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Poročilo o spremljanju izvajanja izobraževalnih programov
srednjega poklicnega izobraževanja - šolska organizacija

1.

UVOD

Spremljava in evalvacija izobraževalnih programov je ena od temeljnih in stalna naloga Centra RS
za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI).
S poročilom podajamo ugotovitve ter predloge za dva programa srednjega poklicnega izobraževanja
v šolski organizaciji, ki sta se začela izvajati v šolskem letu 1998/ 99. To sta izobraževalna
programa:
-

Bolničar – negovalec,

-

Oskrbnik.

Spremljanje je bilo osredotočeno na oceno predmetnika in programa kot celote, oceno katalogov
znanja, predvsem uresničevanje ciljev ter obseg in zahtevnost katalogov, pogoje za njihovo
uresničevanje ter učni uspeh dijakov. V poročilu so zbrani tudi predlogi za spremembo vsebin in
ciljev katalogov znanja ter ocene izpitnih katalogov. Dijake smo povprašali o učni klimi v razredu
ter o zahtevnosti programa in posameznih predmetov. Ocene in mnenja učiteljev, ravnateljev in
dijakov smo pridobili z anketnimi vprašalniki. Za interpretacijo smo uporabili tudi strokovno
gradivo o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Ugotovitve podajamo za vsak program posebej, razen v primerih, ko se ugotovitve enotne za oba
izobraževalna programa.

2.

METODOLOGIJA SPREMLJANJA IN EVALVACIJE

Metodologija spremljanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja je bila
pripravljena na podlagi spoznanj sodobne kurikularne in evalvacijske teorije, Izhodišč za pripravo
izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju: Izhodišča; 1997) ter drugih normativnih predpisov,
zlasti šolske zakonodaje ter sklepov Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
(v nadaljevanju: Strokovni svet), ki je ob obravnavi izobraževalnih programov opozoril na nekatere
vidike spremljanja.
V našem primeru gre za sumativno evalvacijo v obliki za končnega poročila za prvo vpisno
generacijo v obeh programih.
CPI opravlja spremljanje kot zunanji evalvator, ki pa je povabil k sodelovanju tiste, ki izobraževalni
proces, programe in kataloge znanja najbolje poznajo, to je učitelje in ravnatelje. Za mnenja smo
povprašali tudi dijake.
Za pridobitev podatkov o izobraževalnih programih smo uporabili:
-

Izobraževalna programa Oskrbnik ter Bolničar – negovalec (le-ta je pripravljen tudi za
izvajanje na narodno mešanem območju slovenske Istre s slovenskim učnim jezikom, tj.
Bolničar - negovalec (SI)): splošni del programa, kataloge znanja in izpitne kataloge.

-

Podatke Ministrstva za šolstvo, znanost in šport o vpisu v srednješolske izobraževalne
programe.
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Za spremljavo izobraževalnih programov je bil pripravljen naslednji instrumentarij:
-

Vprašalnik za učitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov ter
praktičnega pouka: “Evalvacija izobraževalnega programa srednjega poklicnega
izobraževanja in katalogov znanja, 1. letnik 1998/ 99 – šolska organizacija”.

-

Vprašalnik za ravnatelje: “Evalvacija izobraževalnega programa in katalogov znanja
srednjega poklicnega izobraževanja, 1. letnik 1998/ 99 - šolska organizacija“.

-

Vprašalnik za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka o katalogih
znanja za 2. in 3. letnik (šol. l. 1999/ 00 in 2000/ 01).

-

Vprašalnik za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na zaključnem
izpitu o izpitnih katalogih v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja šolska organizacija.

-

Vprašalniki za dijake.

Vprašalnike smo naslovili na vse šole, ki so izvajale izobraževalna programa. Vprašalniki za 1.
letnik izvajanja so bila poslani na šole v mesecu oktobru 1999, za 2. in 3. letnik pa novembra 2001.
Za 1. letnik smo vprašalnike naslovili na ravnatelje in vse učitelje, ki poučujejo v programu, za 2.
in 3. letnik pa zaradi obsežnosti dela pri evalvaciji programov samo na učitelje strokovno-teoretičnih
predmetov ter praktičnega pouka. Za oba programa skupaj smo dobili vrnjenih 146 vprašalnikov
učiteljev ter 8 vprašalnikov ravnateljev, kar je prikazano v preglednici 1. Dijaki so vprašalnik
izpolnjevali ob koncu 2. letnika. Vrnjenih je bilo 176 vprašalnikov.
Preglednica 1: Število vrnjenih vprašalnikov po letnikih in programih
Program
Bolničar – negovalec
Oskrbnik

1. letnik
Št.
61
22

2 in 3. letnik
Št.
41
22

Skupaj
Št.
102
44

Vprašalniki so bili sestavljeni tako, da so učitelji ocenjevali strinjanje s trditvijo na pet-stopenjski
številčni lestvici, pri čemer “5” vselej pomeni “najboljše”, “najustrezneje”, oz. tisto, s čimer se
“najbolj strinja”, “1” pa obratno “najslabše”, “najmanj ustrezno”, oz. tisto, s čimer se “sploh ne
strinja”. Druga vrsta vprašanj so bila na tri ali več-stopenjski nominalni ali ordinalni lestvici, pri
čemer so anketiranci izbrali ustrezen odgovor. Pri več vprašanjih so anketiranci imeli možnosti
napisati lastna mnenja, pripombe in predloge.
Statistična analiza je bila opravljena s programskim paketom SPSS ter s pomočjo Excela. Za analizo
podatkov smo uporabili naslednje statistične metode in oblikovali različne parametre, in sicer:
-

Frekvenčne porazdelitve in odstotne deleže po posameznih vprašanjih – le te so predstavljene
bodisi v obliki grafov bodisi kot preglednice.

-

Primerjava aritmetičnih sredin pri numeričnih spremenljivkah na 5-stopenjski lestvici – z
analizo variance ali t-testom smo preverili, ali pri določeni spremenljivki obstajajo statistično
pomembne razlike med skupinami anketirancev.

-

Za spremenljivke na nominalni ali ordinalni lestvici smo pomembnost razlik med skupinami
anketirancev ugotavljali s pomočjo hi-kvadrat testa.

Nekatere podatke je bilo potrebno obdelati ročno, to je bilo pri analizi odprtih odgovorov, ko so
anketiranci podali svoja mnenja in predloge o posameznih sestavinah programa ter katalogih znanja
ter predlagali konkretne spremembe.
Podatki o anketirancih
Med anketiranimi učitelji prevladujejo ženske (86 %) in le 14 % je moških. Povprečno število
službenih let v izobraževanju (pri učiteljih 3. letnika) znaša 12,2 leta, od tega v poklicnem ali
strokovnem šolstvu 9,4 let. Največ - 56 % jih je v poklicnem oz. strokovnem šolstvu zaposlenih od
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4 – 10 let, približno četrtina tri leta ali manj, slabih 19 % pa 11 let ali več. Po izobrazbi prevladujejo
učitelji z visokošolsko izobrazbo (89,9 %), višjo izobrazbo ima 3,4 % anketiranih učiteljev, srednjo
pa 6,7 %. Učitelji s srednjo in višjo izobrazbo so predvsem učitelji praktičnega pouka.

2. 1.

VIDIKI SPREMLJAVE

V spremljavi so nas zanimala temeljna vprašanja v zvezi z izobraževalnimi programi:
♦

Podatki o izobraževalnem programu: vpis, šole, ki program izvajajo, učni uspeh dijakov po
letnikih in na zaključnem izpitu.

♦

Ocena vsebine in zgradbe predmetnika ter programa kot celote:
-

ustreznost predmetnika: primerjava s prejšnjim predmetnikom, ustreznost predmetnika glede
na potrebe poklica, zastopanost različnih vrst znanj, izbora strokovno-teoretičnih ter splošnoizobraževalnih predmetov, razmerje teorija – praksa in obremenjenost dijakov;

-

predlogi za spremembo predmetnika;

-

spodbujanje poklicne socializacije ter osebnostnega razvoja dijakov;

-

spodbujanje sodobnih pristopov v izobraževanju;

-

ustreznost ciljev in vsebin v programu glede na tehnološki razvoj;

-

ustreznost programa za nadaljnje izobraževanje.
Ocena posameznega predmeta:

♦
-

ocena položaja in razporeditve predmeta v predmetniku;

-

povezanost z drugimi predmeti;

-

ocena, kako predmet prispeva k uresničevanju ciljev izobraževanja in razvijanju posebnih
lastnosti in vrednot, značilnih za bodoči poklic.

♦ Ocena katalogov znanja:
-

ustreznost opredeljenosti posameznih vrst ciljev v katalogih;

-

ocena informativnih, formativnih in socializacijskih ciljev;

-

zahtevnost, težavnost in obsežnost predmetnih katalogov;

-

uresničevanje zahtev kataloga znanja;

-

predlogi za spremembo vsebin v katalogih znanja.

♦ Ocena izpitnih katalogov:
-

vsebina in zahtevnost izpitnih nalog;

-

ustreznost kriterijev ocenjevanja.

♦ Ostalo:
-

metode in oblike učenja in poučevanja ter uporaba aktivnih metod pri pouku;

-

pogoji za uresničevanje katalogov znanja (učna gradiva, materialni pogoji);

-

pogoji za izvedbo zaključnega izpita.

-

ugotavljanje učne klime v razredih ter mnenja dijakov o zahtevnosti in obsežnosti programa
in posameznih predmetov.
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3. UGOTOVITVE SPREMLJAVE IN INTERPRETACIJA
3.1 STANJE VPISA IN ŠOLE, KI PROGRAME IZVAJAJO
V šolskem letu 1998/99 sta bila vpeljana oz. prenovljena dva programa srednjega poklicnega
izobraževanja v šolski organizaciji. To sta programa Bolničar – negovalec (izvaja se tudi
prilagoditev programa (SI) na narodno in jezikovno mešanem območju slovenske Istre s slovenskim
učnim jezikom ter italijanščino kot jezikom okolja) ter program Oskrbnik. Program Bolničar –
negovalec se je v šolskem letu 1998/ 99 izvajal na naslednjih sedmih šolah: Srednja zdravstvena
šola Celje, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Srednja zdravstvena šola Piran, Srednja
zdravstvena šola Juga Polak Maribor, ŠC Novo mesto Srednja zdravstvena in poklicna ter tehniška
kemijska šola, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja šola Jesenice. Vpis v program za prvo
generacijo je bil takle: v 1. letnik šolskega leta 1998/99 je bilo vpisanih 260 dijakov (9 oddelkov),
v 2. letnik 215 in v 3. letnik šolskega leta 2000/01 200 dijakov. Med vpisanimi prevladujejo dekleta
(75 % od vseh vpisanih v 1. letniku).
V program Oskrbnik je bilo v 1. letnik vpisanih 98 dijakov (4 oddelki) in tudi v tem programu
prevladujejo dekleta (88 %). V 2. letniku iste generacije je bilo vpisanih 83 dijakov in v 3. 80.
Program so za prvo vpisno generacijo izvajale tri šole: Srednja šola Zagorje, SIC Slovenske Konjice
- Kovinarska šola in šola za gospodinjske storitve Zreče ter Šolski center Velenje - Poklicna in
tehniška šola za gospodinjske storitve.

