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1 EVROPSKI KREDITNI SISTEM1  
 

 

Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju ECVET) je orodje, ki 

je nastalo v okviru evropskih iniciativ za spodbujanje večje preglednosti, primerljivosti, prenosljivosti 

in priznavanje kvalifikacij med različnimi državami in/ali različnimi sistemi znotraj posamezne države. 

Je eno od orodij za spodbujanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti. Ostala orodja oziroma 

iniciative, ki so povezane z ECVET, so še: Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF); Zagotavljanje kakovosti 

PSI v Evropi (EQAVET); Europass; Evropska načela priznavanja in potrjevanja neformalnega 

izobraževanja in priložnostnega učenja; Evropski kreditni sistem v visokem šolstvu (ECTS) ipd. Cilj 

ECVET je s svojimi tehničnimi značilnostmi omogočiti lažje zbiranje, prenašanje in priznavanje 

ocenjenih učnih dosežkov, ki jih mora posameznik osvojiti za pridobitev določene kvalifikacije. To 

omogoča ustvarjanje bolj fleksibilnih učnih poti, ki vsebujejo boljše prehode med različnimi področji 

izobraževanja in usposabljanja, večjo odprtost k neformalnemu in priložnostnemu učenju ter večjo 

transparentnost in priznavanje učnih dosežkov.  

 

O Evropskem kreditnem sistemu v poklicnem in strokovnem izobraževanju se je govorilo že v okviru 

Lizbonske deklaracije (2000) in Kopenhagenskega procesa (2002), bolj intenzivno in načrtno pa se je 

evropska komisija z ECVET začela ukvarjati z vzpostavitvijo priporočil ECVET (18. junij 2009).  

Priporočila ECVET opredeljujejo, da Evropski parlament in Svet Evropske unije državam članicam 

priporočata, naj:  

1. spodbujajo Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju („ECVET“) na vseh ravneh Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) v povezavi s 

kvalifikacijami poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom omogočanja lažje 

transnacionalne mobilnosti ter priznavanja učnih  dosežkov v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju ter čezmejnem vseživljenjskem učenju;  

2. ustvarijo potrebne pogoje in sprejmejo ukrepe, kakor je primerno, da se bo od leta 2012 – v 

skladu z nacionalno zakonodajo in prakso ter na podlagi preskušanja in testiranja – ECVET 

lahko postopno uporabljal za kvalifikacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh 

ravneh EOK ter za namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih  dosežkov posameznikov, 

doseženih v formalnih in, kadar je primerno, neformalnih in priložnostnih okvirih;  

3. podpirajo razvoj nacionalnih in evropskih partnerstev ter mrež, ki bodo vključevale ustanove 

in organe, pristojne za kvalifikacije in spričevala, izvajalce poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, socialne partnerje in druge zadevne zainteresirane strani, predane 

preskušanju, izvajanju in spodbujanju ECVET; 

                                                           
1 Povzeto po: 

- Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi Evropskega sistema 
prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET). 

- Hvala Kamenjšček, P. (2010). Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana: 
CPI. 

- Evropska komisija (2011): Get to know ECVET better, Questions and Answers. 
- ECVET pilotni projekti: http://www.ecvet-projects.eu/ 

 

http://www.ecvet-projects.eu/
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4. zagotovijo, da imajo zainteresirane strani in posamezniki s področja poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja dostop do informacij in smernic za uporabo ECVET, ter hkrati omogočijo 

izmenjavo informacij med državami članicami. Poleg tega naj zagotovijo, da pristojni organi 

primerno objavijo uporabo ECVET za kvalifikacije in da ustrezni dokumenti „Europass“, ki jih 

izdajo pristojni organi, vsebujejo jasno navedene ustrezne informacije;  

5. v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso pri uporabi ECVET uporabljajo splošna načela za 

zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, določena v sklepih Sveta z 

dne 28. maja 2004 o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 

zlasti v povezavi z ocenjevanjem, potrjevanjem in priznavanjem učnih  dosežkov;  

6. zagotovijo, da delujejo mehanizmi usklajevanja in spremljanja na ustreznih ravneh v skladu z 

zakonodajo, ter da veljajo strukture in zahteve vsake države članice, da se zagotovi kakovost, 

preglednost in usklajenost pobud za izvajanje ECVET.  

