnejše vidike proceduralnih (vključno z generativno 

komponento – ustvarjanje novega) in strateških znanj in vključujejo številne odnosne in 

doţivljajske vidike. 
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3.3.4 Analiza izpitnih pol in ustnih vprašanj na poklicni maturi  

 

V poglavju predstavljamo analizo izpitnih pol in ustnih vprašanj za poklicno maturo v 

programih Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike, ki jih pripravijo na šolah. Ustna 

vprašanja za vse predmete poklicne mature sestavijo učitelji (ali kolektivi) na šoli. Prav tako 

učitelji na šolah (ali učitelji različnih šol, ki izvajajo iste programe) sestavijo pisne pole za 2. 

predmet poklicne mature.  

Izpitne pole in ustna vprašanja za poklicno maturo so nam posredovale šole, ki so izvajale 

poskusna programa Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike. 

 

Tabela 19: Evidenca oddanih gradiv po šolah 

Šola Mehatronika Umetnost SLO MAT ANJ, NEJ Drugo 

Šola 1 X   X  X 

Šola 2 X  X X X , X X
33

 

Šola 3 X  X X X  

Šola 4 X ustno  X X   

Šola 5  X  X X  

Šola 6  X     

Šola 7 X  X X X X 

 

Analiza je narejena glede na vrste in taksonomsko strukturo znanj, glede na cilje in znanja 

predmetnega izpitnega kataloga ter cilje katalogov znanja. 

 

a) Analiza ustnih vprašanj za posamezne splošnoizobraževalne predmete 

 Slovenščina 

Poslani primeri so z različnih šol zelo različni oz. drugače zastavljeni: iz Šole 1 smo tako 

dobili »metodološki« okvir ustne mature, iz Šole 2 seznam tem, iz Šole 3 in Šole 4 so 

slednjemu priloţena tudi konkretna vprašanja, ki sledijo ciljem predmeta in predmetnega 

izpitnega kataloga in so domiselno oblikovana, iz Šole 7 pa smo prejeli le naslove knjiţevnih 

del z avtorji .  

Za poslano gradivo lahko zaključimo, da se povsod v grobem tako metodološko kot vsebinsko 

navezuje na usmeritve iz kataloga znanja in predmetnega izpitnega kataloga, da pa – razen v 

primeru dveh šol (kjer so vprašanja taksonomsko raznolika, številna na najvišjih 

taksonomskih stopnjah, ustrezno zajamejo cilje iz predmetnega izpitnega kataloga in so 

                                                 
33

 Ocenjevalni list. 
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domiselno oblikovana) premalo izvemo o konkretnih vprašanjih, da bi lahko natančneje 

analizirali kakovost in vrsto znanj, ki se jih preverja na ustnem delu izpita.  

 Matematika 

Poslano gradivo z različnih šol je v raznolikem obsegu, a načeloma podobno zasnovano, 

zajema učne situacije, ki so ţivljenjske (oddaljenost od šole, segrevanje vode, grafični prikazi 

turističnih nočitev …) ali strokovne (cena fotografiranja, poraba električne energije …). V 

grobi oceni za vso poslano gradivo lahko zaključimo, da pokriva izpitne cilje in vključuje 

raznoliko taksonomsko strukturo.  

 Angleščina 

Poslana vprašanja za angleščino iz šol so raznolika: od tega, da je šola poslala le nabor tem in 

splošna navodila, drugi dve sta predstavili konkretne izpitne liste z iztočnicami za vse tri dele, 

četrta pa je slednje opremila še z vprašanji, ki pomagajo strukturirati pogovor pri slikovnih in 

besedilnih iztočnicah, pri pogovorni iztočnici pa so skrbno opisali govorne situacije kot 

iztočnico. Vse poslano gradivo je narejeno po priporočilih in navodilih iz predmetnega 

izpitnega kataloga in konkretne naloge, iz tistih šol, iz katerih smo jih prejeli, so vsebinsko in 

sporazumevalno raznolike in domišljene. Zanimivo je, da so primeri besedil kot iztočnice za 

interpretacijo zelo različni tako po obsegu kot po zahtevnosti: raztezajo se od zahtevnih, stran 

dolgih s stroko povezanih člankov ene do šol, preko pol strani dolgih preprostih (sicer 

atraktivnih in aktualnih) besedil do besedilnih iztočnic v dveh stavkih (sicer aktualnih in 

zanimivih). 

 

b) Ugotovitve v programu Tehnik mehatronike 

2. predmet poklicne mature »Mehatronika« obsega pisni (60 točk) in ustni del (40 točk). Pisni 

del je sestavljen iz dveh izpitnih pol (1. izpitna pola 20 točk, 2. izpitna pola 40). Analizo 

izpitnih pol in ustnih vprašanj smo naredili za vsako polo posebej, tukaj predstavljamo 

sintezne ugotovitve. 

 

Tabela 20: Prva izpitna pola: taksonomska struktura izpitnih nalog 

Šola Poznavanje Razumevanje Uporaba Analiza Sinteza Vrednotenje 

Šola 1 11 3  1   

Šola 2 6 4 3  2  

Šola 3 8 3 1 3   

Šola 4 10 3 2  1  

Šola 7 9 4  2 1  
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Tabela 21: Druga izpitna pola: taksonomska struktura izpitnih nalog 

Šola Poznavanje Razumevanje Uporaba Analiza Sinteza Vrednotenje 

Šola 1  2  1 3  

Šola 2    1 3  

Šola 3 1 1  5 1  

Šola 4    3 5  

Šola 7 1  2 2 3  

 

Na šolah, ki so oddale gradivo, so razlike med oddanimi gradivi precejšnje tako glede izbire 

vključenih vsebin (pa tudi razmerja nalog po različnih področjih) kot glede njihove 

taksonomske strukture. Razlike opazimo ţe pri prvi izpitni poli, kjer med štirimi šolami, ki so 

oddale prvo in drugo izpitno polo, po taksonomski pestrosti, uporabnosti in procesnosti znanj 

izstopa Šola 2, veliko taksonomsko pestrost izkazuje tudi izdelek Šole 7. Hkrati ugotavljamo, 

da je večjo taksonomsko raznolikost pri izpitnih polah za pisni izpit opaziti na vseh šolah pri 

drugi poli.  

 

Na treh od petih šol pri ustnem delu izpita prevladujejo vprašanja taksonomske stopnje 

poznavanja, razvidna je sistematika »pokrivanja« temeljnih vsebin oz. osnovnih konceptov, 

manj pa je doslednosti pri pokrivanju izpitnih znanj oz. ciljev, napovedanih v predmetnem 

izpitnem katalogu. Pri eni od šol (Šola 7) srečamo nekoliko večjo taksonomsko raznolikost 

(sicer različno po različnih področjih), največjo taksonomsko pestrost in zastopanost 

najrazličnejših vrst znanja in pokritost raznolikih izpitnih znanj in ciljev za ustni del izpita pa 

najdemo pri Šoli 3. 

 

Zaključimo lahko, da je – gledano vse izpitne pole vseh šol hkrati – veliko spodaj navedenih 

izpitnih znanj zajetih, ne pa vsa (zlasti ne zadnja od spodaj naštetih), kar pa je tako ali tako 

bolj v domeni praktičnega dela izpita oz. izdelkov: 

 poznavanje in uporaba osnovnih zakonov; 

 uspešnost iskanja in razlaganja tehniških podatkov; 

 poznavanje uporabnosti materialov, elementov in razumevanje tehniških podatkov; 

 pravilno dimenzioniranje in poznavanje metod ter orodij za preverjanje in preizkušanje 

materialov, elementov in podsklopov; 

 uspešnost logičnega povezovanja elementov v vezja in sisteme;  

 razlaga delovanja, metod preverjanja in testiranja električnih, mehanskih, hidravličnih 

in pnevmatičnih vezij in sistemov; 

 poznavanje načina izvajanja simulacij na virtualnem ali stvarnem modelu;  
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 poznavanje in pravilna raba ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov; 

 dokazovanje poznavanja in razumevanja teoretičnih znanj na praktičnih aplikacijah; 

 izvirnost, inovativnost rešitev in preverjanje ponujenih rešitev; 

 ustrezen pristop k izbiri tehnoloških postopkov; 

 poznavanje in upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja; 

 poznavanje standardov in predpisov ter pravilne rabe;  

 sporočanje in interpretacija rešitev;  

 odločitve za racionalno rabo energije, materiala in časa. 

 

Čeprav s pisnim in ustnim delom izpita ni mogoče pokriti vseh ciljev, bi morda prav zato vsaj 

pri ustnih vprašanjih pričakovali nekoliko večjo taksonomsko pestrost pri tistih pojmih in 

postopkih, o katerih je mogoče v razgovoru izkazati še kakšno drugačno znanje kot predvsem 

naštevanje in opisovanje (kar sta dve šoli izkoristili), prav tako pa bi pričakovali nekoliko bolj 

problemsko zastavljena vprašanja v pisnem delu (kot je tudi uspelo eni od šol).  

 

c) Ugotovitve v programu Tehnik oblikovanja  

Vsebinska analiza pol za pisni del in izpitnih listkov za ustni del mature obeh šol, ki izvajata 

program Tehnik oblikovanja, pokaţe, da je večina izpitnih vprašanj taksonomsko na ravni 

poznavanja, kar pomeni, da je taksonomska pokritost oz. pokritost z raznovrstnimi cilji iz 

predmetnega izpitnega kataloga šibkejša (prevlada zgolj ene vrste ciljev pri tako raznolikih 

ciljih, kot so navedeni v katalogih, je namreč zoţevalna). Tudi za odgovore na vprašanja, ki 

obetajo npr. razumevanje (zlasti tista, ki povprašujejo po razlaganju ali pojasnjevanju), 

verjetno zadošča »le« poznavanje – dijak lahko poda ustrezno razlago, ki se jo je dobesedno 

naučil. Dijak lahko sicer tudi samostojno pojasnjuje (in v tem primeru gre res za stopnjo 

razumevanja oz. za njegovo izkazovanje), vendar strukturno vzeto tudi vprašanja po 

razlaganju in pojasnjevanju dopuščajo in s tem preverjajo zgolj poznavanje, ne pa nujno česa 

več (npr. razumevanja). Enako velja tudi za večino vprašanj navidezno višjih taksonomskih 

stopenj. 

 

Kot smo ugotovili ţe zgoraj pri analizi kataloga znanja in predmetnega izpitnega kataloga, 

predmet Umetnostna zgodovina ponuja veliko moţnosti za izkazovanje kompleksnega in 

kakovostnega znanja višjih taksonomskih stopenj (kot npr. samostojna analiza še 

neanaliziranih umetnin, utemeljevanje pomena in vrednosti umetnin …), kar je podkrepljeno 
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tudi v izpitnih ciljih, ki omenjajo poleg poznavanja tudi druge, višje taksonomske stopnje oz. 