3. 2 UČNI USPEH DIJAKOV
3. 2. 1 Uspeh dijakov po letnikih
Podatke o učnem uspehu dijakov prikazujemo po posameznih šolskih letih. Ker vse šole niso vrnile
anketnih vprašalnikov, so podatki pripravljeni zgolj na podlagi vzorca.
Preglednica 2: Učni uspeh dijakov po letnikih (po popravnih izpitih)
LETNIK

Delež
nezadostnih
ocen v %
B- N
Osk.
1. letnik 1998/ 99
11,2
16,4
2. letnik 1999/ 00
3,4
2,2
3. letnik 2000/ 01
1,6
1,4
B – N: Bolničar – negovalec
Osk.: Oskrbnik

Delež
pozitivnih
ocen v %
B–N
Osk.
87,6
83,6
95,5
97,0
97,6
98,6

Delež neocenjenih
B–N
1,2
1,1
0,8

Osk.
0,0
0,8
0,0

Iz preglednice je razvidno, da je največji osip po 1. letniku. Delež dijakov, ki niso končali letnika,
je namreč daleč najvišji po 1. letniku in se iz leta v leto zmanjšuje – po 3. letniku je le še okrog 1,5
% dijakov, ki niso končali letnika. Največji osip po 1. letniku potrjujejo tudi podatki o stanju vpisa
po šolskih letih. V programu Oskrbnik je bil po 1. letniku največji delež nezadostnih pri splošnoizobraževalnih predmetih (11,5 % dijakov), v programu Bolničar – negovalec pa pri strokovnoteoretičnih (9,1 %). V obeh programih so dijaki najboljše ocene dosegli pri praktičnem pouku.
3. 2. 2 Uspeh na zaključnem izpitu
Zaključni izpit v srednjih poklicnih šolah obsega tri izpitne enote: pisni in ustni izpit iz maternega
jezika oz. slovenščine, ustni ali pisni oz. pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega
predmeta ter praktični del.
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Statistika uspeha kaže, da so bili dijaki v spremljanih programih na zaključnem izpitu zelo uspešni,
saj je bila uspešnost 97,6 %, kar pomeni, da je tolikšen delež dijakov, ki so pristopili k opravljanju
zaključnega izpita, tega tudi uspešno opravilo. Delež pozitivnih je nekoliko višji kot sicer v
programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (uspešnost 93,4 %). Praktični del zaključnega
izpit so vsi, ki so pristopili k izpitu, uspešno opravili. Odstotek pozitivnih pa je zelo visok tudi pri
ostalih dveh izpitnih enotah. Za malenkost več dijakov je bilo uspešnih pri slovenščini kot pri
temeljnem strokovno-teoretičnem predmetu.
Preglednica 3: Splošni učni uspeh po jesenskem izpitnem roku 1
Program

Odlični

Prav dobri

Dobri

Zadostni Nezadostni Pozitivni

Bolničar –
negovalec
Oskrbnik

16,0 %

30,2 %

40,7 %

11,1 %

2,2 %

97,8

14,7 %

30,9 %

41,2 %

10,3 %

2,9 %

97,1

Št. dij.,ki Od tega
so
neuspešnih
opravljali
ZI
181
4
68

2

Preglednica 4: Delež pozitivnih pri posameznih izpitnih enotah po jesenskem izpitnem roku
Odstotek pozitivnih

Materni jezik

Bolničar – negovalec
Oskrbnik

99,4 %
98,5 %

Strokovno-teoretični
predmet
98,1 %
97,1 %

Praktični del
100,0 %
100,0 %

3. 3 OCENA VSEBINE IN ZGRADBE PREDMETNIKA
Ocena predmetnika kot celote
Ravnatelji in učitelji so ocene v zvezi s predmetnikom izrazili s pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri
čemer 1 pomeni, da “se s trditvijo sploh ne strinja”, 5 pa, da “se s trditvijo popolnoma strinja”.
Predmetnik so ocenjevali glede na zastopanost različnih vrst znanja, nadalje glede na to, kako
ustreza sprotnim in razvojnim potrebam poklica, glede izbora strokovno-teoretičnih ter splošnoizobraževalnih predmetov, razmerja med teorijo in prakso ter obremenjenost dijakov. V preglednici
so prikazana povprečja rangov za vsak program posebej.
Preglednica 5: Mnenje o predmetniku
Mnenje o predmetniku kot celoti
Dosedanji predmetnik je bil bolj ustrezen
Predmetnik v globalu ustreza potrebam poklica
Predmetnik je preveč naravnan na trenutne poklicne potrebe
Premalo se upoštevajo razvojni trendi in vizije
V predmetniku je premajhen poudarek znanjem, ki jih terja moderni razvoj
Izbor splošno-izobraževalnih predmetov je ustrezen
Izbor strokovno-teoretičnih predmetov je ustrezen
Več znanja o podjetništvu
Več znanja o ekologiji
Več znanja iz varnosti pri delu in varovanju zdravja
Razmerje teorija praksa je ugodno
•
1

Bolničar Oskrbnik
negovalec
Povprečje ranga
2,3
2,2
3,8
4,1
2,5
1,8
2,6
2,4
2,8
2,7
3,7
3,8
3,6
3,9
2,7
3,1
2,9
3,3
3,4
3,6
3,2
3,3

Neocenjeni dijaki niso upoštevani
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Povečati obseg splošne izobrazbe
Povečati obseg strokovne teorije
Povečati delež praktičnega pouka v šoli
Povečati delež prakse v neposrednem delovnem procesu
V celoti preveč obremenjeni
Preveč splošno-izobraževalnih predmetov
Preveč obremenjeni s teorijo
Preveč praktičnega izobraževanja

3,0
2,8
3,8
3,4
2,5
2,3
2,7
1,8

2,7
3,0
4,7
3,0
2,7
2,5
3,0
1,7

Ker pri večini od teh vprašanj ni statistično pomembnih razlik med programoma, navajamo nekaj
splošnih ugotovitev in predlogov anketirancev. Iz pregleda frekvenčnih porazdelitev, ki jih sicer
nismo vpisali v tabelo, in iz aritmetičnih sredin, je razvidno, da večina (blizu 66 %) anketirancev
ocenjuje, da predmetnik v globalu ustreza potrebam poklica. Po mnenju večine učiteljev in
ravnateljev je izbor splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetov ustrezen. Izmed
interdisciplinarnega znanja, ki si ga želijo več, pa je na prvem mestu znanje iz varnosti pri delu in
varovanju zdravja.
V Izhodiščih za pripravo programov so opredeljena razmerja med posameznimi sestavinami
programa tj. splošno-izobraževalnimi in strokovno-teoretičnimi predmeti ter praktičnim
izobraževanjem (Izhodišča…; 1997). Nekaj čez 40 % anketirancev (velja za oba programa) pravi,
da je razmerje med teorijo in prakso ustrezno. Tisti, ki pravijo, da ni ustrezno (to je dobrih 20 %),
pa bi to razmerje spremenili zlasti v korist praktičnega pouka, pa tudi praktičnega izobraževanja v
delovnem procesu.
Iz odgovorov učiteljev ne izhaja, da so dijaki preobremenjeni, saj je več učiteljev, ki pravijo, da
gledano v celoti dijaki niso preobremenjeni, kot pa tistih, ki menijo, da so. So pa v primerjavi s
praktičnim izobraževanjem bolj obremenjeni s teorijo. Na obremenitev sicer vplivajo različni
dejavniki, kot so: struktura predmetnika in urnika oz. tedenska in dnevna razporeditev ur, obsežnost
snovi.
V zvezi s spremembo predmetnika povzemamo nekatere splošne predloge ter predloge po
predmetih, najprej za program Bolničar – negovalec.
-

Več vaj pri pouku teoretičnih predmetov in več praktičnega pouka. Dijaki praktičnega pouka
ne opravljajo v šoli, pač pa v domovih upokojencev. Učitelji so predlagali, da naj del
praktičnega izobraževsnj poteka v bolnišnici, kjer bodo predvidoma bolničarji tudi iskali
zaposlitev.

-

Matematika: namesto dveh ur na teden v vseh treh letnikih, bi bilo bolje po tri ure tedensko
v 1. in 2. letniku.

-

Slovenščina: več ur za sporočanje.

-

Športna vzgoja: ravnatelji pravijo, da bi bila lahko ena ura manj tedensko, torej namesto treh
samo dve uri.

-

Pojavil se je predlog za vključitev vsebin računalništva oz. informatike (večina drugih
programov srednjega poklicnega izobraževanja ima omenjene vsebine).

-

Pomoč in oskrba: prav vsi učitelji tega predmeta, pa tudi nekateri učitelji drugih predmetov,
pravijo, da je preveč teoretično zasnovan. Predlagajo več vaj oz. praktičnega dela.

Splošna pripomba učiteljev tega programa je bila, da so strokovni predmeti dokaj teoretično
zasnovani. Dosti je teoretičnih vsebin, hkrati je pri strokovnih predmetih premalo vaj, preko katerih
bi lahko vsebine poenostavili in jih približali dijakom. Teorija naj bo stvarna in dostopna, znanje
bolj uporabno, bolj naj se upošteva posameznik in njegove individualne potrebe.
Program Oskrbnik:
-

Večji delež strokovno-teoretičnih predmetov ter praktičnega izobraževanja ter presoditi, če
je smiselno še kateri predmet integrirati v stroko.
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-

Prehrana: predmet ima na razpolago malo ur, čeprav so vsebine zelo podobne kot na
gostinskih šolah, ki pa imajo na razpolago več ur.

-

Večji poudarek vsebinam računovodstva.

-

Pri poslovni informatiki več poudarka uporabi sistema Windows. V okviru tega predmeta bi
se lahko učili tudi 10-prstnega tipkanja.

-

Primanjkuje vsebin o negi otrok, oseb s posebnimi potrebami na domu; večji poudarek negi
in delu s starejšimi na domu. Omenjene vsebine so sicer zajete v predmet Kultura bivanja,
vendar za določena poglavja učitelji predlagajo več poudarka.

3.4 OCENA POSAMEZNEGA PREDMETA OZ. KATALOGOV ZNANJA
3.4.1

Ocena položaja predmeta v programu

Učitelji so ocenili položaj svojega predmeta v predmetniku tako, da so obkrožili ustrezen odgovor
na tri-stopenjski lestvici. Ocenjevali so zastopanost predmeta v predmetniku glede na bodoči poklic
dijakov ter ustreznost razmerja med številom ur ter obsežnostjo snovi oz. zahtevnostjo ciljev v
katalogu znanja.
Za program Bolničar – negovalec večina učiteljev (približno 83 %) meni, da je njihov predmet v
predmetniku ustrezno zastopan glede na poklic, za katerega program izobražuje. Da bi bil predmet,
ki ga poučujejo, zastopan bolj obširno, predlaga del učiteljev predmeta pomoč in oskrba. Preobširno
pa naj bi bil zastopan predmet socialno skrbstvo. 88 % učiteljev meni, da je število ur za njihov
predmet v 1. letniku ustrezno, ostali pa, da je premajhno. In za katere predmete naj bi bilo število
ur preskromno? Tako meni del učiteljev predmeta osnove anatomije in fiziologije. Za predmete, ki
so se izvajali v 2. letniku, 72 % učiteljev meni, da so ustrezno zastopani, medtem ko je ta delež v 3.
letniku 75 %. Premajhno število ur naj bi v 3. letniku imel zlasti predmet Gospodinjstvo, hranoslovje
in osnove dietetike, ki je v predmetniku zastopan le eno uro tedensko.
V programu Oskrbnik del učiteljev naravoslovja, tujega jezika, strokovno-teoretičnega predmeta
prehrana ter praktičnega pouka želi, da bi bil njihov predmet zastopan bolj obširno. Ostali učitelji
(73 %) pa menijo, da je njihov predmet primerno zastopan v predmetniku. Večina učiteljev (63 %)
meni, da je število ur za njihov predmet v 1. letniku ustrezno. Več ur za svoj predmet bi rad del
učiteljev praktičnega pouka ter poslovne informatike. Noben učitelj pa ne meni, da je število ur za
predmet preveliko. V 2. letniku naj bi bilo preskromno število ur za zlasti za praktični pouk, deloma
pa to velja tudi za predmet poslovna informatika. Podobne so ugotovitve za 3. letnik.
Iz ugotovitev, da si del učiteljev želi več ur za svoj predmet, lahko povzamemo domnevo, da so
katalogi znanja nekaterih predmetov kljub priporočilom o njihovi razbremenitvi še vedno preveč
natrpani. Učitelji v razpoložljivem času očitno ne uspejo uresničiti vseh ciljev, zato predlagajo več
ur.

3.4.2

Korelacija med predmeti

Učitelji so ocenili povezavo svojega predmeta z drugimi predmeti, in sicer splošno-izobraževalnimi,
strokovno-teoretičnimi in praktičnim poukom. V spodnjih preglednicah je navedeno, katere
predmete so učitelji določenega predmeta najpogosteje navedli, da se povezujejo z njihovim
predmetom.
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Preglednica 6: Povezava med predmeti v programu Bolničar - negovalec
Predmet
Slovenščina
Tuji jezik
Umetnost
Družboslovje
Naravoslovje
Matematika
Športna vzgoja
Vzgoja za zdravje in
higiena
Osnove anatomije in
fiziologije
Gospodinjstvo,
hranoslovje in osnove
dietetike
Pomoč in oskrba
Praktični pouk

Povezava s predmeti
Družboslovje, Pomoč in oskrba, Praktični pouk
Slovenščina, Matematika, Družboslovje, Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove
dietetike, Praktični pouk
Slovenščina, Družboslovje
Slovenščina, Naravoslovje, Pomoč in oskrba, Praktični pouk
Matematika, Osnove anatomije in fiziologije, Pomoč in oskrba, Gospodinjstvo,
hranoslovje in osnove dietetike, Praktični pouk
Slovenščina, Naravoslovje
Naravoslovje, Praktični pouk
Naravoslovje, Pomoč in oskrba, Praktični pouk
Naravoslovje, Pomoč in oskrba, Vzgoja za zdravje in higiena, Gospodinjstvo,
hranoslovje in osnove dietetike, Praktični pouk
Naravoslovje, Osnove anatomije in fiziologije, Pomoč in oskrba, Vzgoja za zdravje
in higiena, Praktični pouk
Vzgoja za zdravje in higiena, Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike,
Praktični pouk
Pomoč in oskrba, Vzgoja za zdravje in higiena, Gospodinjstvo, hranoslovje in
osnove dietetike

Iz korelacijske tabele je razvidno, da se splošno-izobraževalni predmeti večinoma dobro povezujejo
med seboj. Učitelji splošnih predmetov največkrat navajajo povezavo svojega predmeta s
slovenščino ter naravoslovjem in družboslovjem. Povezava z drugimi splošno-izobraževalnimi
predmeti je nekoliko slabša (npr. učitelji ne navajajo, da bi se njihov predmet povezoval s tujim
jezikom ali umetnostjo). Učitelji tujega jezika poudarjajo nujnost povezave z jezikom stroke, ki je
zaenkrat ni zaslediti. Izmed strokovnega dela se splošni najbolje povezujejo s predmetom Pomoč in
oskrba ter s praktičnim poukom. Glede povezav strokovno-teoretičnih predmetov z drugimi bi
povzeli naslednje: tudi strokovni predmeti se dobro povezujejo drug z drugim ter s praktičnim
poukom. Največkrat so učitelji za povezavo navajali temeljni predmet Pomoč in oskrba. Izmed
splošnih najpogosteje navajajo korelacijo s predmetom Naravoslovje, medtem ko so povezave z
drugimi splošno-izobraževalnimi predmeti manj pogoste. Učitelji praktičnega pouka navajajo le
povezave s strokovno-teoretičnimi ne pa tudi s splošno-izobraževalnimi predmeti.
Iz pregleda korelacij med predmeti vidimo, da povezave med nekaterimi niso v zadostni meri
izražene (npr. povezava med praktičnim poukom in splošno-izobraževalnimi predmeti, povezava
tuji jezik – strokovno-teoretični predmeti).
Preglednica 7: Povezava med predmeti v programu Oskrbnik
Predmet
Slovenščina
Tuji jezik
Družboslovje
Naravoslovje
Matematika
Poslovna informatika
Poznavanje tekstilij
Prehrana
Praktični pouk

Povezava s predmeti
Družboslovje, Umetnost
Družboslovje, Slovenščina, Poslovna informatika, Prehrana, Praktični pouk
Osnove ekonomike in prava, Praktični pouk
Matematika, Tuji jezik, Slovenščina, Kultura bivanja, Prehrana
Naravoslovje, Poslovna informatika, Praktični pouk
Slovenščina, Tuji jezik, Matematika, Osnove ekonomike in prava, Praktični pouk
Matematika, Naravoslovje, Praktični pouk
Tuji jezik, Matematika, Kultura bivanja, Poslovna informatika, Praktični pouk
Slovenščina, Tuji jezik, Matematika, Kultura bivanja, Prehrana, Poznavanje tekstilij

V programu Oskrbnik vsi učitelji strokovno-teoretičnih predmetov pozitivno ocenjujejo povezavo
svojega predmeta s praktičnim poukom, omenja se tudi povezava s temeljnimi splošno11

izobraževalnimi predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik). Po navedbah učiteljev je dobra
povezava praktičnega pouka s strokovnimi pa tudi s splošno-izobraževalnimi predmeti.
Če ugotavljamo povezave med predmeti, to seveda še ne pomeni, da smo dosegli medpredmetno
zasnovanost in interdisciplinarnost. Korelacije med predmeti je treba razumeti v smislu
funkcionalnega povezovanja in usklajevanja konteksta enega predmeta z drugimi, pri čemer
posamezen predmet ohranja svojo samostojnost. Namen korelacije je lažje in boljše razumevanje
predmeta na osnovi poznavanja drugega predmeta (Krapše, 2002).

3.4.3

Globalna ocena ciljev in vsebin predmeta

Učitelji so ocenili, kako cilji in vsebine njihovega predmeta prispevajo k uresničevanju
izobraževalnih ciljev. Oceno so izrazili s pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri tem ocena 5 pomeni
“zelo veliko” in 1 ”zelo malo”. Ocene so prikazane kot povprečja rangov ločeno za programa
Bolničar – negovalec ter Oskrbnik.
Preglednica 8: Globalna ocena ciljev in vsebine predmeta za uresničevanje ciljev programa
Cilji izobraževanja
a
b
c
č
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Splošni osebni razvoj dijaka
Priprava na neposredno delo in razvijanje delovne rutine
Zagotavlja predvsem teoretično znanje, pomembno za uspešno poklicno delo
Osvajanje metod in postopkov ter spretnosti za reševanje konkretnih
delovnih problemov
Razvijanje sposobnosti za samostojno odločanje v procesu dela ter za
kontrolo in ocenjevanje storitve/ izdelka
Razvijanje sposobnosti za organizacijo dela, samozaposlovanje, podjetništvo
Sodelovanje in delo v skupini
Sposobnost iskanja novega znanja
Osvešča dijaka o zagotavljanju varnega in zdravega dela
Omogoča spoznati soodvisnost tehnološkega in socialnega razvoja ter
prednosti in nevarnosti tehnološkega razvoja
Nudi dijaku predvsem znanje za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje
Razvija dijaku komunikacijske sposobnosti
Predmet nudi veliko možnosti za razvijanje posebnih lastnosti in vrednot,
značilnih za poklic, za katerega program izobražuje

Bolničar Oskrbnik
negovalec
Povprečje ranga
4,1
4,1
3,7
3,8
2,7
3,2
3,3
3,8
3,3

3,5

2,6
3,7
3,6
3,7
3,2

3,2
3,4
3,5
3,4
3,2

3,3
3,8
3,5

3,8
3,7
3,4

Ocene učiteljev kažejo, da (v obeh programih) najbolj pripomorejo k splošnemu osebnemu razvoju
dijakov, kar so pokazale ugotovitve spremljav izobraževalnih programov na vseh stopnjah. Splošni
cilji izobraževanja so bolje ocenjeni kot pa cilji, ki so povezani s poklicem. Vendar ta ugotovitev ni
nova. Šola skozi izobraževalnih proces namreč laže pripomore k uresničevanju splošnih ciljev,
pomembnih v skoraj vsakem poklicu (npr. razvijanje komunikacijskih sposobnosti, sposobnost
iskanja novega znanja, teamsko delo). Specifični poklicni cilji pa se uspešneje uresničujejo v
neposrednem delovnem procesu. Med »poklicnimi« cilji je najbolje ocenjen cilj priprava na
neposredno delo in razvijanje delovne rutine, kar je v bistvu pozitivno. Na zadnje mesto učitelji
postavljajo razvijanje sposobnosti za organizacijo dela, samozaposlovanje, podjetništvo ter
zagotavljanje teoretičnega znanja, pomembnega za uspešno poklicno delo.

3. 4. 4 Ocena posamezne vrste ciljev
Večina anketirancev (70 %) meni, da je določanje ciljev izobraževanja boljša orientacija za pripravo
pouka kot zgolj navajanje učnih vsebin. Cilji so dovolj razumljivi, pregledni in pomenijo dobro
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podlago za načrtovanje pouka. Posamezni učitelji so bili mnenja, da so nekateri cilji preveč ohlapni
ter prezahtevni, morda tudi preobširni. Vsekakor lahko rečemo, da obstoječa metodologija priprave
katalogov znanj (prepletanje učno-ciljnega in učno-vsebinskega pristopa) pomeni kvalitativen
premik od prejšnjega učno-vsebinskega načrtovanja, vendar učitelju nalaga tudi večjo odgovornost,
saj so v katalogih določeni predvsem cilji, od učitelja pa je odvisno, katere metode, oblike učenja
in poučevanja, pa tudi katere vsebine bo izbral za njihovo uresničevanje.
Nato so učitelji ocenili uresničevanje vseh treh vrst ciljev v katalogih znanja.