ţlahtna znanja, kot npr. »sposobnosti razumevanja umetnosti kot pojava, ki ga ustvarja in 

usmerja človekova ustvarjalnost« ali »pa vrednotenje tradicije, vzgoje zavesti o pomenu 

naravne in kulturne dediščine«, ki sta se pri analizi tako ustnega kot pisnega izpita obeh šol 

izkazala kot neizkoriščena oz. nepreverjena; od tega pri eno šoli pogojno. Čeprav se višje 

taksonomske stopnje laţje odvijajo pri pouku, vendarle ostaja nekaj manevrskega prostora, da 

se jih vključi tudi pri pisnem in ustnem izpitu. Te moţnosti bi lahko v prihodnje poskusili 

izkoristiti z višanjem in bogatenjem taksonomske strukture nalog in z dodajanjem avtentične 

note. 

 

3.3.5 Neposredno spremljanje 

 

Po vnaprej pripravljenem protokolu smo na spomladanskem roku spremljali izvajanje ustnega 

dela 2. predmeta poklicne mature in izvajanje ustnega dela 4. predmeta poklicne mature v 

programih Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja. 

 

a) Ugotovitve v programu in priporočila za program Tehnik mehatronike
34

 

i) Postopkovni del 

 

S pregledom dokumentacije ter neposredno spremljavo šol 1, 2, 3 in 7, ki je vključevala 

intervjuje s tajniki maturitetnih komisij in ob spremljavi vzorca ustnih delov izpita 2. 

predmeta Mehatronika, je bilo ugotovljeno: 

 Imenovanja članov šolskih izpitnih komisij so bila pravočasna, prav tako razporedov 

izpitov poklicne mature. Na vseh spremljanih šolah je bila objava na oglasnih deskah 

šol, na dveh šolah tudi na spletnih straneh. 

 Izpitni in maturitetni hišni redi so bili določeni, objavljeni in spoštovani. 

 Kandidati so bili seznanjeni s predmetnimi izpitnimi katalogi pred 1. oktobrom 2009 

na razrednih urah, ki so bile posebej namenjene tej tematiki, z izpitnim redom pa 

najmanj en teden pred izpitnim rokom. 

 Ugotavljanje pooblaščenosti predstavnika CPI na neposredni spremljavi je bilo 

opravljeno le na Šoli 7. 

                                                 
34

 Pripravil Davorin Majkus. 
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 Število izpitnih listkov z vprašanji za ustni del izpita drugega predmeta je bilo 

ustrezno. Na Šoli 2 pri vprašanjih na listkih ni bila vidna teţa vprašanj. 

 Izpraševalci so bili učitelji, ki so izpolnjevali pogoje. Vsi člani komisij so postavljali 

dodatna vprašanja, in sicer glede na strokovno področje, ki ga pokrivajo. Večje število 

izpraševalcev ni vplivalo na kandidate. Člani izpitnih komisij so kandidate motivirali, 

opogumljali, bili so potrpeţljivi in strpni in so zniţevali napetost dijakov. Člani so 

ocenili vprašanja, ki se nanašajo na njihovo področje, v soglasju z ostalima članoma 

komisije, takoj po končanem ustnem delu posameznega kandidata. Usklajevanja niso 

bila potrebna. 

 Zapisniki o izpitu so bili vodeni ustrezno. 

 Kandidati so se razmeroma pogosto odločali za zamenjavo izpitnega lista, vendar to v 

nobenem primeru ni vplivalo na oceno. 

 Po koncu izpita so se listki nepoškodovani vrnili na kup, pri Šoli 7 po opozorilu 

predstavnika CPI. 

 Kandidati so imeli moţnost priprave pred opravljanjem ustnega dela izpita. Njihovi 

zapiski so bili shranjeni do izteka pritoţbenega roka.  

 

ii) Vsebinski del 

 

 Drugi predmet: »Mehatronika«  

 Pisni del 

 

Dokumentacijo smo pridobili od 5 šol, kar nam prikazuje tudi spodnja tabela. 

 

Tabela 22: Pridobljena dokumentacija za pisni del po šolah 

Dokumentacija Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

1. izpitna pola      

2. izpitna pola      

Navodila za ocenjevanje -   -  

 

Izpitne pole so bile ustrezno pripravljene. Taksonomsko strukturo po Bloomovi taksonomiji 

in razporeditev nalog po strokovnih področjih prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 23: Taksonomska struktura in razporeditev nalog 

Izpitna pola 
Zap. št. 

naloge 
Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

Prva izpitna pola 

1.  3 KR 1 MS 1 KR 1 KR 1 KR 

2.  3 KR 1 MS 1 KR 1 KR 1 KR 

3.  3 KR 1 KR 1 MS 1 ME 1 ME 

4.  1 MS 1 MS 1 ME 1 MS 1 MS 

5.  1 ME 3 KR 1 ME 1 PH 1 PH 

6.  1 ME 3 MS 1 ME 1 MS 1 MS 

7.  3 MS 3 PH 1 KR 3 KR 3 KR 

8.  3 KR 1 PH 1 KR 3 KR 3 KR 

9.  1 KR 3 KR  1 KR 3 KR 3 KR 

10.  1 MS 3 OE 2 PH 1 PH 1 PH 

11.  1 MS 2 MS 1 PH 1 PH 1 PH 

12.  1 MS 1 ME 1 PH 1 PH 1 PH 

13.  2 PH 1 KR 2 PH 3 PH 3 PH 

14.  1 ME 1 ME 1 PH  2 PH 2 PH 

15.  1 MS 1 ME 3 ME 1 MS 1 MS 

16.     2 ME 2 ME 

Druga izpitna 

pola 

1.  5 MS 5 PH 3 PH 3 ME 3 ME 

2.  5 MS 5 MH 3 ME 3 KR 3 KR 

3.  5 MS 5 MH 5 MS 3 MS 3 MS 

4.  3 PH 2 OE 5 MS 4 MS 4 MS 

5.  3 PH  3 MS 5 MS 5 MS 

6.  3 ME  5 MS 5 MS 5 MS 

7.    5 MS 5 MS 5 MS 

8.    5 MS 3 MS 3 MS 
 

Legenda: 

Taksonomske stopnje Strokovna področja 

1. poznavanje PH – Pnevmatika in hidravlika 

2. razumevanje ME – Mehanika 

3. uporaba OE – Temeljna elektrotehnika 

4. analiza ES – Električni stroji 

5. sinteza IS – Informacijski sistemi 

6. vrednotenje/evalvacija KR – Krmilja in regulacije 

 MS – Mehatronski sistemi 

 

Število nalog na posameznih polah v posameznih šolah se razlikuje, vendar je število moţnih 

točk za posamezno polo pri vseh skladno z določili v predmetnem izpitnem katalogu. 

 

Šola 4 in Šola 7 sta uporabljali identični poli, pripravljeni v skupini predstavnikov štirih od 

petih spremljanih šol. Dve od ostalih treh šol sta skupno pripravljene naloge delno uporabile v 

pisnih polah. 
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Vsebinska struktura pisnih pol kaţe, da so v vseh šolah na pisnem delu preverjane vse splošne 

in strokovne kompetence, določene s petnajstimi izpitnimi cilji, ki so navedeni v predmetnem 

izpitnem katalogu, razen dveh ciljev: 

 poznavanje načina izvajanja simulacij na virtualnem ali stvarnem modelu (ni bilo 

nalog), 

 poznavanje in upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu (le ena naloga je 

vključevala prepoznavanje simbolov na oznakah, ki se uporabljajo na tem področju).  

Razvidno je tudi, da so v vseh šolah na pisnem delu preverjana znanja s področja vseh 

modulov, ki so podlaga predmetnega izpitnega kataloga. 

 

Za detajlnejšo analizo sta primernejši spodnji tabeli (pri čemer je pri posamezni izpitni poli 

najprej navedeno število nalog iz posameznega področja ter taksonomska stopnja/število 

nalog po posameznih strokovnih področjih). 

 

Tabela 24: Podrobnejša analiza prve izpitne pole 

Prva izpitna pola Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

TK – Tehniško 

 komuniciranje 
- - - - - 

PH – Pnevmatika in 

hidravlika 

1 naloga 

2/1 

2 nalogi 

1/1, 3/1 

5 nalog 

1/3, 2/2 

6 nalog 

1/4, 2/1, 3/1 

6 nalog 

1/4, 2/1, 3/1 

ME – Mehanika 
3 naloge 

1/3 

3 naloge 

1/3 

4 naloge 

1/3, 3/1 

2 nalogi 

1/1, 2/1 

2 nalogi 

1/1, 2/1 

OE – Temeljna 

 elektrotehnika 
- 

1 naloga 

3/1 
- - - 

ES – Električni 

 stroji 
- - - - - 

IS – Informacijski  

 sistemi 
- - - - - 

KR – Krmilja in  

 regulacije 

5 nalog 

1/1, 3/3 

4 naloge 

1/2, 3/2 

5 nalog 

1/6 

5 nalog 

1/2, 3/3 

5 nalog 

1/2, 3/3 

MS – Mehatronski 

 sistemi 

6 nalog 

1/5, 3/1 

5 nalog 

1/3, 2/1, 3/1 

1 naloga 

1/1 

3 naloge 

1/3 

3 naloge 

1/3 
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Tabela 25: Podrobnejša analiza druge izpitne pole 

Druga izpitna pola Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

TK – Tehniško 

 komuniciranje 
- - - - - 

PH – Pnevmatika in 

hidravlika 

2 nalogi 

3/2 

1 naloga 

5/1 

1 naloga 

3/1 
- - 

ME – Mehanika 
1 naloga 

3/1 
- 

1 naloga 

3/1 

1 naloga 

3/1 

1 naloga 

3/1 

OE – Temeljna 

 elektrotehnika 
- 

1 naloga 

2/1 
- - - 

ES – Električni 

 stroji 
- - - - - 

IS – Informacijski  

 sistemi 
- - - - - 

KR – Krmilja in  

 regulacije 
- - - 

1 naloga 

3/1 

1 naloga 

3/1 

MS – Mehatronski 

 sistemi 

3 naloge 

5/3 

2 nalogi 

5/2 

6 nalog 

3/1, 5/5 

6 nalog 

3/2, 4/1, 5/3 

6 nalog 

3/2, 4/1, 5/3 

 

Naloge so razvrščene po strokovnih področjih glede na temeljne vsebine, ki jih naloga 

preverja. Opredelitev in poimenovanje strokovnih področij deloma temelji na razporeditvi po 

vsebinskih sklopih (Tehniško komuniciranje, Informacijski sistemi in Krmilja in regulacije), 

strokovna področja Pnevmatika in hidravlika, Mehanika, Temeljna elektrotehnika, Električni 

stroji in Mehatronski sistemi pa so podrobneje razčlenjena področja vsebinskih sklopov 

Tehnološki procesi in mehatronika. Podrobnejša razčlenitev daje natančnejši vpogled v 

področja preverjanja znotraj vsebinskih sklopov. Kot je razvidno, ni bilo nalog, ki bi izrecno 

preverjale vsebine s področij Tehniškega komuniciranja, Električnih strojev in Informacijskih 

sistemov. Te vsebine pa so bile vključene pri nalogah, katerih teţišče je bilo na drugih 

področjih, najpogosteje pri področju Mehatronski sistemi. 