Ocena informativnih ciljev
Informativni cilji so opredeljeni kot standardi znanj, ki jih mora dijak doseči. Z doseganjem
informativnih ciljev razumemo osvajanje znanj, informacij, dejstev, teorij itd. Ob tem se kot
pomemben cilj postavlja zahteva po razbremenitvi predmetnih katalogov oz. izobraževalnih
programov. Pri opredeljevanju znanja ali norm je bilo temeljno vodilo kvaliteta znanja namesto
kvantitete (Izhodišča, 1997). Informativne cilje so učitelji ocenili na 5-številčni lestvici, pri čemer
“5” pomeni, da se z izjavo strinja, “1” pa, da se ne strinja. Ocene so prikazane kot povprečje ranga
v preglednici 9.
Preglednica 9: Ocena informativnih ciljev
Cilj
a
b
c
č
d

Sodobnost in aktualnost znanja
Večina znanj odlikuje visok transfer za razvoj v poklicu
Enakovredno so zastopani informativni ter formativni cilji
Prešibko so zastopana znanja za trenutni tehnološki razvoj
Prešibko so zastopana znanja, ki jih narekuje dolgoročen razvoj
tehnologije
e Cilji silijo predvsem k pasivnemu sprejemanju znanja, premalo
spodbujajo aktivnost dijakov
f Dovolj je vsebin in ciljev, usmerjenih v čustveni razvoj
g Enakovredno so zastopani intelektualni cilji ter cilji socializacije
h Dovolj je možnosti za razvijanje poklicnih interesov
i Dovolj je napotil, kako prilagoditi učno snov potrebam poklica

Bolničar –
Oskrbnik
negovalec
Povprečje ranga
3,8
3,7
3,0
3,3
3,4
3,7
2,8
2,6
2,5
2,4
2,5

2,6

3,2
3,5
3,1
2,7

2,9
2,9
3,4
3,2

Ocene učiteljev v programu Bolničar – negovalec lahko razdelimo v tri skupine, če razvrstimo
povprečja rangov: najbolje ocenjujejo splošneje opredeljene cilje in med njimi je na prvem mestu
cilj sodobnost in aktualnost znanja, sledi enakovredna zastopanost različnih ciljev, najslabše pa
ocenjujejo cilje, ki se nanašajo na uporabnost znanja v poklicu oz. na navezovanje učne snovi v
katalogih znanja na poklicno področje. Ugotovitev, da učitelji slabše ocenjujejo navezavo znanja na
poklicno področje, ni nova. Iz teh ocen lahko sklepamo dvoje: prvič, da v katalogih znanja (mislimo
na splošno-izobraževalne predmete) obstaja neka praznina glede aplikativne naravnanosti na
poklicna področja in drugič, da med učitelji posameznih predmetnih področij še ni zadosti
sodelovanja, na kar so opozorili tudi učitelji sami.
V programu Oskrbnik so učitelji najbolje ocenili sodobnost in aktualnost znanja ter enakovredno
zastopanost informativnih in formativnih ciljev, prav tako kot v programu Bolničar – negovalec so
na zadnjih mestih cilji, ki se navezujejo na uporabo znanja v poklicu.
Zanimive so razlike v ocenah opredeljenosti informativnih ciljev med učitelji predmetnih področij.
Tako je na prvi pogled razvidno in tudi s statističnimi metodami potrjeno, da učitelji praktičnega
pouka v primerjavi z učitelji drugih predmetov više vrednotijo visok transfer znanja za razvoj v
poklicu, vsebine za čustveni razvoj in razvijanje interesov in prilagoditev pouka potrebam poklica.
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Znanja za trenutni in dolgoročni razvoj tehnologije, ki jih učitelji pogrešajo, so: uporaba
multimedije, predvsem pa (pogostejša) uporaba računalnika pri pouku oz. vključitev sodobne
računalniške strojne in programske opreme, uporaba Interneta pri pouku ipd.

Ocena formativnih ciljev
Formativni cilji se opredeljujejo z vidika razvojno-procesnih ciljev in poudarjajo zlasti razvoj
intelektualno-spoznavnih, motoričnih in drugih psihofizičnih sposobnosti in spretnosti, še posebno
tistih, ki so pomembne za kakovost dela v poklicu. Učitelji so posebej ocenili kognitivne cilje in
cilje motorične orientacije, tako da so označili pogostost posamezne ravni cilja. Njihove ocene so
prikazane v preglednicah 10 in 11.
Preglednica 10: Cilji kognitivne orientacije
Cilji
a
b
c
č
d
e
f

Kvalitetno spoznavanje snovi
Analitično znanje, reševanje problemov
Poznavanje vzrokov
Samostojnost pri iskanju novih rešitev
Uporaba informacijske tehnologije
Uporaba znanja na novih primerih
Samostojnost v premisleku in odločanju

Zelo pogosto
Pogosto
Redko
Nikoli
B - N Osk. B - N Osk. B - N Osk. B - N
Osk.
%
%
%
%
28,1 36,4 63,2 59,1
8,8
4,5
0
0
12,7 27,3 56,4 40,9 30,9 31,8
0
0
21,8 23,8 50,9 57,1 27,3 19,0
0
0
20,0 31,8 54,5 50,0 25,5 18,2
0
0
3,6
4,5
25,0 13,6 60,7 72,7 10,7
9,1
16,1 22,7 48,2 54,5 35,7 22,7
0
0
25,0 36,4 44,6 45,5 30,4 18,2
0
0

Učitelji ocenjujejo, da med cilji kognitivne orientacije prevladuje kvalitetno spoznavanje snovi, ki
je splošno opredeljen cilj. Najredkeje uresničevan cilj pa je uporaba znanja na novih primerih ter
uporaba informacijske tehnologije. Ta ugotovitev se ujema s predhodnimi ugotovitvami, ko so
učitelji izrazili željo po uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku. Pri
tem mislimo predvsem uporabo računalnika. Sicer pa navedene ocene kažejo, da učitelji dajejo
prednost spoznavni plati učnega procesa, nekoliko niže pa ocenjujejo druge kognitivne cilje.
Zelo pomemben cilj poklicnega izobraževanja je razvijanje spretnosti za kakovostno poklicno delo,
ki je opredeljeno v ciljih motorične orientacije. Učitelji so omenjene cilje ocenili na podoben način
kot prejšnje.
Preglednica 11: Cilji motorične orientacije
Cilji
a
b
c
d
e
f

Obvladovanje konkretnih delovnih postopkov
Natančnost izvajanja opravil po navodilih
Samostojno reševanje problemov
Sposobnost ravnanja v kritičnih situacijah
Samostojno načrtovanje, izvedba, kontrola
Inovativnost

Zelo pogosto
B–N
Osk.
%
38,6
38,1
47,4
47,6
28,6
42,9
15,8
4,8
16,1
9,5
10,7
14,3

Pogosto
B–N
Osk.
%
36,8
23,3
33,3
28,6
55,4
47,6
43,9
47,6
48,2
47,6
30,4
47,6

Redko
B – N Osk.
%
24,6
38,1
19,3
23,8
16,1
9,5
40,4
47,6
35,7
42,9
58,9
38,1

Med cilji motorične orientacije je v obeh programih najpogosteje uresničevan cilj natančnost
izvajanja opravil, sledijo obvladovanje delovnih postopkov ter samostojno reševanje problemov.
Večina učiteljev torej daje prednost temeljnemu in praktično uporabnemu znanju. Zahtevnejši cilji
(npr. inovativnost, ravnanje v kritičnih situacijah) se pri manj pogosto pouku uresničujejo.
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Ocena socializacijskih ciljev
Socializacijski cilji se uresničujejo skozi razvoj socialno-kulturnih norm poklicnega delovanja in
komuniciranja, ki dijaku omogočajo identifikacijo s poklicem, socialno integracijo z delovnih
okoljem, sodelavci in cilji podjetja. Socializacijski cilji so lahko splošnejše narave, pomembni za
učinkovito opravljanje skoraj vsakega poklica ali pa so posebej pomembni za prav določen poklic.
Socializacijske cilje lahko razdelimo v tri skupine, in sicer se eni nanašajo na delovanje v širši
družbi, drugi so pomembni za človekov osebni razvoj, tretji pa bolj za delovanje na poklicnem
področju.
Preglednica 12: Ocena socializacijskih ciljev
Cilji

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Splošen razvoj osebnosti
Osebna kultura in poštenost
Osebna varnost
Sposobnost razumevanja
drugega
Varovanje okolja
Varnost sodelavcev
Sposobnost sodelovanja
Komuniciranje s poslovnimi
partnerji
Komuniciranje s strankami
Odgovornost do kvalitete dela
Odnos do nadrejenih in
podrejenih v podjetju
Solidarnost s cilji podjetja

Zelo pogosto
B–N
Osk.
%
40,4
27,3
48,2
18,2
40,4
31,8
41,1
22,7

Pogosto
B–N
Osk.
%
45,6
54,5
33,9
50,0
36,8
36,4
42,9
63,6

Redko
B–N
Osk.
%
14,0
18,2
17,9
31,8
17,5
13,6
14,3
13,6

Zelo redko
B–N
Osk.
%
0
0
0
0
5,3
18,2
1,8
0

32,1
33,9
50,0
12,3

27,3
13,6
45,5
13,6

33,9
25,0
46,4
28,1

36,4
45,5
31,8
9,1

25,0
26,8
1,8
38,6

27,3
18,2
22,7
40,9

8,9
14,3
1,8
21,1

9,1
22,7
0
36,4

31,6
36,8
29,8

22,7
36,4
18,2

33,3
49,1
31,6

18,2
45,5
18,2

15,8
12,3
24,6

18,2
13,6
40,9

19,3
1,8
14,0

40,9
4,5
22,7

10,9

9,5

30,9

14,3

38,2

42,9

20,0

33,3

Med socializacijskimi cilji učitelji najpogosteje prispevajo k uresničevanju naslednjih: splošen
razvoj osebnosti, osebna kultura in poštenost, sposobnost razumevanja drugega, sposobnost
sodelovanja in odnos do kvalitete dela. V nasprotju s prej navedenimi pa so redkeje uresničevani
cilji: komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji, odnos do sodelavcev ter solidarnost s
podjetjem. Kot smo pričakovali, učitelji pogosteje uresničujejo cilje, ki so pomembni za splošen
razvoj osebnosti in manj pogosto poklicne vrednote in lastnosti.

3. 4. 5 Obsežnost in težavnost katalogov znanja
Pri pripravi predmetnih katalogov je bilo eno temeljnih načel realna uresničljivost učnih ciljev in
razbremenitev učnih načrtov po načelu “Dati učencem manj, da bi odnesli več”. Temeljni ali
obvezni učni cilji morajo biti definirani tako, da jih v normalnih pogojih in pomoči dosežejo vsi
dijaki (Izhodišča, 1997, str. 11 & 35). Gre za to, da se pri pripravi predmetnih katalogov upoštevajo
zahtevnost poklica in učne zmogljivosti dijakov. V nadaljevanju podajamo ugotovitve, kako
ustrezno je avtorjem v tem smislu uspelo pripraviti predmetne kataloge.
Najprej podajamo ugotovitve za program Bolničar - negovalec: Prepodrobna in preobsežna kataloga
glede na zahtevnost poklica ter število ur sta po mnenjih učiteljev predmeta naravoslovje ter
nemščina. Za omenjena predmeta in slovenščino so učna snov in cilji pretežki za vpisano populacijo.
Katalogi strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka so v tem smislu pripravljeni
ustrezneje kot pa katalogi splošno-izobraževalnih predmetov. Praktični pouk je z vseh vidikov
zahtevnosti in obsežnosti najbolj pozitivno ocenjeni katalog. Da je premalo časa za ponavljanje in
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utrjevanje, se v večji meri strinjajo učitelji splošno-izobraževalnih predmetov kot pa učitelji ostalih
predmetnih področij.
Program Oskrbnik: Katalogi znanja niso problematični v tem smislu, da bi bili prepodrobni ali
preobsežni glede na zahteve bodočega poklica. Nekateri katalogi so preobsežni glede na število ur
(kar navajajo učitelji praktičnega pouka – Priprava in serviranje jedi, pa tudi učitelji naravoslovja
in nemščine) oz. so prezahtevni za učence, ki se v program vpisujejo (tuji jezik ter Praktični pouk –
Priprava in serviranje jedi).
Večina učiteljev v obeh programih pa opozarja, da ostaja premalo časa za utrjevanje in ponavljanje.
Ta ocena kaže na nujnost razbremenitve katalogov znanja, predvsem v kvantitativnem smislu. Zato
je potreben ponovni pregled katalogov znanj z namenom, da se presodi, katere vsebine in cilji se
lahko izločijo ali se obravnavajo v manjšem obsegu oz. zgolj na informativni ravni.
Na tem mestu podajamo nekaj konkretnih predlogov za spremembo vsebin in ciljev katalogih
znanja, najprej za splošno-izobraževalne predmete in nato za strokovno teorijo in praktični pouk za
vsak program.
-

Slovenščina: prezahtevna in preobsežna snov glede na število ur za vsebine razvoja
književnosti, preveč je tudi literarnih vsebin. Namesto tega so učitelji predlagali več ur za
splošno opismenjevanje.

-

Tuji jezik – nemščina: snov se ne veže na poklic. V programu Bolničar - negovalec učitelji
pravijo, da se dobre zglede da najti v programu 4-letne šole (Zdravstveni tehnik).

-

Tuji jezik – angleščina: preveč poudarka na slovnici, povezati vsebine s stroko. Pri tem ima
velik pomen konverzacija s področij, kjer bodo dijaki kasneje delali.

-

Naravoslovje: kemijski del je zelo podroben in natančen, pa tudi preobsežen glede na
zahtevnost poklica. Prezahtevne ali preobsežne vsebine so npr.: nekatere vrste polimerov
(sintezni, poliadicijski, polikondenzacijski), galvanski členi, redoks reakcije, endotermne in
eksotermne reakcije, zapis kemijske reakcije z enačbo, elektroliza. Teme so premalo
povezane z uporabo kemije v vsakdanjem življenju. Problem kemijskega dela naravoslovja
je, ker gradi na višji osnovi, kot so jo dijaki dobili v osnovni šoli. Nekatere izmed teh ciljev
bi izpustili ali pa jim posvetili manj pozornosti oz. bi jih obravnavali zgolj na informativni
ravni. Pomembnejše od zgoraj naštetih so druge vsebine: raztopine, organski pojmi, periodni
sistem, organska kemija, okoljska vzgoja z vidika kemije itd.

Bolničar - negovalec:
-

Pomoč in oskrba. Vsebin, ki bi jih lahko povsem izpustili, v 1. letniku ni, temveč bi dodali
nekatere vsebine in skrčili nekatera poglavja, ki so zdaj precej »razvlečena« (to velja npr. za
poglavje pomoč oskrbovancu pri hranjenju, saj imajo obširne vsebine o kulturi
prehranjevanja pri gospodinjstvu). Katalog bi bilo po mnenju anketiranih potrebno dopolniti
z naslednjimi cilji in vsebinami: merjenje nekaterih vitalnih funkcij, tj. utrip, krvni tlak,
dihanje. Čeprav nekaterih del bolničarji ne bodo opravljali, je prav, da več vedo o njih. V
katalogu ni skoraj nobenega poudarka na opazovanju varovanca (npr. izgled, koža,
spremembe), pač pa zgolj se osredotoča na pomoč pri določenih opravilih. Nekateri učitelji
pogrešajo cilje oz. znanja o gibanju varovanca in poznavanju posledic negibanja. Vključiti
bi bilo potrebno pomoč pri dajanju zdravil ter večji poudarek posebnostim nege na domu.
Katalog bi moral biti vsebinsko bolj dodelan. Nekateri učitelji namreč menijo, da je premalo
vsebin za predpisan fond ur za 2. letnik in da bi bil katalog vsebinsko lahko bolj obsežen.
Dodajo naj se vsebine in cilji, ki jih anketiranci pogrešajo. Cilji so sicer dobro opredeljeni,
so operativni. Nekateri učitelji so menili, da so posamezni cilji preveč ohlapni.

-

Vzgoja za zdravje in higiena. Več poudarka okoljski vzgoji ter ciljem in vsebinam v zvezi z
ekonomičnim ravnanjem z energijo in odpadki.

-

Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike. Določena (zlasti teoretična) poglavja so
prezahtevna glede na učne zmogljivosti dijakov. Poleg tega je v 3. letniku premajhno število
ur.
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-

Kontaktna kultura. Precej učiteljev meni, da je katalog preobsežen, predvsem pa, da so
vsebine in cilji prezahtevni, kar še posebej velja za 2. letnik. Nekateri cilji naj bi bili
postavljeni preveč splošno oz. preveč ohlapno. Zmanjša naj se poudarek poglavjem o
duševnosti in duševnih procesih. Predlog je bil tudi, naj bo predmet manj teoretsko
zastavljen, naj bo manj teoretičnih znanj. Namesto tega naj se da večji poudarek na praktično
uporabnem znanju v poklicih na področju zdravstva, poglavju o bontonu, etiki in spoštovanju
življenja. Dijaki naj imajo praktično več stika s slepimi, gluhimi, invalidi drugimi osebami s
posebnimi potrebami.

-

Socialno skrbstvo. Učitelji pravijo, da jim primanjkuje znanj in usposabljanj za vsebine tega
predmeta in za njegovo poučevanje. Vsebine in cilji so glede na učne zmogljivosti za dijake
precej zahtevne. Teže dojamejo in se naučijo teme, kot so: organiziranost socialnega varstva,
mreža socialne pomoči, osnovno o zakonodaji v socialnem skrbstvu.

-

Praktični pouk naj se odvija tudi v bolnišnici, ne le v domu upokojencev. V vsebinskem
smislu bi dali večji poudarek opazovanju varovanca (njegovo razpoloženje, počutje,…).
Glede na število ur bi bil predmet lahko bolj obširen. Dejavnost v centralni kuhinji dijaki
spoznajo pri gospodinjstvu, zato naj se ti cilji v katalogu praktičnega pouka skrčijo. V katalog
praktičnega pouka bi lahko vključili vsebine in cilje v zvezi s zadovoljevanjem vsaj nekaterih
socialnih potreb oskrbovancev, kot so koristno delo, razvedrilo, komunikacija in odnosi z
ljudmi (družabništvo).

Oskrbnik:
-

Poslovna informatika. Cilji in vsebine predmeta so kar ustrezni, vendar ni zadovoljive
povezave z drugimi predmeti npr. ekonomiko, pa tudi splošno-izobraževalnimi predmeti.
Zaradi pomanjkljivih teoretskih osnov je delo pri poglavju računovodstvo z računalnikom
zahtevno in zamudno.

-

Osnove ekonomike in prava. Nekateri učitelji predlagajo, naj se doda oz. da večji poudarek
naslednjim vsebinam: ekonomika gostinskih in turističnih obratov, osnove zavarovalništva,
osnove iz področja zunanje trgovine, nekaj o fiskalni politiki, več poudarka podjetništvu ter
vključitev vsebin gostinsko-turistične dejavnosti. Manj časa pa naj se nameni ciljem in
vsebinam, kot so: gospodinjsko knjigovodstvo, nekatere teme računovodske evidence so
precej zahtevne in zato teže uresničljive, npr. uporaba računalnika, pridobitev rutine pri
vodenju enostavnih evidenc.

-

Kultura bivanja. Katalog je preobširen glede na število ur. Formativni in socializacijski cilji
bi lahko bili bolj razčlenjeni in opredeljeni. Predlog je bil za večji poudarek ciljem in
vsebinam o skrbi za starejše, problematiki slovenskih starostnikov, oskrba in nega na domu.

-

Prehrana. Več poudarka na sestavi živil, zdravi prehrani ter sestavljanju jedilnikov, motnjah
hranjenja ter alternativnih načinih prehranjevanja.

-

Poznavanje tekstilij. Na katalog znanja ni posebnih pripomb, dobro pa bi bilo dodati:
poimenovanje tkanin glede na trgovska imena, metraže, nove tkanine.

-

Praktični pouk – Oblikovanje tekstila. Po mnenju posameznih učiteljev bi se praktični pouk
moral osredotočiti na druga področja. Šivanje-konfekcioniranje oblačil je trenutno maj
aktualno oz. perspektivno. Praktični pouk bi moral obsegati druge vsebine, npr. izdelava
malih uporabnih izdelkov za dom in trženje, izdelava okrasnih predmetov in izdelkov umetne
obrti. Po drugi strani se precej dijakov tega programa zaposli v tekstilni stroki, zato teh vsebin
ne gre zanemariti. Sicer pa je glede na obstoječe cilje in vsebine na razpolago premalo ur –
predvsem zmanjkuje ur za utrjevanje.

-

Praktični pouk – Priprava in serviranje jedi. Kuharstvo ustreza po številu ur in vsebinah,
strežba pa ima premalo ur in je težko obdelati vse vsebine v tako kratkem času. Področje
strežbe je zelo nenatančno opredeljeno, potrebno bi ga bilo dopolniti ter podrobneje
opredeliti predvsem informativne cilje. Za področje strežbe je potrebno dodati več ciljev in
vsebin, ki naj bodo tudi podrobnejši.
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3. 4. 6 Uresničevanje zahtev v katalogih
Zanimalo nas je tudi, kako je učiteljem uspelo uresničiti zahteve katalogov znanja? Ugotovitve so
napisane za vsak program posebej.
Bolničar – negovalec. V 1. letniku je samo 20 % učiteljem v celoti uspelo uresničiti zahteve kataloga
znanja, 67 % pa je takih, ki pravijo, da so zahteve in cilji kataloga sicer uresničeni, vendar znanje
pri dijakih ni utrjeno. Uresničevanje zahteve katalogov je bilo boljše v višjih letnikih, ko je v 46,5
% učiteljem uspelo uresničiti vse zahteve katalogov ter doseči trdno znanje večine dijakov, v 44 %
so zahteve katalogov sicer uresničene, a znanje ni utrjeno. Zanimiva je ugotovitev, da so bili učitelji
strokovnih predmetov in praktičnega pouka pri uresničevanju zahtev predmetnih katalogov
uspešnejši kot učitelji splošno-izobraževalnih predmetov. Med slednjimi je le 3,2 % uspelo v celoti
uresničiti zahteve kataloga znanja, med učitelji strokovno-teoretičnih predmetov 63,6 % in
praktičnega pouka 27,3 (ugotovitve se nanašajo na prvi letnik). Možen vzrok za tak izid je v tem,
da dijaki v strokovnih predmetih in praktičnemu pouku bolj kot pa v splošno-izobraževalnih
predmetih vidijo praktično uporabnost za delov v poklicu, kar vpliva na uspešnejše uresničevanje
ciljev. Razlogi za slabšo uresničljivost ciljev katalogov znanja so po mnenju anketiranih trije, in
sicer: slabše učne zmogljivosti ter dejstvo, da se v program vpisujejo dijaki s nižjim uspehom iz
osnovne šole, kar pomeni, da potrebujejo več časa za razlago ter utrjevanje. Dijaki teže dojemajo
zlasti teoretično snov. Drugi razlog je v tem, da so katalogi še vedno preobsežni, prezahtevni in jih
je včasih težko uresničiti v predpisanem času. Nekateri učitelji tudi opažajo, da so dijaki
nezainteresirani oz. nemotivirani, kar se kaže v tem, da se ne učijo sproti, izostajajo od pouka itd.
K slabši uresničljivosti ciljev vpliva tudi dejstvo, da za novo vpeljani program ni bilo na razpolago
vseh ustreznih učbenikov.
Oskrbnik. Četrtina učiteljev pravi, da so v 1. letniku uresničili vse zahteve in da je doseženo trdno
znanje dijakov. Med učitelji, ki pravijo, da so uresničili vse zahteve katalogov, ni učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov. 70 % učiteljev pravi, da so zahteve kataloga sicer uresničene, a znanje
ni utrjeno. Tudi v tem programu je bilo uresničevanje ciljev v višjih letnikih občutno boljše kot v 1.
letniku. 68 % učiteljev namreč pravi, da so uresničili vse zahteve, predpisane v katalogu. Med
učitelji, ki jim to v celoti ni uspelo, je največji delež učiteljev praktičnega pouka.
Glede zahtevnosti, obsežnosti in težavnosti katalogov znanja, izstopa ugotovitev, da je premalo časa
za ponavljanje in utrjevanje. Zagotovo ne bo mogoče iskati rešitev v povečanju števila ur. Potreben
je temeljit pregled katalogov znanja in vsebinska (ter tudi ciljna) razbremenitev. Učitelji vidijo
racionalizacijo in prihranek časa tudi v bolj usklajenem pouku različnih predmetov in boljšem
povezovanju teorije in vaj in da naj se vsaj del teoretičnega znanja poda z izkustvenim učenjem ali
ob praktičnem pouku.