Na prvi izpitni poli so naloge na 1. in 2. taksonomski stopnji, le redko tudi na 3. Kljub temu, 

da je prva izpitna pola, med drugim, namenjena tudi »ogrevanju« na pisnem delu izpita, bi 

bilo v prihodnje potrebno razširiti razpon tudi na višje taksonomske stopnje. 

Na drugi izpitni poli prevladujejo strukturirane naloge, ki za uspešno rešitev zahtevajo znanja 

iz različnih strokovnih področij. Naloge so večinoma pripravljene na 4. in 5. taksonomski 

stopnji, ni pa nalog na 6. stopnji. 

Značilnost obeh pol je, da so po posameznih strokovnih področjih naloge zelo majhnega 

razpona taksonomskih stopenj, in sicer največ tri stopnje. 
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 Ustni del 
 

Pridobili smo dokumentacijo, ki jo prikazuje spodnja tabela. 

 

Tabela 26: Pridobljena dokumentacija za ustni del po šolah 

Dokumentacija Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

Seznam vprašanj za ustni 

del izpita 
36 90 - - 108 

Izpitni listki - - - 35 - 

 

Taksonomska struktura Po Bloomovi taksonomiji (stopnja/število nalog) in razporeditev 

nalog po strokovnih področjih pa je prikazana v naslednji tabeli. 

 

Tabela 27: Taksonomska struktura in razporeditev nalog 

Ustni del Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

TK – Tehniško 

 komuniciranje 
- 

4 naloge 

1/2, 2/2 
- 

4 naloge 

1/4 
- 

PH – Pnevmatika in 

hidravlika 

14 nalog 

1/3, 2/8, 

3/2, 4/1 

5 nalog 

1/3, 2/2 
- 

16 nalog 

1/10, 2/4, 

3/2 

41 nalog 

1/22, 2/17, 

3/2 

ME – Mehanika 

22 nalog 

1/6, 2/14, 

3/2 

16 nalog 

1/5, 2/8, 

3/2, 4/1 

- 
12 nalog 

1/10, 2/2 
- 

OE – Temeljna 

 elektrotehnika 
- 

7 nalog 

2/5, 3/2, 
- 

31 nalog 

1/3, 2/24, 

3/4 

- 

ES – Električni 

 stroji 
- 

12 nalog 

1/3, 2/3, 

3/3, 4/3 

- - - 

IS – Informacijski  

 sistemi 
- 

2 nalogi 

3/2 
- - - 

KR – Krmilja in  

 regulacije 
- 

32 nalog 

1/1, 2/11, 

3/19, 4/1 

- 

27 nalog 

1/5, 2/20, 

3/2 

39 nalog 

1/11, 2/16, 

3/12 

MS – Mehatronski 

 sistemi 
- 

12 nalog 

1/2, 2/5, 

3/4, 4/1 

- 
7 nalog 

1/4, 2/3 

28 nalog 

1/7, 2/21, 

 

Opravili smo tudi neposredno spremljavo ustnega dela izpita za 2. predmet poklicne mature 

na šolah 1, 2, 3 in 7. 

V primerjavi s pisnima polama vidimo, da so pripravljena ustna vprašanja za oţja strokovna 

področja. Šola 1 je posredovala vprašanja samo za eno področje, Šola 4 pa ustnih vprašanj ni 



 102 

posredovala, vendar je bilo na neposredni spremljavi ugotovljeno, da izpitni listki na vseh 

spremljanih šolah vsebujejo po tri vprašanja različnih strokovnih področij. 

Razpon taksonomskih stopenj v primerjavi s pisnima polama je večji, tudi do štiri stopnje. 

Še vedno zasledimo sicer zelo majhen, pa vendarle, deleţ vprašanj, ki niso bila zastavljena kot 

vprašanja, ampak kot naslovi, brez pojasnila, nekatera pa zelo splošno, npr. »kaj veste o …«. 

Pri nekaterih vprašanjih je bil ključni glagol »opiši« uporabljen v funkciji glagola »razloţi« 

oz. »pojasni«. 

 

Pri neposredni spremljavi je bilo opaziti tudi, da se med izpraševanjem pojavljajo dodatna 

vprašanja, ki presegajo taksonomsko stopnjo vprašanja in pojasnil, zapisanih na listku, vendar 

pojav ni bil uporabljen kot instrument »iskanja neznanja«. 

Z neposredno spremljavo je bilo ugotovljeno, da se ustni in pisni deli izpita na spremljanih 

šolah dopolnjujeta, razmerje pisnega in ustnega dela na deleţ pri oceni je skladno z določili v 

izpitnem katalogu.  

 

 Četrti predmet »Izdelek oz. storitev in zagovor« 

 

Pridobili smo vzorčno količino dokumentov, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 

Tabela 28: Pridobljena dokumentacija za četrti predmet po šolah 

Dokumenti Šola 1 Šola 2 Šola 3 Šola 4 Šola 7 

Sklep o potrditvi naslova in teme 

izdelka oz. storitve 
2 6 5 23 21 

Ocenjevalni list 2 6 5 9 15 

 

Neposredne spremljave ni bilo. Iz dosegljive dokumentacije je razvidno, da so teme usklajene 

s predmetnim izpitnim katalogom. Vrste, obseg in kakovost znanj, ki jih razpisane teme 

zahtevajo, so ustrezne, ravno tako so ustrezni kriteriji ocenjevanja. Področja in merila 

ocenjevanja so skladna s predmetnim izpitnim katalogom. 

 

SKLENIMO: Ugotavljamo, da so bili pri izvedbi strokovnega dela poklicne mature na 

pomladanskem roku 2010 na spremljanih šolah vsi postopki spoštovani.  

Na osnovi vsebinskega dela evalvacije je potrebno pregledati predmetna izpitna kataloga in 

izločiti cilje, ki niso preverljivi. Prav tako je potrebno izboljšati kakovost in razširiti 

taksonomski razpon izpitnih nalog drugega predmeta, tako na obeh polah pisnega dela, kakor 
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tudi nalog na izpitnih listkih ustnega dela. Izvajalcem priporočam uporabo gradiv 

»Priporočila za pripravo in izvedbo drugega predmeta poklicne mature«, »Navodila za 

pripravo izpitnih gradiv za izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela z zagovorom na 

poklicni maturi« in »Dokumentacija za 4. Predmet poklicne mature«, objavljenih na spletnih 

straneh Centra RS za poklicno izobraţevanje (http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-

delo/zakljucevanje/poklicna-matura.aspx).  

Kot koristno se je izkazalo skupno pripravljanje izpitnih nalog (učitelji z različnih šol skupaj 

pripravijo nabor nalog, iz katerega se sestavijo enotne izpitne pole). 

 

b) Ugotovitve v programu in priporočila za program  Tehnik oblikovanja
35

 

i) Postopkovni del 

 

V okviru evalvacije poklicne mature smo na Šoli 5 in na Šoli 6 neposredno spremljali ustne 

izpite za 2. predmet poklicne mature ter na Šoli 6 zagovore pri 4. predmetu.  

S pregledom dokumentacije ter z neposredno spremljavo ustnih delov izpita na Šoli 5 in na 

Šoli 6 je bilo ugotovljeno: 

 Maturitetni izpitni red so določili na podlagi 75. člena Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju in 9. člena Pravilnika o poklicni maturi ter Navodil o 

izpitnem redu pri poklicni maturi.  

 Imenovanje članov šolskih izpitnih komisij in razporedi ustnih izpitov so bili 

pravočasni in objavljeni v skladu s pravilnikom.  

 Kandidati so bili seznanjeni z izpitnim redom po vseh pravilih, objavljen je bil tudi na 

oglasni deski. Na eni šoli so jih seznanili v začetku šolskega 2009/10 leta na 

roditeljskem sestanku, na govorilnih urah in pri razrednih urah (september, oktober), v 

januarju so predstavitev ponovili. Na drugi šoli so bili kandidati seznanjeni ravno tako 

v začetku leta na roditeljskem sestanku in pri razrednih urah. Vse je bilo v skladu s 

Pravilnikom o poklicni maturi.  

 

Za drugi predmet poklicne mature »Umetnostna zgodovina« je bilo glede postopka 

ugotovljeno: 

 Šolsko izpitno komisijo za 2. predmet poklicne mature je imenovala ravnateljica za 

obdobje spomladanskega, jesenskega in zimskega izpitnega roka poklicne mature. 

                                                 
35

 Pripravila Tatjana Patafta. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/zakljucevanje/poklicna-matura.aspx
http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/zakljucevanje/poklicna-matura.aspx
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Sestavljali so jo: predsednik, izpraševalec in član. V šolski izpitni komisiji sta 

praviloma dva učitelja tega predmeta. 

 Merila za pretvorbo točk v ocene za 2. predmet je določila šolska maturitetna komisija 

na predlog strokovnih aktivov šol oziroma drugih pripravljavcev gradiva za izpit na 

podlagi predmetnega izpitnega kataloga za drugi izpitni predmet. Objavljena so bila 

vnaprej in kandidati so bili z njimi seznanjeni po predpisih. Sprejeta merila s 

spomladanskega izpitnega roka poklicne mature veljajo tudi za jesenski in zimski 

izpitni rok. 

 S predmetnim izpitnim katalogom so bili kandidati seznanjeni v septembru, in sicer 

tako, da so ga skupno pregledali pri razredni uri in pri strokovnovsebinskem sklopu 

Umetnostna zgodovina. Šoli sta postopke opravili po predpisih in navodilih. 

 

Ugotovitve za ustni del 2. predmeta poklicne mature, ki smo ga spremljali na Šoli 5 (22 

kandidatov) in na Šoli 6 (17 kandidatov): 

 Izpraševalec na ustnem izpitu je bil učitelj, ki je poučeval tudi v zaključnem letniku in 

izpolnjuje pogoje. Če je kandidat potreboval dodatno pomoč, da se spomni pravilnega 

odgovora ali pa natančneje odgovori na vprašanje, je izpraševalec postavljal dodatna 

vprašanja in s tem razčlenjeval tista na izpitnem listku. 

 Izpitna komisija je vodila zapisnik, ki ga je pisal predsednik komisije. Vsak član 

komisije pa je vodil svojo evidenco, izpraševalec pa posebni zapisnik s točkovnikom.  