3. 5

POGOJI ZA URESNIČEVANJE KATALOGOV ZNANJA

Pri pogojih za uresničevanje katalogov znanja so nas zanimali materialni pogoji (prostor, oprema,
učni pripomočki) in kako je pri posameznem predmetu z učbeniki in učnimi sredstvi. Mnenja so
prikazana najprej po splošno-izobraževalnih predmetih, za strokovne predmete ter praktični pouk
pa za vsak program posebej.

3. 5. 1 Učbeniki in učna sredstva
Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina. Ni bilo gradiv za jezikovni pouk.
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Tuji jezik – angleščina. Učitelji dobro ocenjujejo učbenike, ki so splošno naravnani, kot je npr.
Headway, ki ga učitelji tudi najpogosteje uporabljajo. Pogrešajo pa gradiva, čeprav to niso ravno
učbeniki, ki pokrivajo stroko. Taka gradiva si največkrat pripravijo sami, če jih želijo imeti, ker jih
sicer ni na razpolago.
Družboslovje. V prvem šolskem letu izvajanja programov v šolski organizaciji je izšel nov učbenik,
ki so ga učitelji in dijaki šele morali testirati. Nekateri učitelji so imeli pripombe, da je premalo
uporaben in da je za dijake premalo sistematično prikazana snov. Učitelji pogrešajo gradiva za njih
same.
Naravoslovje. Učbenika v prvem šolskem letu izvajanja prenovljenih programov v šolski
organizaciji ni bilo.
Matematika. Učitelji so uporabljali učbenik M. Vencelj, ki ga večinoma ocenjujejo pozitivno. Poleg
učbenika učitelji uporabljajo tudi razne zbirke nalog.
Bolničar – negovalec:
Vzgoja za zdravje in higiena. Ne obstaja enoten učbenik, pač pa je snov razdrobljena po številnih
knjigah, učbenikih in drugih virih. Učitelji so precej uporabljali tudi periodični tisk.
Osnove anatomije in fiziologije. Nekaj učbenikov obstaja, vendar ni enotnega in ustreznega
učbenika za stopnjo srednje poklicne šole, tako da učitelji kombinirajo in si pomagajo z različno
literaturo.
Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike. Učbeniki so večinoma ustrezni.
Pomoč in oskrba. Ustrezen, enoten učbenik ni obstajal in učitelji so uporabljali gradivo iz različnih
virov. Večji del učiteljev je sicer uporabljal učbenik Osnove zdravstvene nege bolnika. Ker
učbenikov ni bilo, so priprave na pouk zahtevale veliko časa.
Praktični pouk je še posebej slabo pokrit z učbeniki. Zato največkrat uporabljajo učbenike
strokovno-teoretičnih predmetov, saj se snov prekriva ali pa kombinirajo različne vire.
V programu Bolničar – negovalec je strokovni in praktični del slabo pokrit z učbeniki. Po eni strani
je tako stanje deloma razumljivo, saj gre za program, ki se je vpeljeval na novo. Po drugi strani pa
je pričakovati, da se ob sprejemu programa pripravijo tudi učbeniki. Če učbenikov ni, se učitelji
znajdejo na različne načine in si pomagajo tudi tako, da kombinirajo različne vire in pripravijo
interna gradiva. Nekateri učbeniki so neprimerni (prezahtevni) za nivo srednje poklicne šole ali pa
se v celoti ne pokrivajo s cilji in vsebinami v katalogih znanja. Pripombe so bile tudi, da so preveč
teoretsko zasnovani. Učitelji pripominjajo, da gre zaradi pomanjkanja učbenikov več časa za
priprave na pouk. Čeprav so na učbenike pripombe, jih učitelji pri naslednjih vpisnih generacijah
niso menjali, večinoma zato, ker ni bilo izbire.
Oskrbnik:
Osnove ekonomike in prava. Za to področje obstaja dosti primernih učbenikov in učnih
pripomočkov, ki jih učitelji kombinirajo pri pouku, vendar se dijaki večinoma učijo iz zapiskov in
manj iz učbenikov.
Poslovna informatika. Na razpolago je dovolj gradiva.
Kultura bivanja. Iz odgovorov učiteljev je razbrati, da je del predmeta, ki zajema oskrbo in nego
varovanca na domu, ustrezno pokrit z učbeniki, ki so sicer pripravljeni za dijake zdravstvenih šol.
Učitelji niso navajali, katera gradiva uporabljajo za vsebine v zvezi z bivalnim okoljem.
Prehrana. Obstajajo ustrezni učbeniki in druga gradiva, ki so napisana za dijake gostinskih šol.
Poznavanje tekstilij. Na razpolago so ustrezni učbeniki, skoraj vsi učitelji uporabljajo učbenike za
tekstilne šole. Mnenje nekaterih učiteljev je bilo, da so določeni učbeniki preobširni ter da ne
zajemajo novejših trendov.
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Praktični pouk – Oblikovanje tekstila. Učbenika ni bilo, tako da so se nekateri učitelji sami lotili
priprave gradiv za dijake. Namesto učbenika so uporabljali druga obstoječa gradiva, kot so knjige,
revije, priročniki.
Praktični pouk – Priprava in serviranje jedi. Učitelji so uporabljali učbenike za praktični pouk, ki so
sicer pripravljeni za gostinske šole.
Ugotavljamo, da so predmeti v programu Oskrbnik kar primerno pokriti z učbeniki, vendar se
večinoma uporabljajo učbeniki, ki so bili pripravljeni za dijake drugih programov. Tako ravnanje je
razumljivo, saj se program izvaja le na nekaj šolah in če učitelji menijo, da so primerni učbeniki
drugih programov, potem ni razloga, da jih ne bi uporabljali. Učitelji so tudi navajali, da se dijaki
neradi učijo iz učbenikov in raje uporabljajo zapiske.
Prikazana analiza primernosti učbenikov ni natančna, saj se ne loteva preučevanja tematike
strokovno poglobljeno in ne zajema vseh predmetov. Vseeno lahko ugotovimo, da je za strokovnoteoretične predmete in še zlasti za praktični pouk slabša pokritost z učbeniki, kot pa za splošnoizobraževalne predmete. Če učbenikov oz. drugih gradiv za določene predmete ni na razpolago, si
učitelji pomagajo po svoje (kombinirajo različne vire, sami pripravljajo gradiva, si pomagajo z
literaturo za druge predmete). Pomanjkanje učbenikov pomeni, da morajo več časa kot sicer vložiti
v strokovno pripravo na pouk, saj iščejo gradivo po različnih virih, pomagajo si z učbeniki sorodnih
predmetov in s tujo literaturo. Z učbeniki v strokovnem izobraževanju so težave, saj se izobraževalni
programi pogosto spreminjajo, to pa ob slabo razviti didaktiki ter hitrem razvoju znanosti in
tehnologije pomeni, da je skoraj nemogoče dohitevati potrebe po sodobnih učbenikih. Poleg tega
prihaja tudi do problema izdaje učbenikov z nizkimi nakladami, kajti založbe se zaradi
nerentabilnosti otepajo izdajanja tovrstnih učbenikov.

3. 5. 2 Materialni pogoji za izvedbo pouka
V zadnjih letih je bilo obnovljenih oz. zgrajenih nekaj zdravstvenih šol, kar pomeni, da so prostori
in opremljenost ustrezni. V Celju pa bodo z gradnjo začeli jeseni leta 2002.
Materialni pogoji za uresničevanje programa se po posameznih predmetih in na posameznih šolah
seveda zelo razlikujejo, zato lahko strnemo le najpogostejše pomanjkljivosti, ki so jih navedli
učitelji in ravnatelji.
Splošno-izobraževalni predmeti
Družboslovje. Učitelji so zadovoljni s prostorom in opremo. Za pouk družboslovja je sicer
predvidena namenska učilnica, vendar se podobno kot pri nekaterih drugih splošno-izobraževalnih
predmetih pojavlja problem prezasedenosti. To pomeni, da pouk poteka v kateri drugi učilnici.
Matematika. Bistvenih pripomb glede prostora oz. opremljenosti ni. Nekateri učitelji so izpostavili
problem prostorske stiske ter izrazili željo, da bi včasih pouk potekal v računalniški učilnici.
Slovenščina. Razen jeseniške, druge šole niso navajale pripomb na materialne pogoje.
Tuji jezik. Na večini šol je na razpolago učilnica, namenjena pouku tujega jezika. Učitelji so
izpostavili problem prostorske stiske – kljub posebni učilnici se pouk ne odvija vedno v za to
namenjenem prostoru, saj se mora učitelj z dijaki večkrat “seliti" in tako ne more uporabljati
primernih učnih pripomočkov. Čeprav so učni pripomočki večinoma na razpolago, si učitelji želijo
(še) več sodobnih učnih pripomočkov, kot so video, TV, računalnik…
Naravoslovje. V programu Bolničar – negovalec učitelji ustrezno ocenjujejo materialne pogoje ter
učne pripomočke. Na nekaterih šolah, ki izvajajo program Oskrbnik (Velenje, Zagorje), pa nimajo
specializiranih učilnic, prav tako čutijo pomanjkanje učnih pripomočkov.
Športna vzgoja. Na nekaterih šolah gostujejo v najetih objektih (npr. Zdravstvena šola Celje),
jeseniška šoli pa v bližnji okolici nima potrebnih zunanjih objektov. Ostali učitelji niso navedli
pripomb glede prostora ali materialne opremljenosti.
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Strokovno-teoretični predmeti
Bolničar - negovalec:
Osnove anatomije in fiziologije. Na šolah razpolagajo z ustreznimi učnimi pripomočki, manj
zadovoljni so s prostori, v katerih se odvija pouk.
Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike. Učitelji imajo pripombe na slabšo opremo oz. učne
pripomočke, predvsem za zahtevane vaje pri predmetu. Zato morajo večkrat improvizirati.
Pomoč in oskrba. Zaradi velike zasedenosti so specialne učilnice preobremenjene, zato prihaja do
večje izrabe opreme, ki pa je sicer v večini šol ustrezna. Ne bi pa se branili več tehničnih
pripomočkov.
Praktični pouk. Odvija se v domovih upokojencev in ne v šoli. Na splošno so učitelji zadovoljni z
materialnimi pogoji in opremo v domovih.
Oskrbnik:
Prehrana. Učitelji omenjajo prostorsko stisko.
Kultura bivanja. Materialna sredstva za izvajanje pouka so le delno na razpolago.
Poslovna informatika. Prostor in opremljenost sta ustrezna.
Praktični pouk – Oblikovanje tekstila. Oprema in stroji po šolah so zastareli. Ker se stroji
uporabljajo že vrsto let, se tudi veliko kvarijo. Premalo je pripomočkov, kot so: likalniki, rezervni
šivalni stroji, primanjkuje specialnih strojev itd. Šivalni stroji, ki se uporabljajo pri praktičnem
pouku, so gospodinjski, dijaki imajo težave, ko se morajo ob zaposlitvi navaditi na industrijske
stroje. Poleg tega se gospodinjski stroji hitreje kvarijo.
Praktični pouk – Priprava in serviranje jedi. Prostor ter opremljenost so ustrezni.

3. 6 OCENA IZPITNIH KATALOGOV
Učitelje smo povprašali o izpitnih katalogih za strokovno-teoretični in praktični del zaključnega
izpita.
Bolničar – negovalec. Izpitne naloge, opredeljene v izpitnem katalogu tako za praktični del kot za
strokovno-teoretični predmet, se učiteljem ne zdijo prezahtevne. Vsebinsko bi spremenili sledeče:
•

Izpitni katalog Pomoč in oskrba. V večji meri naj se vključijo vsebine glede prilagoditve za
nego na domu. Vsebine bi lahko bile dopolnjene, bolj razčlenjene in natančneje opredeljene.
Sicer pa so naloge v izpitnem katalogu izbrane tako, da dijak lahko pokaže svoje znanje.
Čeprav v izpitnem katalogu ni opredeljeno število točk za pozitivno oceno, posamezni učitelji
menijo, da naj bo prag za pozitivno oceno nekaj več kot 50 %.

•

Izpitni katalog za praktični del zaključnega izpita. Predlog je bil, naj bo pri zagovoru
praktičnega dela nekaj več poudarka na pripravi materiala za določen poseg. Nekaterim
učiteljem je bila nekoliko nejasna tabela, v kateri so navedena področja ocenjevanja. Iz tabele
je razumeti, da se priprava in izvedba naloge ocenjuje ločeno od strokovnosti. Menili so, da
se mora tudi pri pripravi in izvedbi ocenjevati strokovnost, iz izpitnega kataloga je razumeti,
da se le-ta ocenjuje ločeno.

V zvezi s pogoji za izvedbo zaključnega izpita so učitelji opozorili na neurejenost pri vrednotenju
dela učiteljev, ki so sodelovali pri izvedi zaključnega izpita: priprava dijakov na zaključni izpit,
priprava izpitnih vprašanj ter vrednotenje dela ocenjevalcev.
Oskrbnik.
•

Zahtevnost nalog v izpitnem katalogu za predmet osnove ekonomike in prava je ustrezna, prav
tako ni pripomb na vsebino izpitnih nalog.
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•

Izpitni katalog za praktični del zaključnega izpita je vsebinsko in časovno dokaj zahteven in
obsežen, kar velja tako za oblikovanje tekstila kot za pripravo in serviranje jedi. Predlog je,
naj dijaki na zaključnem izpitu pri oblikovanju tekstila izdelajo manj zahteven artikel z manj
zahtevnimi elementi. Izdelek naj bo poenostavljen. Poleg tega bi pri določanju nalog bilo
potrebno upoštevati čas (modo) pri določanju posameznih delov oblačil, manjši poudarek pa
naj bo izdelavi klasičnih detajlov. Katalog bi lahko dopuščal več svobode pri izbiri modela
oblačil in izdelavi detajlov pri oblačilih. Lahko bi bilo manj podrobno določeno, kako naj bo
izdelek narejen. Pri delu priprava in serviranje jedi naj se izpit poenostavi tako, da bo obsegal
ali pripravo jedi (kuharstvo) ali pripravo pogrinjka in postrežbo jedi (strežba). Kriteriji
ocenjevanja so ustrezno opredeljeni.

3.7 METODE IN OBLIKE UČENJA IN POUČEVANJA
Učitelje smo povprašali, katerih metod in oblik učenja in poučevanja se najpogosteje poslužujejo.
Metode učenja so razvrstili takole: na prvem mestu po pogostosti je klasična metoda razlage, na
drugem mestu približno enako pogosto uporabljajo razgovor in demonstracijo, sledi delo s tekstom
ter laboratorijsko delo, najmanj pogosta metoda so seminarske naloge in projektno delo.
Ugotavljamo, da so manj pogoste tiste metode dela, ki zahtevajo več samostojnosti s strani dijaka,
pogostejše so že dolgo uveljavljene, klasične metode. Učitelji so ocenili tudi pogostost uporabe
oblik pouka. Ugotavljamo, da je trdno na prvem mestu klasična frontalna oblika (41 %), na drugem
mestu sta s približno enakim deležem in dvakrat manj pogosti kot frontalna metoda delo v parih (21
%) in individualna metoda (20 %), na zadnjem mestu pa skupinska (18 %). Učitelji se očitno najraje
poslužujejo ustaljenih metod in oblik dela, ostale pa se le počasi uveljavljajo.
Aktivne metode in oblike učitelji največkrat vpeljujejo pri vajah in praktičnemu delu (tudi zato, ker
so manjše skupine dijakov), manj pa pri pouku teorije, vendar bi težko ocenili, kolikšen del učiteljev
se redno poslužuje aktivnih metod. Največkrat pa je to pogovor z dijaki. Navedli so tudi naslednje
metode: projektno učno delo, seminarske naloge, oblike učenja z lastnim izkustvom, individualne
naloge oz. individualno delo z dijaki. Iz odgovorov je razbrati, da si želijo več aktivnih metod.
Vzroke za preskromno uporabo teh metod so različni. Večina učiteljev pravi, da zmanjkuje časa
celo za utrjevanje in ponavljanje snovi. Učitelji v programu Bolničar – negovalec so navedli, da se
v program vpisujejo učenci z nižjim uspehom iz osnovne šole. Za take dijake se zahteva veliko časa
za poglobljeno razlago, za utrjevanje snovi in tudi zato zmanjkuje časa za aktivne metode. Poleg
tega priprava na aktivni pouk zahteva angažiranega in sposobnega učitelja.

3.8 UGOTAVLJANJE MNENJ DIJAKOV O UČNI KLIMI IN
IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU
3.8.1 Medčloveški odnosi in ozračje v razredu
V zvezi z učno klimo so nas zanimali odnosi med dijaki in učitelji ter med dijaki ter kako šola
uresničuje socialne potrebe dijakov. Dijake smo povprašali, če se učitelji zanimajo za njihovo
počutje pri predmetu in kar 60,6 % jih je odgovorilo, da ne. Odstotek dijakov, ki pravijo, da učiteljev
ne zanima njihovo počutje, je dokaj visok in zato je presenetljiva ugotovitev, da si večina dijakov
upa odkrito govoriti z učitelji (DA – 25,5 % oz. z nekaterimi - 62,2 %). Ugotavljali smo, komu
dijaki najpogosteje zaupajo šolske in osebne težave. O šolskih problemih se najpogosteje
pogovarjajo z vrstniki – sošolci (33 %) ter s starši (26,2 %). Če svoje težave zaupajo pedagoškemu
osebju na šoli, je to najpogosteje razrednik (16,1 %), precej redkeje pa učitelj predmeta, pri katerem
ima dijak težave (8,1 %). Slabih 7 % je dijakov, ki svojih problemov ne zaupajo nikomur, pač pa
jih zamolčijo. O svojih osebnih težavah se dijaki najpogosteje pogovorijo s prijateljem (41,8 %),
potem s starši (24,3 %) in s sošolci (18,3 %). Zanemarljivo malo dijakov je odgovorilo, da osebne
težave zaupajo šolskemu osebju. Ta podatek kaže, da so odnosi med dijaki in učitelji še preveč
prežeti s tradicionalnimi odnosi in razmerje med njimi le redko presega formalne odnose, ki se
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omejujejo na pogovor o šolskih zadevah. Prav tako nismo pričakovali, da se v zvezi s šolskimi
problemi pogosteje obrnejo na razrednika kot pa na učitelja tistega predmeta, kjer imajo težave.
V spodnjem grafu so prikazana mnenja dijakov o učni klimi, kar je zajemalo tako uresničevanje
socialnih potreb (npr. potreba po uveljavljanju, samostojnosti, varnosti) kot počutje v šoli ter odnose
s sošolci. Dijaki so svoje mnenje povedali tako, da so obkrožili, ali se strinjajo s trditvijo ali ne. V
grafu je prikazano, kolikšen delež dijakov se strinja s spodaj navedenimi trditvami.
Graf 1: Mnenja o učni klimi v šoli
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Prej navedene ugotovitve, da dijaki pri šolskih problemih redkeje iščejo pomoč pri učitelju
predmeta, kjer imajo težave, so nekako v neskladju z ocenami večine dijakov, da učitelji pomagajo
pri pouku (75,4 %) in dajejo napotke za uspešno učenje pri njihovem predmetu (72,3 %). Približno
70 % dijakov pravi, da lahko povedo svoje mnenje in da ga učitelji tudi poslušajo. Nižji (53 %) je
odstotek dijakov, ki pravijo, da ga učitelji spoštujejo. Ocene torej kažejo na dokaj dobre odnose z
učitelji, čeprav ti odnosi, kot smo ugotovili že prej, le redko presegajo formalno raven. Omejujejo
se na pogovor o temah, ki se obravnavajo pri pouku. Kritična točka odnosa med dijaki in učitelji je
ocenjevanje. Glede pravičnosti ocenjevanja so namreč mnenja dijakov znatno manj ugodna, saj jih
kar 62,5 % meni, da so učitelji nepravični. Ocenjevanje je torej še vedno sredstvo za izražanje
učiteljeve nadmoči nad dijaki in sredstvo discipliniranja in tudi zastrahovanja razreda in
posameznika.
Kar zadeva odnose s sošolci in vzdušje v razredu, ugotavljamo, da je ugodno in zelo pozitivno. Kar
90 % dijakov odgovarja, da so s sošolci prijatelji, in blizu 80 %, da se identificirajo s poklicem in
šolo. 61 % pravi, da je vzdušje v razredu sproščeno. Ob navedenih pozitivnih odnosih pa v nasprotno
smer izstopa ugotovitev, da kar tri četrtine dijakov pravi, da so posamezniki tekmovalni in da
skrivajo svoje delo. Omenjene lastnosti so deloma povezane z nekaterimi vrednotami, ki v današnjih
tržnih razmerah pridobivajo pomen, pri čemer mislimo na podjetnost, konkurenco, tekmovalnost
uspešnost in še vrsto drugih. Vzgoja tekmovalnosti je v tem kontekstu in tudi sicer do določene
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meje nujna in potrebna, zato ne moremo reči, da je to v vsakem primeru negativna vrednota.
Nezdrava tekmovalnost se razvije tedaj, ko učitelj načrtno in pogosto spodbuja tekmovalnost med
posamezniki z različnimi učnimi zmožnostmi in drugimi posebnostmi, zaradi katerih največkrat isti
doživijo neuspeh. Tudi skrivanje lastnega dela kaže na vrednoto, ki meji na egoizem oz.
egocentričnost.
Dijaki so izrazili nekaj mnenj o svojem počutju, čustvih in doživljanju svojega uspeha in napredka.
Tako je 62 % dijakov odgovorilo, da so srečni. Precej višji delež (skoraj 90 %) dijakov pravi, da
uživajo ob uspehu in napredovanju – s tem pa niso mislili samo šolski uspeh, ampak uspeh na
različnih področjih. 69,8 % dijakov pravi, da jih šolsko delo zadovoljuje, to pa pomeni, da drugi, in
teh je kar precej, pri šolskem učenju ne občutijo potrebnega zadovoljstva. Zanimiva ugotovitev, ki
se nekako ujema z značajem mladostnikov, je, da je 46,1 % dijakov pogosto razburjenih. To je
značilna plat čustvenega doživljanje mladostnika, za katerega pravimo, da je nestalno, pogosto
burno in hkrati znamenje dozorevanja. Sicer pa večina dijakov pravi, da jih ni strah (67,2 %), da
niso potrti (79 %) in tudi dolgočasijo se ne (63,2 %).

3.8.2

Ocena zahtevnosti in obsežnosti vsebin programa

Večina dijakov meni, da program kot celota ni prezahteven (87,3 %), pač pa so prezahtevni in
preobsežni posamezni predmeti (52,7 %). Dijakom se zdi najzahtevnejša matematika (34,1 %), kot
prezahtevne od splošno-izobraževalnih predmetov navajajo še slovenščino in tuji jezik ter
posamezne strokovno-teoretične predmete. In kako dijaki utemeljujejo svoje odgovore?
Najpogostejša odgovora sta, da je preprosto povedano snov pač preobsežna, preobširna in
prezahtevna. Nekateri tudi pravijo, da učitelji prehitro razlagajo in da je razlage premalo, drugi
dijaki ne vidijo uporabnosti posameznih vsebin za poklicno področje. Od vseh dijakov, ki pravijo,
da so posamezni predmeti prezahtevni, polovica navaja, da so prezahtevni splošno-izobraževalni
predmeti, druga polovica pa, da so prezahtevni strokovno-teoretični. Dijaki navajajo, da je
najzahtevnejša matematika, zato je razumljivo, da je med splošno-izobraževalnimi predmeti, pri
katerih bi dijaki potrebovali več ponavljanja in utrjevanja, na prvem mestu prav matematika (43,4
%), sledi tuji jezik (17,2 %) in slovenščina (4 %). Dijaki ne navajajo, da bi se jim zdel prezahteven
praktični pouk.