 Kandidat je vstopil v izpitni prostor v času, ki je bil naveden za začetek njegovega 

izpita na poziv predsednika šolske izpitne komisije ali člana komisije. Kandidat je 

izbral izpitni list s kupa, ki je bil pripravljen na mizi; vsebina izpitnih vprašanj ni bila 

razvidna. Kandidat je lahko enkrat zamenjal izpitni listek, odgovarjal pa je na 

vprašanja z listka, ki ga je izvlekel nazadnje. Če je kandidat zamenjal listek, to ni 

vplivalo na oceno. Po izbiri listka je prejel potrebno slikovno gradivo. Kandidat je 

imel za pripravo na voljo največ 15 minut. Ta čas je predhodni kandidat opravljal 

izpit, ki ni trajal več kot 20 minut. 

 Člani izpitne komisije so dijake motivirali, jih opogumljali, spodbujali, bili so 

potrpeţljivi in strpni ter so skušali zniţevati napetost dijakov. 

 Uporabljen in nepoškodovan izpitni listek je izpitna komisija po končanem izpitu 

kandidata vrnila nazaj k ostalim. 



 105 

 Kandidati so po koncu izpita komisiji oddali tudi konceptni list in ta jih je na koncu 

varno uničila. 

 Šolska maturitetna komisija je dogovorno določila oceno kandidata na predlog 

izpraševalca. Kandidati do objave rezultatov niso bili seznanjeni s točkovno oceno 

ustnega izpita.  

 Na Šoli 5 je bil na izpitnem listku označen teţavni nivo vprašanj (niţji ali višji nivo) in 

število točk, ki jih prinese posamezno vprašanje. 

 

Zagovor za 4. predmet poklicne mature »Izdelek in zagovor« smo spremljali na Šoli 6; 

spremljali smo zagovor 13 kandidatov 1. komisije in 9 kandidatov 2. komisije (skupaj 22 

kandidatov). Splošne ugotovitve: 

 Šolsko izpitno komisijo za 4. predmet poklicne mature je imenovala ravnateljica za 

obdobje spomladanskega, jesenskega in zimskega izpitnega roka poklicne mature. 

Sestavljali so jo: predsednik, mentor naloge, ki je bil izpraševalec pri zagovoru, ter en 

član. V izpitni komisiji sta praviloma dva učitelja tega predmeta.  

 Zunanje člane (četrtega člana izpitne komisije) so določili, jih povabili, vendar na 

izpitih niso bili prisotni (so se opravičili zaradi sluţbenih odsotnosti). Šolska izpitna 

komisija lahko odloča tudi, če zunanji član ni prisoten. 

 Merila za pretvorbo točk v ocene za 4. predmet je določila šolska maturitetna komisija 

na predlog strokovnih aktivov šole oziroma drugih pripravljavcev gradiva za izpit na 

podlagi predmetnega izpitnega kataloga. Objavljena so bila vnaprej. Prav tako so 

učitelji pripravili ocenjevalni list na podlagi predmetnega izpitnega kataloga.  

 Seznam tem in mentorji izdelkov za 4. predmet so bili objavljeni v oktobru. 

 Na izpitu so dijaki predstavili svojo nalogo (izdelek), povedali kaj so delali, svoj 

pristop in metode pojasnili in utemeljili ter odgovarjali na vprašanja, ki so bila vezana 

izključno na nalogo. Izpraševalec je kandidatu postavljal dodatna vprašanja, s katerimi 

je razčlenjeval vprašanja, ki jih je postavil, če je to bilo potrebno. Zagovor je trajal 

največ 20 minut. 

 Člani izpitne komisije so kandidate motivirali, jih opogumljali, spodbujali, bili so 

potrpeţljivi in strpni ter so skušali zniţevati napetost dijakov. 

 Oceno je komisija določila po odhodu kandidata iz prostora, in sicer dogovorno na 

predlog izpraševalca. 
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 Komisija je vodila zapisnik, ki ga je pisal predsednik komisije. Vsak član pa je vodil 

svojo evidenco, izpraševalec pa posebni zapisnik s točkovnikom. 

 

ii) Vsebinski del 

 

 Drugi predmet: »Umetnostna zgodovina« 

 

Osnova za izvedbo 2. predmeta poklicne mature je predmetni izpitni katalog Umetnostna 

zgodovina, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela izpita. Predmetni izpitni katalog določa 

za pisni izpit eno izpitno polo s trajanjem 90 minut in skupnim vrednotenjem pisnega izpita s 

50 točkami, s preostalimi 50 točkami pa je vrednoten vsak izpitni listek za ustni izpit. Ustni 

del izvedbe drugega predmeta poklicne mature smo na dveh šolah spremljali neposredno. 

Predmetni izpitni katalog določa, da je razmerje med pisnim in ustnim delom izpita 50 : 50, 

kar je bilo upoštevano. 

 

 Pisni del 

 

Šoli se med seboj srečujeta, sodelujeta in dogovarjata, vendar sta se za izvedbo pisnega dela 

2. predmeta poklicne mature odločili vsaka za svojo izpitno polo.  

Od obeh šol (Šola 5 in Šola 6) smo prejeli izpitne pole za pisni del izpita in navodila za 

ocenjevanje. Izpitne pole so bile ustrezno pripravljene. Pisni izpit je sestavljen iz sedmih 

sklopov. Zajeta je svetovna, evropska in slovenska umetnost. Vsak sklop je sestavljen iz petih 

vprašanj. Naslednja tabela prikazuje taksonomske stopnje vprašanj na izpitnih polah. 

 

Tabela 29: Taksonomske stopnje vprašanj na izpitnih polah 

Šola Taksonomske stopnje 

Šola 5 

Taksonomska struktura pisne pole je naslednja: 

Prvi del: 

1. Poznavanje in razumevanje 

2. Poznavanje 

3. Razumevanje 

4. Poznavanje 

5. Uporaba 

6. Analiza 

7. Analiza 

Taksonomska struktura analizirane izpitne pole je raznolika in vključuje tudi višje 

taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji znanj; zajema pa predvsem 4 stopnje, 

in sicer: poznavanje, razumevanje, uporaba in analiza. 
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Šola Taksonomske stopnje 

Šola 6 

Taksonomska struktura pisne pole je naslednja: 

Prvi del: 

1. Poznavanje in razumevanje 

2. Razumevanje in analiza 

3. Poznavanje in razumevanje 

4. Uporaba in analiza 

5. Poznavanje in analiza 

6. Poznavanje 

7. Poznavanje 

Taksonomska struktura analizirane izpitne pole je raznolika in vključuje tudi višje 

taksonomske stopnje po Bloomovi taksonomiji znanj; zajema pa predvsem 4 stopnje, 

in sicer: poznavanje, razumevanje, uporaba in analiza. 

 

V prihodnosti bi bilo priporočljivo povečati število vprašanj na višjih taksonomskih stopnjah. 

 

 Ustni del 

 

Prejeli smo vprašanja za ustni izpit za 2. predmet poklicne mature »Umetnostna zgodovina« v 

kombinacijah, kot so na izpitnih listkih. 

 

Tabela 30: Vprašanja za ustni del 2. predmeta poklicne mature »Umetnostna zgodovina« 

Šola Taksonomske stopnje 

Šola 5 

Vprašanja na ustnem izpitu so na izpitnih listkih razdeljena na naslednja področja: 

1. Evropska umetnost 

2. Umetnost na Slovenskem 

3. Strokovni izrazi, tehnike, motivi … 

Vprašanja na izpitnih listkih so kombinirana po zgornjih področjih. Taksonomska 

struktura analiziranih vprašanj je raznolika, vključuje tudi višje taksonomske stopnje 

po Bloomovi taksonomiji znanj, prevladujejo pa štiri stopnje, in sicer: poznavanje, 

razumevanje, uporaba ter analiza, pojavijo pa se tudi sinteza in vrednotenje. 

Višje stopnje vprašanj se pojavljajo predvsem v prvem in drugem vprašanju: 

Evropska umetnost in Umetnost na Slovenskem. V tretjem vprašanju pa prevladujejo 

prve tri stopnje, predvsem poznavanje, razumevanje in uporaba. 

Na izpitnih listkih je napisana tudi teţavnost vprašanja (višji ali niţji nivo) in število 

točk posameznega vprašanja: 1. vprašanje – 20 točk, 2. vprašanje – 15 točk in 3. 

vprašanje – 15 točk.  

Šola 6 

Vprašanja na ustnem izpitu so na izpitnih listkih razdeljena na naslednja področja: 

1. Evropska umetnost 

2. Umetnost na Slovenskem 

3. Strokovni izrazi, tehnike, motivi … 

Vprašanja na izpitnih listkih so kombinirana po zgornjih področjih. Taksonomska 

struktura analiziranih vprašanj je raznolika, vključuje tudi višje taksonomske stopnje 

po Bloomovi taksonomiji znanj, prevladujejo pa štiri stopnje, in sicer: poznavanje, 

razumevanje, uporaba ter analiza, pojavijo pa se tudi sinteza in vrednotenje. 

Višje stopnje vprašanj se pojavljajo predvsem v prvem in drugem vprašanju: 
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Šola Taksonomske stopnje 

Evropska umetnost in Umetnost na Slovenskem. V tretjem vprašanju pa prevladujejo 

prve tri stopnje; predvsem poznavanje, razumevanje in uporaba.  

Teţa vprašanj na listkih ni bila vidna, kandidati so bili o tem obveščeni predhodno. 

 

Pri neposredni spremljavi je bilo opaziti tudi, da se med pisnim izpitom pojavljajo dodatna 

vprašanja, ki bolj natančno prikaţejo taksonomsko stopnjo, kot je opredeljena v napisanem 

vprašanju (ta vprašanja so bila postavljena le v korist kandidata). 

 

 Četrti predmet: »Izdelek oz. storitev z zagovorom« 

 

Nalogo so kandidati opravljali v času pouka in izven. Konzultacije so potekale po predpisih, 

in sicer najmanj tri do meseca aprila. Bila so tudi vmesna poročanja. 

Nekaj primerov naslovov nalog: Zvezdica zaspanka – pravljica, Zemeljski praelementi – voda 

in zrak, Praelementi – ogenj, Praelementi – voda, Praelementi – kovina – ogenj, Vulkani, 

Oprema dnevne sobe – počivalnik, Dnevna soba za ljubitelje kulturne dediščine, Drevo 

ţivljenja, Večnamenska klubska mizica, Oprema dnevne sobe za ljubitelje sodobnega 

oblikovanja, Večnamenski regal ... 

Med izvedbo 4. predmeta poklicne mature »Izdelek in zagovor« so se pojavljale naslednje 

značilnosti projektnega dela: 

 Interdisciplinarni in problemski pristop: od problema do konkretnega izdelka s 

pomočjo znanja več področij in več strokovnovsebinskih sklopov.  

 Vsebine projektnega dela so izhajale iz vsakodnevne ţivljenjske situacije, iz potreb, 

kar zahteva drugačno organizacijo dela kot tradicionalni pouk. Pri reševanju problema 

dejavnost pogosto seţe tudi izven šolskega prostora in okvirov klasičnega pouka. Viri 

niso bili omejeni samo na predpisane šolske učbenike. 