4.

ZAKLJUČEK

Na podlagi spremljanja vpeljevanja programov srednjega poklicnega izobraževanja lahko strnemo
nekatere ugotovitve in oblikujemo predloge za dopolnitev in spremembo programov in njihove
izpeljave. Nekateri predlogi so splošni in veljajo za oba izobraževalna programa, drugi se nanašajo
na izobraževalni program kot celoto, tretji pa na posamezni predmet. Ugotovitve in konkretni
predlogi po programih in posameznih predmetih so napisani že v prejšnjih poglavjih in jih zato ne
bomo ponavljali.
Na tem mestu povzemamo le splošne in sintezne ugotovitve in predloge:
-

Največji osip dijakov je po 1. letniku in se iz leta v leto zmanjšuje. Po 3. letniku je bilo le še
približno 1,5 % dijakov, ki letnika niso zaključili. Sicer pa dijaki dosegajo najboljše ocene pri
praktičnem pouku, nekoliko manj uspešni so pri predmetih splošne izobrazbe in strokovni
teoriji.

-

Statistika zaključnih izpitov kaže na zelo dobre rezultate. Približno 97 – 98 % dijakov, ki so
pristopili k zaključnemu izpitu, so le-tega tudi uspešno opravili. Sicer pa je bil uspeh na
zaključnih izpitih boljši kot sicer v programih srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je bila
uspešnost 93,3 %. V spremljanih programih so bili vsi dijaki uspešni pri praktičnem delu, zelo
dobre ocene pa so dosegli tudi pri ostalih dveh izpitnih enotah.
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-

-

-

Ocena predmetnika. Predmetniki sicer ustrezajo potrebam poklica, kljub temu učitelji predlagajo
naslednje: sprememba razmerja med teorijo in prakso v prid praktičnega izobraževanja (zlasti
praktičnega pouka v šoli), prav tako tudi večji delež vaj pri pouku teoretičnih predmetov. Izmed
interdisciplinarnih znanj predlagajo večji poudarek varnosti pri delu in varovanju zdravja ter
računalništvu in informatiki.
Dijaki v programih srednjih poklicnih šol v šolski organizaciji niso preobremenjeni.
Večji del učiteljev sicer navaja korelacijo svojega predmeta z drugimi. Kljub temu ugotavljamo,
da so med posameznimi predmeti in predmetnimi področji povezave slabše in da je potrebno
zagotoviti v časovnem in vsebinskem pogledu boljše medpredmetne korelacije. To velja
predvsem za korelacije med tujim jezikom in jezikom stroke, tudi med praktičnim poukom in
splošno-izobraževalnimi predmeti.
Globalna ocena izobraževalnega programa (statistično pomembnih razlik med programoma ni)
kaže, da so po mnenju večine anketirancev (skupno 82,8 % vprašanih) cilji in vsebine
programov uravnoteženi glede sedanjih in prihodnjih potreb. Le peščica je tistih, ki menijo, da
so cilji in vsebine preveč futuristični. Uravnoteženost glede sedanjih in prihodnjih potreb je
ustrezna, menimo pa, da bo z uveljavljanjem poklicnih standardov kot podlage za pripravo
izobraževalnih programov le-ta še večja. Večina vprašanih učiteljev (52,5 %) in ravnateljev
(62,5 %) tudi meni, da je poleg znanja zadostna skrb posvečena poklicni socializaciji in
osebnostnemu razvoju dijakov. 43,5 % učiteljev in tri četrtine ravnateljev pravi, da program
spodbuja moderen pristop izobraževanja, kjer bo prevladovalo poučevanje s praktičnim delom.
Programi pa so ustrezni tudi z vidika, da nudijo dovolj znanja za nadaljnje izobraževanje. 64 %
anketirancev meni, da je zadostna skrb posvečena tudi poklicni socializaciji in osebnostnemu
razvoju dijakov. Prav tako jih več kot polovica meni, da program spodbuja moderen pristop
izobraževanja.

-

Uresničevanje ciljev. Pri oceni uresničevanja globalnih, informativnih, formativnih in
socialzacijskih ciljev izobraževanja ugotavljamo, da so najpogosteje uresničevani cilji, ki se
nanašajo na splošen razvoj osebnosti. Le – ti so bolje ocenjeni kot pa tisti, povezani s poklicem.
Ne glede na to ugotovitev pa učitelji praktičnega pouka v primerjavi z učitelji drugih predmetnih
področij ugodneje ocenjujejo uresničevanje ciljev, povezanih z delovanjem na poklicnem
področju. V programih in katalogih znanja naj se da večji poudarek oblikovanju ciljev, ki so
povezani z uporabo informacijske tehnologije, razvojem sposobnosti za organizacijo dela,
samozaposlovanje, podjetništvo, inovativnost, ravnanje v kritičnih situacijah, osvajanje metod
in postopkov za reševanje delovnih problemov, razvijanje sposobnosti za samostojno odločanje
pri delu, transfer znanj za razvoj v poklicu, možnosti za razvijanje poklicnih interesov, vsebine
in cilji usmerjeni v čustveni razvoj, razvojem poklicne socializacije-tj. komuniciranje s
strankami ter poslovnimi partnerji, solidarnost s cilji podjetja, odnos do sodelavcev. Ti cilji se
po ocenah učiteljev najredkeje uresničujejo. Predvsem socializacijske naloge poklicne šole so
bile v preteklosti zapostavljene, saj je bila primarna naloga poklicne šole uresničiti vsebino učnih
načrtov in menimo, da so tudi zato učitelji manj uspešni pri uresničevanju socializacijskih ciljev.
Tudi danes je prva naloga poklicne šole dati dobro temeljno splošno in strokovno ter praktično
znanje, toda vzgoja in poklicna socializacija morata biti vpeta v pouk pri vsakem predmetu, v
odnose med vsemi udeleženci vzgojno–izobraževalnega procesa ter v organizacijo življenja in
dela šole in neposrednega delovnega procesa. Pri vseh ciljih velja, da tem bolj zahtevni, kot so,
redkeje se pri pouku uresničujejo.

-

Obsežnost, težavnost predmetnih katalogov ter uresničevanje zahtev katalogov znanja. Če
povzamemo splošno oceno, ugotovimo, da večina katalogov ni preobsežnih glede na število ur
in zahtevnost poklica, ki ga bodo dijaki opravljali. Prav tako naj ne bi bilo preveč balasta. Izstopa
ugotovitev, da premalo časa ostaja za ponavljanje in utrjevanje. Za program Bolničar –
negovalec velja, da se vanj vpisuje populacija s slabšim uspehom iz osnovne šole, ki ima manjše
učne zmogljivosti in zato teže sledijo pouku, potrebujejo veliko ponavljanja. Za take dijake je
program precej zahteven. Konkretni predlogi za spremembo ciljev in vsebin za posamezne
predmete so zapisani v predhodnih poglavjih in jih na tem mestu ne bomo ponavljali.
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Uresničevanje zahtev kataloga znanja je bilo v 1. letniku slabše (samo 21 % učiteljev navaja, da
so uspeli uresničiti vse zahteve kataloga in doseči trdno znanje) kot v višjih, ko je ta delež
približno 54 %.
-

Učitelji si zelo želijo uporabe aktivnih metod učenja in poučevanja, vendar pravijo, da jim
zmanjkuje časa za tak način dela. Največ jih uporabljajo pri praktičnem pouku in pri vajah. Sicer
pa je najbolj pogosta aktivna metoda pogovor z dijaki. Med klasičnimi metodami pouka je
najpogostejša metoda razlage, med oblikami dela pa frontalna. Učitelji se torej še vedno držijo
konvencionalnih, klasičnih načinov dela v razredu in očitno (pre)redko posegajo po drugih, manj
uveljavljenih, a bolj učinkovitih in za dijake bolj atraktivnih pristopih. Menimo, da je potrebno
za večje uveljavljanje teh pristopov več pozornosti nameniti usposabljanju in motivaciji
učiteljev.

-

Pogoji za uresničevanje katalogov znanja. Materialni pogoji so različni po predmetih in šolah in
edino mogoča sintezna ugotovitev je, da so glede tega splošno-izobraževalni predmeti na
boljšem kakor strokovno-teoretični in praktični pouk. Trenutno v Sloveniji poteka obnova oz.
gradnja nekaj zdravstvenih šol, ki bodo razpolagale z ustreznimi prostori ter opremo, v nekaterih
krajih pa se bo obnova šele začela. Praktični pouk se za bolničarje odvija v domovih ostarelih
in kakovost izvedbe je precej odvisna od njihovih materialnih pogojev, na kar šole nimajo dosti
vpliva. Učitelji so kot najbolj pereče izpostavili problem prezasedenosti učilnic, pomanjkanje
strojev in učnih pripomočkov ter zastarelost opreme. Zaradi hitrega razvoja tehnologije je za
šole skorajda nemogoče, da bi sproti le-temu sproti sledile in zagotavljale sodobno opremo. Tudi
zato je smiselno, da se del praktičnega izobraževanja prenese v realno delovno okolje.

-

Tudi, kar zadeva učbenike in druga učna gradiva, je bolje poskrbljeno za splošno-izobraževalne
predmete. Če gradiv ni bilo na razpolago, so učitelji uporabljali učbenike, ki so sicer namenjeni
za druge izobraževalne programe, nekateri so pripravili gradiva sami, si pomagali z literaturo za
sorodne predmete, kombinirali različna gradiva, uporabljali so tudi periodični tisk itd. Problem
pomanjkanja učbenikov je še posebej izpostavljen pri programih, kjer je nizek vpis.

-

Ocena izpitnih katalogov kaže naslednje: glede forme izpitnega kataloga ni bistvenih pripomb,
razen, kar zadeva področja ocenjevanja. V vsebinskem smislu pa se pripombe nanašajo po eni
strani na zahtevo po poenostavitvi nalog in to, da bi katalog manj podrobno določal izpitno
nalogo, po drugi strani pa naj bodo v posameznih katalogih vsebine bolj razčlenjene in
natančneje opredeljene. Izpitne naloge so sicer izbrane tako, da dijaki lahko pokažejo svoje
znanje.

-

Mnenja dijakov o izobraževalnem programu in o učni klimi kažejo, da so odnosi med samimi
dijaki dobri in pozitivni, razen nekaterih ocen, ki kažejo na tekmovalnost med dijaki.
Izobraževalni programi kot celota se dijakom ne zdijo prezahtevni, so pa prezahtevni določeni
predmeti. Med splošno-izobraževalnimi predmeti se zdi dijakom najzahtevnejša matematika.
Kar zadeva odnose med dijaki in učitelji ugotavljamo, da le-ti redko presegajo formalno raven
in se omejujejo na komunikacijo o šolskih »zadevah«. Učitelji so na različne načine pripravljeni
pomagati dijakom, pri pouku jim prisluhnejo. Večina dijakov si upa odkrito govoriti z učitelji.
Velik delež dijakov meni, da jih učitelji ne spoštujejo in da so nepravični pri ocenjevanju.
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