 Cilji so bili skupni vsem dijakom. Postavljanje ciljev je predvidevalo dejavnosti v 

skladu s predmetnim izpitnim katalogom: iskanje idej in pobud za izdelek v obliki 

projektnega dela, načrtovanje – priprava na delo, izvedba in zagovor. 

 Pri izvajanju naloge so kandidati poizvedovali, raziskovali, urejali gradiva … Izvajali 

so različne aktivnosti, pri tem pa razvijali svoje interese in sposobnosti, se navajali na 

samostojnost ter prevzemanje odgovornosti za svoja ravnanja. 
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SKLENIMO: Poklicna matura v spremljanem programu se je v spomladanskem roku 2010 

izvajala v skladu z Zakonom o maturi in Pravilnikom o poklicni maturi. Vsi postopki so bili 

spoštovani.  

Na osnovi vsebinskega dela evalvacije je potrebno pregledati predmetni izpitni katalog za 2. 

predmet poklicne mature in strokovnoteoretična znanja razširiti še na kakšen 

strokovnovsebinski sklop. 

Potrebno je izboljšati kakovost in razširiti taksonomski razpon izpitnih nalog drugega 

predmeta (na pisnem delu ter vprašanj na izpitnih listkih ustnega dela). Izvajalcem 

priporočam uporabo gradiv »Priporočila za pripravo in izvedbo drugega predmeta poklicne 

mature«, »Navodila za pripravo izpitnih gradiv za izdelek oz. storitev v obliki projektnega 

dela z zagovorom na poklicni maturi« in »Dokumentacija za 4. predmet poklicne mature«, 

objavljenih na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraţevanje: 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/zakljucevanje/poklicna-matura.aspx. 

Priporočljivo in koristno bi bilo, da bi v prihodnje naloge oz. bazo vprašanj pripravljali skupaj 

učitelji iz različnih šol in iz nabora teh nalog kasneje pripravili izpitne pole ali pa bi pripravili 

enotne izpitne pole.  

V okviru četrtega predmeta poklicne mature so bile pripravljene koristne in zanimive naloge, 

v njihovo izpeljavo je bilo vloţenega veliko truda in znanja. 

 

3.4 Skupni povzetki evalvacije 

 

3.4.1 Splošni del poklicne mature 

  

a) Katalog znanja, struktura predmetnega izpitnega kataloga in usklajenost s katalogom 

znanja, struktura vzorčnih izpitnih pol in usklajenost s predmetnim izpitnim katalogom 

Ugotovljena je bila ustrezna sestava, pestra taksonomska struktura in notranja konsistenca 

katalogov znanja ob prisotnosti povezovanja znanja pri vseh treh splošnoizobraţevalnih 

predmetih.  

Primerjava je pokazala ujemanje predmetnih izpitnih katalogov s katalogi znanja v tem 

smislu, da je izbor znanj v predmetnih izpitnih katalogih ustrezno strukturiran – zastopana so 

reprezentativna znanja (cilji) in odslikana pestra taksonomska struktura iz katalogov znanja. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/zakljucevanje/poklicna-matura.aspx
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Analiza predmetnih izpitnih katalogov je pokazala prisotnost različnih vrst znanja v ustreznih 

razmerjih in pestro taksonomsko strukturo pri vseh treh predmetnih izpitnih katalogih, pri 

jezikovnih pa tudi izdatno mero avtentičnosti.  

Analiza priporočenega formata izpitnih pol je potrdila zastopanost ključnih znanj iz 

predmetnih izpitnih katalogov (in tudi katalogov znanj) v izpitnih polah, prav tako se je 

pokazala zastopanost različnih vrst znanja in pestra taksonomska struktura tudi pri vzorčnih 

izpitnih polah oz. navodilih za njihovo sestavo. 

 

b) Analiza ustnih vprašanj 

Glede na različnost prejetih gradiv za slovenščino teţko zanesljivo posplošujemo ugotovitve 

analize, razen ugotovitve, da se povsod v grobem tako metodološko kot vsebinsko zahtevano 

znanje, navezuje na usmeritve iz kataloga znanja in predmetnega izpitnega kataloga. Razen v 

primeru dveh šol (kjer so vprašanja taksonomsko raznolika, številna na najvišjih 

taksonomskih stopnjah, ustrezno zajamejo cilje iz kataloga in so domiselno oblikovana) 

premalo zvemo o konkretnih vprašanjih, da bi lahko natančneje analizirali kakovost in vrsto 

znanj, ki se jih preverja na ustnem delu izpita. 

Prejeto gradivo za matematiko z različnih šol je v raznolikem obsegu, a načeloma podobno 

zasnovano, v grobem lahko zaključimo, da pokriva izpitne cilje in vključuje raznoliko 

taksonomsko strukturo. 

Poslana vprašanja za angleščino iz šol so raznolika: od tega, da je ena šola poslala le nabor 

tem in splošna navodila, drugi dve sta predstavili konkretne izpitne liste z iztočnicami za vse 

tri dele, četrta pa je slednje opremila še z vprašanji, ki pomagajo strukturirati pogovor pri 

slikovnih in besedilnih iztočnicah, pri pogovorni iztočnici pa so skrbno opisali govorne 

situacije kot iztočnico. Vse poslano gradivo je narejeno po priporočilih in navodilih iz 

predmetnega izpitnega kataloga in konkretne naloge, iz tistih šol, iz katerih smo jih prejeli, so 

vsebinsko in sporazumevalno raznolike in domišljene. Zanimivo pa je, da so primeri besedil 

kot iztočnice za interpretacijo zelo različni tako po obsegu kot po zahtevnosti: raztezajo se od 

zahtevnih, stran dolgih s stroko povezanih strokovnih člankov ene od šol, preko pol strani 

dolgih preprostih (sicer atraktivnih in aktualnih) besedil do besedilnih iztočnic v dveh stavkih 

(sicer aktualnih in zanimivih). 
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3.4.2 Strokovni del poklicne mature – Tehnik mehatronike 

 

a) Katalogi znanja, struktura predmetnih izpitnih katalogov in usklajenost s katalogi 

znanja, struktura vzorčnih izpitnih pol in usklajenost s predmetnim izpitnim katalogom 

Uvodoma navedeni skupni izpitni cilji (za pisni in ustni izpit ter za izdelek oz. storitev) se 

večinoma ujemajo s cilji iz katalogov znanja in to tako z bolj splošnimi usmerjevalnimi kot 

tudi z operativnimi. Pri strokovnem modulu krmilno-regulacijski sistemi je sicer ujemanje 

večje pri primerjavi z operativnimi cilji kot pa na ravni primerjave z usmerjevalnimi cilji (ker 

so ti zelo konkretno zapisani). 

Znanja iz predmetnega izpitnega kataloga za ustni in pisni del pa v različni meri pokrivajo v 

katalogu znanja in v predmetnem izpitnem katalogu napovedane cilje, največkrat je več 

deklarativnih kot proceduralnih in strateških znanj ter več znanj osnovnejših taksonomskih 

nivojev. 

Bolj dosledno in pri vseh kompetencah pa odsevajo cilje, napovedane v katalogu znanja in 

predmetnem izpitnem katalogu, znanja iz predmetnega izpitnega kataloga za izdelek oz. 

storitev in zagovor.  

Končni skupni pregled pokritosti napovedanih izpitnih ciljev z vsemi dejanskimi izpitnimi 

znanji zato pokaţe, da so cilji v glavnem sicer pokriti. Ugotavljamo pa, da je več 

deklarativnih znanj osnovnejših taksonomskih nivojev kot proceduralnih in strateških. Slednja 

so – pričakovano – v večji meri zastopana v znanjih predmetnega izpitnega kataloga za 

izdelek oz. storitev, ki tudi bolj prepričljivo pokrivajo izpitne cilje iz predmetnega izpitnega 

kataloga in operativne ter usmerjevalne cilje iz kataloga znanja.  

Vseeno pa lahko zaključimo, da znanja iz predmetnih izpitnih katalogov – gledano skupaj 

pisni in ustni del ter izdelek oz. storitev – vsaj v grobem pokrijejo v katalogih znanja in 

izpitnih ciljih napovedano strukturo znanj. Nekoliko pa so podrta razmerja med vrstami in 

taksonomskimi stopnjami znanj, pri enih katalogih nekoliko manj (krmilno-regulacijski 

sitemi), bolj pa pri mehatroniki in tehnoloških procesih. Pri tehnoloških procesih tako pride do 

največjega taksonomskega zoţanja (tako glede na usmerjevalne in operativne cilje kot glede 

na skupne izpitne cilje) in do zmanjšanja njihove vsebinske pestrosti, pri čemer je tudi izbor 

praktičnih znanj omejen. 
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b) Analiza izpitnih pol in ustnih vprašanj 

Na šolah, ki so oddale gradivo, so razlike med oddanimi gradivi precejšnje tako glede izbire 

vključenih vsebin (pa tudi razmerja nalog po različnih področjih) kot glede njihove 

taksonomske strukture. Razlike opazimo ţe pri prvi izpitni poli, kjer po taksonomski pestrosti 

in uporabnosti in procesnosti znanj med šolami, ki so oddale prvo in drugo izpitno polo, 

izstopata dve šoli z veliko taksonomsko pestrostjo nalog, hkrati pa ugotavljamo, da je večjo 

taksonomsko raznolikost pri izpitnih polah za pisni izpit opaziti na vseh šolah pri drugi poli.  

Na treh od petih šol pri ustnem delu izpita prevladujejo vprašanja taksonomske stopnje 

poznavanja, razvidna je sistematika »pokrivanja« temeljnih vsebin oz. osnovnih konceptov, 

manj pa je doslednosti pri pokrivanju izpitnih znanj oz. ciljev, napovedanih v predmetnem 

izpitnem katalogu. Pri eni od šol srečamo nekaj večjo taksonomsko raznolikost (sicer različno 

po različnih področjih), največjo taksonomsko pestrost in zastopanost najrazličnejših vrst 

znanja in pokritost raznolikih izpitnih znanj in ciljev za ustni del izpita pa najdemo pri Šoli 3. 

Zaključimo lahko, da je – gledano vse izpitne pole vseh šol hkrati – veliko izpitnih znanj 

zajetih, ne pa vsa, kar pa je tako ali tako bolj v domeni praktičnega dela izpita oz. izdelkov. 

Čeprav s pisnim in ustnim delom izpita ni mogoče pokriti vseh ciljev, bi morda prav zato vsaj 

pri ustnih vprašanjih pričakovali nekoliko večjo taksonomsko pestrost pri tistih pojmih in 

postopkih, o katerih je mogoče v razgovoru izkazati še kakšno drugačno znanje kot predvsem 

naštevanje in opisovanje (kar sta dve šoli izkoristili), prav tako pa bi pričakovali nekoliko bolj 

problemsko zastavljena vprašanja v pisnem delu (kot je tudi uspelo eni od šol).  

 

3.4.3 Strokovni del poklicne mature – Tehnik oblikovanja 

 

a) Katalog znanja, struktura predmetnega izpitnega kataloga in usklajenost s katalogom 

znanja, struktura in usklajenost izpitnih pol in ustnih vprašanj s predmetnim izpitnim 

katalogom  

Glede na splošne cilje kataloga znanja za strokovni modul, kjer prevladujejo odnosni oz. 

formativni cilji, se – če operativne cilje kataloga gledamo kot celoto in ne ločeno po sklopih 

in če informativne cilje beremo skupaj s formativnimi – potrdi taksonomska pestrost. Gledano 

v celoti je tako taksonomska zastopanost višjih ciljev zelo dobra in artikulirana z različnimi 

niansami (prepoznanimi ţe skoraj kot dejavnosti), v posameznih sklopih pa prevladujejo 

osnovne taksonomske stopnje brez formativnih znanj in ne pokrijejo vse ambicioznosti 
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kompetenčnih ciljev. Največ formativnih ciljev najdemo pri sklopih Kritično primerja in 

umešča likovno-oblikovalska dela in Pozna umetnostnozgodovinski razvoj.  

Splošni cilji predmetnega izpitnega kataloga se sicer skoraj povsem ujemajo s splošnimi cilji 

kataloga znanja, operativni cilji predmetnega izpitnega kataloga (za pisni in ustni del) cilje, ki 

jih zajemajo iz kataloga znanja (predvsem sklopa UZG2 in UZG6) taksonomsko razširijo, a 

ne dosegajo v splošnih ciljih (kataloga znanja in predmetnega izpitnega kataloga) 

napovedanih ravni znanja – taksonomska stopnja vrednotenja in odnosna raven nista zajeti, 

čeprav je na njih poudarek splošnih ciljev in jih je načeloma mogoče vključiti ţe v pisni in 

ustni del izpita. 

Tudi v vzorčni poli pisnega dela izpita je taksonomska struktura in zastopanost formativnih 

znanj šibka in nekateri najvišji cilji ţe iz predmetnega izpitnega kataloga (pa tudi kataloga 

znanja) niso zajeti (npr. iz področja odnosnega vidika in vrednotenja). 

Šele v praktičnem delu izpita z izdelkom in zagovorom pa se pojavijo za poklic ključna 

znanja, ne le praktična oz. proceduralna in strateška znanja, ampak se tudi deklarativna oz. 

teoretična znanja smiselno vpnejo in nadgradijo. Cilji so na ravni (naj)višjih taksonomskih 

stopenj (zlasti sinteze in vrednotenja, vključno z uporabo in analizo) in večinoma spadajo med 

proceduralna in strateška znanja, vključujejo pa tudi odnosne vidike in kompetence. 

 

b) Analiza izpitnih pol in ustnih vprašanj 

Vsebinska analiza pol za pisni del mature obeh šol pokaţe, da je večina vprašanj taksonomsko 

na ravni poznavanja, kar pomeni, da je taksonomska pokritost oz. pokritost z raznovrstnimi 

cilji iz kataloga šibkejša (prevlada zgolj ene vrste ciljev pri tako raznolikih ciljih, kot so 

navedeni v katalogih, je namreč zoţevalna). Tudi za odgovore na vprašanja, ki obetajo npr. 

razumevanje (zlasti tista, ki povprašujejo po razlaganju ali pojasnjevanju), verjetno zadošča 

»le« poznavanje – dijak lahko poda ustrezno razlago, ki se jo je dobesedno naučil. Dijak lahko 

sicer tudi samostojno pojasnjuje (in v tem primeru gre res za stopnjo razumevanja oz. za 

njegovo izkazovanje), vendar strukturno vzeto tudi vprašanja po razlaganju in pojasnjevanju 

dopuščajo in s tem preverjajo zgolj poznavanje, ne pa nujno česa več (npr. razumevanja). 

Enako velja tudi za večino ustnih vprašanj navidezno višjih taksonomskih stopenj (podrobno 

obrazloţitev glej zgoraj, pri obeh šolah).  
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4 UČNI USPEH DIJAKOV
36

 
 

4.1  Uvod 

 

Eden od temeljnih ciljev poklicnega in strokovnega izobraţevanja je priprava programov, ki 

bodo motivirali dijake, da izobraţevalni program uspešno zaključijo. Zato smo se  spremljavi 

osredotočili na dijake, na njihov učni uspeh. Glede na to, da je prva generacija dijakov 

zaključila izobraţevalna programa v poskusu, menimo, da je na tem mestu smiselno osvetliti 

vprašanja, kje so se dijaki informirali o izobraţevalnem programu, o vplivih na izbiro srednje 

šole ter na zaposlitvena pričakovanja dijakov po končanju šole. 

 

4.2  Metodologija 

 

Podatke o učnem uspehu dijakov smo vsako leto spremljanja zbrali s krajšim vprašalnikom za 

šole, ki so izvajale programa v poskusu.
37

 Na vprašanja so odgovarjali ravnatelji oz. 

odgovorni na šoli za spremljanje učnega uspeha dijakov. V zadnjem letu spremljanja je bilo 

vprašalniku dodano vprašanje o uspehu dijakov na poklicni maturi. Podatke o uspehu dijakov 

na poklicni maturi smo pridobili tudi od Drţavnega izpitnega centra.  

 

V spremljavi je bila uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja, saj gre za 

opis pojavov. 

 

4.2.1  Opredelitev raziskovalnih vprašanj 

 

V spremljavi so nas zanimala naslednja raziskovalna vprašanja: 

a. Kakšen je splošni učni uspeh prve generacije dijakov programov Tehnik oblikovanja 

in Tehnik mehatronike po končanem 4. letniku? 

b. Kakšen je uspeh prve generacije dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja na poklicni maturi? 

c. Primerjava uspeha prve generacije dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja na poklicni maturi s sorodnimi programi. 

                                                 
36

 Avtorici delnega poročila sta Mateja Hergan in Karmen Stolnik. 
37

 Rezultati spremljanja učnega uspeha za vsako leto posebej so predstavljeni v evalvacijskih poročilih CPI na 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx
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Glede na to, da smo učni uspeh spremljali vsako leto, v tem poglavju prikazujemo učni uspeh 

dijakov od prvega letnika do poklicne mature. 

 

Ker gre za prikaz učnega uspeha prve generacije dijakov, ki je zaključila izobraţevalni 

program, menimo, da je smiselno prikazati tudi del rezultatov spremljanja teh programov v 

šolskem letu 2009/10
38

, ki se nanašajo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kje so se dijaki informirali o izobraţevalnem programu pred vpisom v srednjo šolo? 

 Kateri vplivi so bili pomembni pri dijakovi izbiri srednje šole? 

 Ali bi dijaki izobraţevalni program izbrali, če bi se ponovno odločali o izbiri srednje 

šole?  

 Ali se nameravajo dijaki po končanem šolanju zaposliti? 

 

4.2.2 Opis inštrumentarija 

 

Uporabili smo vprašalnik za ravnatelje in vprašalnik za dijake. 

 

Ravnateljem šol, ki izvajajo programa v poskusu, smo posredovali vprašalnik, ki zajema 10 

vprašanj – 8 vprašanj zaprtega tipa in 2 kombinirani vprašanji. Podatke o uspehu na poklicni 

maturi smo pridobili tudi iz baz Drţavnega izpitnega centra. 

 

Vprašanja o informacijah o srednji šoli, vplivih na izbiro srednje šole, ali bi izobraţevalni 

program izbrali ponovno in načrtih po končanju srednje šole smo dijakom zastavili kot del 

vprašalnika spremljanja praktičnega izobraţevanja. Vprašalnik za dijake o praktičnem 

izobraţevanju je sestavljen iz 24 vprašanj (11 vprašanj zaprtega tipa, 5 vprašanj odprtega tipa 

in 8 vprašanj kombiniranega tipa), od katerih so bila 4 vprašanja kombiniranega tipa 

namenjena temu področju. 

 

4.2.3 Vzorec 

 

Vprašalnik so reševali ravnatelji oz. odgovorni na šoli za spremljanje učnega uspeha dijakov. 

Spodnja tabela prikazuje vključene šole in število dijakov, katerih podatki o splošnem učnem 

uspehu in uspehu na poklicni maturi so bili posredovani. 

                                                 
38

 Glej Poročilo o spremljanju praktičnega izobraţevanja … (CPI, 2010) na 

 http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx. 

http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx
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Tabela 31: Število dijakov po posamezni šoli, za katere smo pridobili podatke o učnem 

uspehu in uspehu na poklicni maturi
39

 

Šola Izobraţevalni program Število dijakov 

ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola Tehnik mehatronike 23 

ŠC Velenje, Elektro in računalniška šola Tehnik mehatronike 26 

ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, 

mehatroniko in medije 
Tehnik mehatronike 31 

TŠC Kranj, Strokovna in poklicna šola Tehnik mehatronike 31 

Srednja šola tehniških strok Šiška Tehnik mehatronike 22 

Srednja šola za oblikovanje Maribor Tehnik oblikovanja 24 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo 

Ljubljana 
Tehnik oblikovanja 70 

Skupaj  227 

 

 

4.3  Ugotovitve 

 

a) Informiranost dijakov o programu pred vpisom v srednjo šolo 

Za izobraţevalni program Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja je dobra polovica 

dijakov izvedela v osnovni šoli (56,2 %), dobra tretjina na informativnem dnevu (36,4 %), 

petina od prijateljev (20,3 %) in staršev (19,8 %). Če primerjamo skupini dijakov, vidimo, da 

sta imela osnovna šola in informativni dan nekoliko večjo vlogo pri dijakih programa Tehnik 

mehatronike, pri dijakih programa Tehnik oblikovanja pa osnovna šola in starši. 

 

Tabela 32: Viri informacij o izobraţevalnem programu glede na izobraţevalni program 

Vir informacij 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

Osnovna šola 76 60,8 46 50,0 112 56,2 

Informativni dan 55 44,0 28 26,1 79 36,4 

Prijatelji 22 17,6 24 23,9 44 20,3 

Mediji (TV, časopis, radio) 17 13,6 22 7,6 43 19,8 

Starši 15 12,0 7 30,4 24 11,1 

Drugo 1 0,8 7 7,6 8 3,7 

 

b) Vplivi na izbiro srednje šole pri dijakih 

Spodbudno je, da ima največji vpliv na izbiro dijakov glede srednje šole njihov poklicni 

interes (dobrih 80 %). Kot pri informiranju dijakov o programih pred vpisom v izobraţevalni 

                                                 
39

 V vzorec ni bila vključena TŠC Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola, saj so z izvajanjem programa 

v poskusu začeli eno šolsko leto kasneje kot ostale šole. 
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program tudi pri vplivu na izbiro srednje šole drugo in tretje mesto po pomembnosti zasedata 

informativni dan na srednji šoli (dobrih 70 %) ter starši (slabih 50 %).  

 

Tabela 33: Vpliv na izbiro srednje šole 

Vpliv na izbiro 
Ni vplival 

V glavnem 

ni vplival 

V glavnem 

je vplival 

Zelo je 

vplival 
Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Svetovalni delavec na OŠ 100 46,3 63 29,2 35 16,2 18 8,3 216 100 

Učitelj na OŠ 110 50,9 66 30,6 33 15,3 7 3,2 216 100 

Starši 44 20,5 69 32,1 75 34,9 27 12,6 215 100 

Prijatelji 92 43,0 62 29,0 51 23,8 9 4,2 214 100 

Mediji (TV, časopisi, radio) 117 54,9 56 26,3 31 14,6 9 4,2 213 100 

Moj poklicni interes 14 6,6 20 9,4 75 35,4 103 48,6 212 100 

Informativni dan na srednji šoli 19 9,0 37 17,5 96 45,5 59 28,0 211 100 

Zgledi uspešnih podjetij oz. 

zasebnikov 
87 40,5 68 31,6 50 23,3 10 4,7 215 100 

Drugo: »lasten interes«, »ustvarjalnost«, »sorodstvene vezi«. 

 

c) Ponovna izbira izobraževalnega programa 

Slabe tri četrtine dijakov (72,6 %) bi se ponovno vpisalo v izobraţevalni program, ki ga 

obiskujejo.  

 

Tabela 34: Ob ponovnem vpisu v srednjo šolo bi izbral 

Izbira 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

Enako  93 74,4 63 70,0 156 72,6 

Drug izobraţevalni program 29 23,2 21 23,3 50 23,2 

Drugo  3 2,4 6 6,7 9 4,2 

Skupaj 125 100,0 90 100,0 215 100,0 

 

d) Splošni učni uspeh dijakov  

Spodaj so navedeni podatki o učnem uspehu dijakov, ki so se v šolskem letu 2006/2007 kot 

prva generacija vpisali v 1. letnik izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja. Učni uspeh je predstavljen za vsako šolsko leto posebej.  

 

i) 1. leto (2006/07) 

Skupaj je bilo v 1. letnik obeh izobraţevalnih programov vpisanih 275 dijakov, od tega jih je 

90,5 % (249 dijakov) napredovalo v 2. letnik. Vidimo, da je odstotek uspešnosti dijakov pri 
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programu Tehnik mehatronike nekoliko višji (95,5 %) od odstotka uspešnih dijakov programa 

Tehnik oblikovanja (84,3 %).  

5,1 % (14 dijakov) je v šolskem letu 2007/08 ponavljalo letnik, 12 dijakov pa se je ţe med 

letom iz programa izpisalo, od tega je 8,2 % dijakov iz programa Tehnik oblikovanja. Razlogi 

za ponavljanje 14 dijakov so učna neuspešnost, visoko število NMS (več kot 5), izostajanje od 

pouka, neizpolnjevanje obveznosti. 

 

Tabela 35: Uspeh prve generacije dijakov v programih Tehnik oblikovanja in Tehnik 

mehatronike v šolskem letu 2006/2007 

Učni uspeh 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

5 9 5,9 4 3,3 13 4,7 

4 37 24,0 25 20,7 62 22,5 

3 85 55,2 60 49,6 145 52,7 

2 14 9,1 9 7,4 23 8,4 

1 NMS 3 1,9 3 2,5 6 2,2 

2 NMS 0 / 3 2,5 3 1,1 

3 NMS 0 / 0 / 0 / 

Več NMS 4 2,6 7 5,8 11 4,0 

Izpisani 2 1,3 10 8,2 12 4,4 

Število vpisanih v 1. letnik 154 100,0 121 100,0 275 100,0 

Število in deleţ vpisanih v 2. letnik 147 95,5 102 84,3 249 90,5 

 

ii) 2. leto (2007/08) 

Spodaj so navedeni podatki o učnem uspehu dijakov, ki so v šolskem letu 2007/2008 kot prva 

generacija zaključili 2. letnik izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja. 

Skupno je bilo v 2. letnik v oba izobraţevalna programa vpisanih 268 dijakov, od tega jih je 

252 (94,0 %) napredovalo v 3. letnik, 4 dijaki v šolskem letu 2008/09 letnik ponavljajo. 

Razloga za ponavljanje dijakov sta visoko število NMS ter pomanjkanje motivacije. 2 dijaka 

sta se tekom šolskega leta iz programa izpisala. Od tistih, ki so napredovali v višji letnik (252 

dijakov), je 6 dijakov končalo letnik z odličnim uspehom, 77 dijakov s prav dobrim, 146 

dijakov z dobrim, 15 dijakov z zadostnim uspehom. 5 jih je napredovalo z 1 ali 2 NMS. 
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Tabela 36: Uspeh prve generacije dijakov v programih Tehnik oblikovanja in Tehnik 

mehatronike v šolskem letu 2007/2008 

Učni uspeh 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

5 4 2,7 2 1,7 6 2,2 

4 35 23,8 42 34,7 77 28,7 

3 82 55,8 64 52,9 146 54,5 

2 14 9,5 1 0,8 15 5,6 

1 NMS 2 1,4 7 5,8 9 3,4 

2 NMS 0 / 3 2,4 3 1,1 

3 NMS 2 1,4 0 / 2 0,7 

Več NMS 5 3,4 2 1,7 7 2,6 

Izpisani 2 1,14 0 / 2 0,7 

Izključeni 1 0,7 0 / 1 0,4 

Število vpisanih v 2. letnik 147 100,0 121 100,0 268 100,0 

Število in deleţ vpisanih v 3. letnik 138 93,9 114
40

 94,2 252 94,0 

 

iii) 3. leto (2008/09) 

V okviru spremljanja prve generacije dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja, ki so se v 1. letnik vpisali septembra 2006, so prikazani podatki o učnem uspehu 

teh dijakov v šolskem letu 2008/2009, ko so zaključili 3. letnik izobraţevanja.  

Skupaj je bilo v 3. letnik obeh izobraţevalnih programov vpisanih 248 dijakov, v višji letnik 

je napredovalo 229 oz. 92,3 % dijakov; pri čemer vidimo, da so bili dijaki programa Tehnik 

mehatronike nekoliko uspešnejši (96,4 %) od dijakov programa Tehnik oblikovanja (87,3 %). 

14 dijakov (5,6 %) letnik ponavlja. Številke v spodnji tabeli se ne ujemajo, ker dijaki 

prehajajo iz spremljanih programov v druge oblike izobraţevanja znotraj šole (ti dijaki ne 

zaključijo letnika, ne ponavljajo, se ne izpišejo, niso izključeni). 

 

                                                 
40

 Na eni izmed šol, kjer izvajajo programa Tehnik oblikovanja, so se dijakom v 3. letniku pridruţili še trije 

dijaki (ponavljavci). 
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Tabela 37: Uspeh prve generacije dijakov v programih Tehnik oblikovanja in Tehnik 

mehatronike v šolskem letu 2008/2009 

Učni uspeh 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

5 3 2,2 5 4,5 8 3,2 

4 41 29,7 44 40,0 85 34,3 

3 67 48,6 44 40,0 111 44,8 

2 10 7,2 0 / 10 4,0 

1 NMS 8 5,8 3 2,7 11 4,4 

2 NMS 0 / 1 0,1 1 0,4 

3 NMS 0 / 0 / 0 / 

Več NMS 0 / 0 / 0 / 

Ponavljavci letnika 5 3,6 9 8,2 14 5,6 

Izpisani 0 / 1 0,1 1 0,4 

Izključeni 0 / 0 / 0 / 

Število vpisanih v 3. letnik 138 100,0 110 100,0 248 100,0 

Število in deleţ vpisanih v 4. letnik 133 96,4 96 87,3 229 92,3 

 

iv) 4. leto (2009/10) 

Spodaj so navedeni podatki o učnem uspehu dijakov, ki so v šolskem letu 2009/2010 kot prva 

generacija zaključili 4. letnik izobraţevalnih programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja. 

Skupno se je v 4. letnik obeh izobraţevalnih programov vpisalo 227 dijakov; od tega jih je 

210 (92,5 %) letnik uspešno zaključilo; pri tem vidimo, da so bili dijaki programa Tehnik 

oblikovanja nekoliko uspešnejši (96,8 %) od dijakov programa Tehnik mehatronike (89,5 %). 

Največ dijakov (102 ali 44,9 %) je letnik zaključilo z dobrim uspehom, 83 dijakov (36,6 %) s 

prav dobrim, 18 (7,9 %) z odličnim in 7 dijakov (3,1 %) z zadostnim uspehom. Za 14 dijakov 

(6,2 %) ni podatka. 

 

Tabela 38: Uspeh prve generacije dijakov v programih Tehnik oblikovanja in Tehnik 

mehatronike v šolskem letu 2009/2010
41

 

Učni uspeh 
Tehnik mehatronike Tehnik oblikovanja Skupaj 

f f % f f % f f % 

5 10 7,5 8 8,5 18 7,9 

4 39 29,3 44 46,8 83 36,6 

3 63 47,4 39 41,5 102 44,9 

2 7 5,3 0 0,0 7 3,1 

Ponavljavci letnika  1 0,8 1 1,1 2 0,9 

Izpisani 0 0,0 1 1,1 1 0,4 

Izključeni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ni podatka 13 9,8 1 1,1 14 6,2 

Število vpisanih v 4. letnik 133 100,0 94 100,0 227 100,0 

Število in deleţ dijakov, ki so 

zaključili 4. letnik 
119 89,5 91 96,8 210 92,5 

                                                 
41

 Podatke smo pridobili od šol in od Drţavnega izpitnega centra. 
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v) Uspešnost prve generacije dijakov  

V 1. letnik obeh izobraţevalnih programov je bilo vpisanih 275 dijakov, od tega je v 3. letnik 

napredovalo 248 dijakov (90,2 %) in v 4. letnik 229 dijakov (83,3 %). Dijaki programa 

Tehnik mehatronike so bili nekoliko bolj uspešni (v 4. letnik jih je napredovalo 86,4 %) od 

dijakov, ki obiskujejo program Tehnik oblikovanja (glede na število vpisanih v 1. letnik, jih je 

v 4. letnik vpisanih 79,3 %).  

92,5 % dijakov, vpisanih v 4. letnik, je letnik uspešno zaključilo. Glede na vpis v 1. letnik je 

4. letnik zaključilo 119 (77,3 %) dijakov programa Tehnik mehatronike in 91 dijakov 

(75,2 %) programa Tehnik oblikovanja. Od skupaj vpisanih v 1. letnik obeh programov (275) 

je 4. letnik zaključilo 210 dijakov (76,4 %), pri čemer med programoma ni bistvene razlike. 

Razen enega dijaka iz programa Tehnik oblikovanja, so se vsi ostali dijaki, ki so zaključili 4. 

letnik, udeleţili poklicne mature. 

 

e) Uspeh prve generacije dijakov programov na poklicni maturi 

K poklicni maturi se je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku skupaj prijavilo 225 

dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja, 16 se jih je odjavilo, tako da se 

je poklicne mature na koncu skupaj udeleţilo 209 dijakov. Od teh je maturo v celoti uspešno 

opravilo 197 oz. 94,2 % dijakov, sedem dijakov (3,3 %) poklicne mature ni uspešno opravilo, 

pet dijakov (2,4 %) pa je poklicno maturo opravilo le deloma. Od tistih, ki so maturo uspešno 

opravili, je en dijak zbral 8 točk, štirje dijaki (1,9 %) so zbrali 9 točk, 10 točk je zbralo 11 

(5,3 %) dijakov, 11 točk je zbralo 18 (8,6 %) dijakov, 12 točk je zbralo 17 (8,1 %) dijakov, 

največ (28 oz. 13,4 %) dijakov je zbralo 13 točk. 16 (7,6 %) dijakov je zbralo 14 točk in ravno 

tako 16 dijakov 17 točk, 20 (9,6 %) dijakov je zbralo 15 točk, 24 (11,5 %) dijakov 16 točk, 18 

točk je zbralo 11 (5,3 %) dijakov, 19 točk 19 (9,1 %) dijakov, devet (4,3 %) dijakov je zbralo 

20 točk in dva dijaka sta zbrala 21 točk. Enemu dijaku je uspelo zbrati vseh 23 točk, s čimer si 

je prisluţil naziv »zlati maturant«. 

Iz spodnje tabele vidimo, da so bili dijaki programa Tehnik oblikovanja na poklicni maturi 

nekoliko uspešnejši od dijakov programa Tehnik mehatronike: 96,7 % kandidatov je maturo 

uspešno opravilo (iz programa Tehnik mehatronike 92,4 % dijakov), povprečna ocena je 14,64 

točk (Tehniki mehatronike: 14,10 točk). Povprečni uspeh letošnjih maturantov na obeh 

izpitnih rokih poklicne mature obeh izobraţevalnih programov znaša 14,25 točk. 
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Tabela 39: Uspeh dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik oblikovanja na poklicni 

maturi v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku 2010
42

 

Uspeh na poklicni maturi 

Tehnik 

mehatronike 

Tehnik  

oblikovanja 
Skupaj 

f f % f f % f f % 

Prijavljeni 132 100,0 93 100,0 225 100,0 

Odjavljeni 13 9,8 3 3,2 16 7,1 

Udeleţeni 119 90,2 90 96,8 209 92,9 

Delno opravljali 4 3,36 1 1,1 5 2,4 

Opravljali v celoti 115 96,6 89 98,9 204 97,6 

Št. in deleţ kandidatov, ki so 

poklicno maturo uspešno opravili 
110 92,4 87 96,7 197 94,2 

Negativen uspeh 5 4,2 2 2,2 7 3,3 

8 1 0,8 0 0,0 1 0,5 

9 2 1,7 2 2,2 4 1,9 

10 5 4,2 6 6,7 11 5,3 

11 12 10,1 6 6,7 18 8,6 

12 11 9,2 6 6,7 17 8,1 

13 15 12,6 13 14,4 28 13,4 

14 14 11,8 2 2,2 16 7,6 

15 13 10,9 7 7,8 20 9,6 

16 13 10,9 11 12,2 24 11,5 

17 9 7,6 7 7,8 16 7,6 

18 3 2,5 8 8,9 11 5,3 

19 7 5,6 12 13,3 19 9,1 

20 4 3,4 5 5,5 9 4,3 

21 1 0,8 1 1,1 2 1,0 

22 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

23 0 0,0 1 1,1 1 0,5 

Povprečen uspeh 14,10 14,64 14,25 

 

f) Primerjava uspeha prve generacije dijakov programov Tehnik mehatronike in Tehnik 

oblikovanja na poklicni maturi s sorodnimi programi 

Program v poskusu Tehnik mehatronike zdruţuje znanja iz strojnega, informacijskega in 

elektrotehniškega področja – zato uspeh prve generacije dijakov na poklicni maturi 

primerjamo s programi teh strok; medtem ko program v poskusu Tehnik oblikovanja zdruţuje 

znanja grafičnega, industrijskega in modnega oblikovanja. Uspeh prve generacije dijakov 

programov v poskusu na poklicni maturi se ne razlikuje bistveno od uspeha dijakov sorodnih 

programov.   

 

                                                 
42

 Podatke smo pridobili od šol in od Drţavnega izpitnega centra. 
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Tabela 40: Primerjava uspeha kandidatov poklicne mature programa Tehnik mehatronike in 

Tehnik oblikovanja s sorodnimi programi v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku za 

obdobje od 2006 do 2010
43

 

Izobraţevalni 

program44 

2006 2007 2008 2009 2010 

št. in % 

pozitivnih 
M45 

št. in % 

pozitivnih 
M 

št. in % 

pozitivnih 
M 

št. in % 

pozitivnih 
M 

št. in % 

pozitivnih 
M 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Elektrotehnik 

elektronik 
426 86,4 14,0  163 81,1 13,4  108 83,7 13,4 63 82,9 12,0 37 94,9 14,6 

Elektrotehnik 

elektronike 
/ / /  114 87,0 13,2  146 88,5 13,3  158 90,8 13,8  153 85,9 14,2 

Elektrotehnik 

energetik 
85 81,7 13,8 42 66,7 14,2 28 80,0 12,5 25 75,8 12,1 / / / 

Elektrotehnik 

energetike 
/ / / 40 97,6 13,2 31 91,2 14,7 44 97,8 12,7 63 87,5 13,6 

Elektrotehnik 

računalništva 
8 100,0 16,0  363 86,8 13,8  534 87,0 14,0  532 90,8 13,8  544 88,6 14,6 

Elektrotehnik 

telekomunikacij 
85 68,5 14,0 36 94,7 13,3 76 72,4 12,5 41 83,7 12,7 30 57,7 12,2 

Računalniški 

tehnik 
 418 88,9 14,6 11 73,3 12,9 5 100,0 14,0 / / / / / / 

Strojni tehnik  448 85,5 13,9  398 92,1 13,3  358 89,5 13,7  439 90,3 13,8  465 91,2 13,7 

Tehnik 

mehatronike 
/ / / / / / / / / / / / 110 92,4  14,1 

Grafični 

oblikovalec 
25 96,1 14,9 37 92,5 14,2 43 95,5 15,0 46 71,9 15,3 5 100,0 13,4 

Industrijski 

oblikovalec 
 47 88,7 14,9 29 85,3 14,4 15 83,3 11,7 29 82,9 13,9 / / / 

Modni 

oblikovalec 
 53 82,8 14,5 30 93,7 14,1 39 97,5 14,0 36 94,7 14,3 1 100,0 16,0 

Tehnik 

oblikovanja 
/ / / / / / / / / / / /  87 96,7 14,6 

 

                                                 
43

 Podatke za programa Tehnik oblikovanja in Tehnik mehatronike smo pridobili od šol, ki ta dva programa 

izvajajo, za ostale programe smo podatke pridobili od Drţavnega izpitnega centra. 
44

 Pri nekaterih programih zaradi prenove in ukinjanja izobraţevalnih programov ni podatkov za vsa leta 

primerjave. 
45

 M – Povprečni splošni uspeh. 
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g) Zaposlitvena pričakovanja dijakov 

Večina dijakov, to je 70,5 %, ki so vpisani v izobraţevalni program Tehnik mehatronike in 

Tehnik oblikovanja, se po uspešno končanem izobraţevanju ne namerava zaposliti, temveč bo 

nadaljevala z izobraţevanjem po vertikali. S tem sledijo trendu, ki smo mu v zadnjih letih 

priča v Sloveniji na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja. Skupaj dobrih 7 % 

dijakov se namerava po končanem programu zaposliti. Če primerjamo odgovore dijakov 

glede na izobraţevalni program, vidimo, da nekoliko več dijakov iz programa Tehnik 

mehatronike meni, da se bodo po izobraţevanju zaposlili. Več dijakov iz programa Tehnik 

oblikovanja še ne ve, ali se bodo zaposlili oziroma so izbrali moţnost: drugo. Razlike med 

dijaki glede na izobraţevalni program so statistično pomembne. 

 

Tabela 41: Namera dijakov o zaposlitvi po končani srednji šoli glede na izobraţevalni 

program 

Namera 

Tehnik 

mehatronike 

Tehnik 

oblikovanja 
Skupaj 

f f % f f % f f % 

Da, pri delodajalcu, kjer opravljam 

praktično izobraţevanje. 
6 4,8 1 1,1 7 3,2 

Da, vendar še ne vem kje. 8 6,4 1 1,1 9 4,1 

Ne, ker bom nadaljeval 

izobraţevanje. 
87 69,6 66 71,7 153 70,5 

Ne vem. 22 17,6 19 20,7 41 18,9 

Drugo 2 1,6 5 5,4 7 3,2 

Skupaj 125 100,0 92 100,0 217 100,0 

 

 

4.4 Sklep 

 

Spremljava je pokazala, da imajo pri posredovanju informacij o izobraţevalnih programih 

največjo vlogo osnovne šole, informativni dnevi na srednjih šolah, starši ter prijatelji. 

Spodbudno je, da ima pri dijakih največji vpliv na izbiro srednje šole njihov poklicni interes; 

prav tako pa se tudi tukaj kaţe pomembnost informativnega dneva na srednjih šolah.  

Če bi se dijaki ponovno vpisovali v srednjo šolo, bi se slabe tri četrtine dijakov ponovno 

vpisalo v program, ki ga obiskujejo. 

Glede na število vpisanih dijakov v 1. letnik obeh programov (275), jih je 4. letnik zaključilo 

210 oz. 76,4 % (pri čemer razlika med programoma v poskusu ni bistvena). Od 275 dijakov 
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jih je maturo uspešno zaključilo 197 oz. 71,6 % (tudi tukaj razlika med obema programoma ni 

bistvena). 

Od dijakov obeh programov, ki so pristopili k poklicni maturi (209), jih je zrelostni preizkus 

opravilo 96,7 % (197 dijakov), pri tem (in pri povprečnem številu doseţenih točk na maturi) 

so bili dijaki programa Tehnik oblikovanja nekoliko uspešnejši od dijakov programa Tehnik 

mehatronike.  

Pri zaposlitvenih pričakovanjih dijakov je spremljanje pokazalo, da se dijaki po uspešno 

končanem izobraţevanju ne nameravajo zaposliti, temveč bodo nadaljevali z izobraţevanjem 

po vertikali. S tem sledijo trendu, ki smo mu v zadnjih letih priča na področju poklicnega in 

strokovnega izobraţevanja v Sloveniji.  
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