 

 

1.1 UPORABA ECVET 

 

 

ECVET ima dve ključni nalogi:  

 

 ECVET za spodbujanje geografske mobilnosti 

V okviru spodbujanja geografske mobilnosti je namen ECVET-a omogočiti priznavanje dosežkov, ki jih 

je dijak pridobil v času mobilnosti, in sicer z ustvarjanjem skupnega jezika in zaupanja med izvajalci 

programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Namen ECVET-a je podpirati 

priznavanje učnih dosežkov, ki jih je posameznik pridobil na izmenjavi znotraj države ali med 

državami, brez podaljševanja izobraževanja ali učne poti posameznika. ECVET pripomore k 

vključevanju priznane mobilnosti v posameznikovo učno pot. 
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 ECVET za spodbujanje vseživljenjskega učenja 

ECVET podpira fleksibilizacijo poti za pridobitev kvalifikacije in izboljša možnosti za razvoj 

vseživljenjskega učenja. Olajša postopke priznavanja učnih dosežkov, ki jih je dijak ali odrasla oseba 

pridobil v drugih učnih okoljih – lahko v drugih državah, različnih inštitucijah ali sistemih pa tudi 

učenje v formalnem, neformalnem ali priložnostnem učnem okolju. 

 

 
 

Uporaba ECVET-a je omogočena preko njegovih tehničnih značilnosti. Orodje ECVET namreč temelji 

na: 

 Učnih dosežkih, ki so zapisi znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih lahko posameznik doseže v 

različnih učnih okoljih. 

 Enotah učnih dosežkov, ki so sestavni deli kvalifikacije. Enote lahko ocenjujemo, vrednotimo 

in priznavamo. 

 Kreditnih točkah, ki so dodatne informacije o enotah učnih dosežkov in kvalifikacijah v 

numerični obliki. 

 Kreditih, ki so podeljeni kandidatu za znanje, ki je bilo preverjeno in je dokumentirano. 

Krediti so prenosljivi v druge kontekste in kandidat jih lahko nabira in tako pridobi 

kvalifikacijo, ki temelji na standardu kvalifikacije in v skladu z zakonodajo države, v kateri se 

pridobiva kvalifikacija. 

 Medsebojnem zaupanju in partnerstvu med sodelujočimi organizacijami in se odražata v 

Memorandumu o sodelovanju in Učnem dogovoru. 

 

V nadaljevanju nekoliko bolj natančno opisujemo tehnične značilnosti ECVET. Pri vsakem opisu je 

najprej definicija vzete iz Priporočil ECVET (v okvirčku). Ker so Priporočila napisana zelo ohlapno, le-

tem sledijo še opisi definicij iz druge literature. Večina teh bolj razširjenih opisov je nastala v okviru 
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ECVET pilotnih projektov2 in ožjega tima ljudi, ki se ukvarjajo z implementacijo ECVET v posamezni 

državi članici3. 

 

 

UČNI DOSEŽKI V ECVET 

 

Učni izidi/učni dosežki/rezultati učenja4 (ang: learning outcomes) so trditve o tem, kaj udeleženec v 

učnem procesu zna, razume in je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa in ki so opredeljene 

v smislu znanja, sposobnosti in usposobljenosti/kompetenc. 

 

VIR: Priporočilo ECVET 

 

Kaj so učni dosežki? 

Enoznačne opredelitve učnih dosežkov ni. Do sedaj opravljene raziskave so pokazale, da države 

opredeljujejo in uporabljajo pojem učnega dosežka zelo različno in da imajo učni dosežki različne 

vloge in različno učinkujejo na mnoge vidike izobraževalnega sistema (vpliv na kurikul, na funkcijo 

znanja, na regulacijo sistema, na sistem zagotavljanja kakovosti). Razlike se pojavljajo tudi med 

posameznimi tipi izobraževanja (splošno, poklicno), stopnjami izobraževanja (primarna, sekundarna, 

terciarna) ter okoliščinami učenja (formalno, neformalno, priložnostno). Naj za ilustracijo prikažemo 

le nekaj teh opredelitev, ki  ji je zaznati po različnih državah znotraj Evrope. Učni dosežki so (povzeto 

po Adam 2004): 

 izjave o tem, kaj se od učečega posameznika pričakuje, da ve, razume in/ali je sposoben 

izkazati ob koncu obdobja učenja; 

 specifični merljivi dosežki; 

 kompetence, ki jih učeči posamezniki osvojijo ob koncu učnega procesa (so rezultat učnega 

procesa); 

 standardi, določeni znotraj posameznega izobraževalnega sistema; 

 izjave o tem, kaj se od učečega posameznika pričakuje; da ve, kaj se od njega pričakuje da 

naredi za določeno oceno. Učni dosežki določajo kurikulum. 

Kot vidimo, je pojem učnega dosežka povezan s pojmi, kot so: kompetenca, cilj, znanje, spretnosti, 

standard znanja ipd., zato je potrebno njegovo opredelitev vedno vezati na kontekst, v katerem je 

uporabljen. 

V okviru Slovenskega ogrodja kvalifikacij učni dosežek/rezultat »pomeni znanje, spretnost in 

kompetenco, standardizirano na določeni kvalifikacijski ravni. Je izjava o tem, kar kandidat na neki 

kvalifikacijski ravni po zaključenem učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti. Učni rezultati 

so lahko oblikovani v povezavi s tečaji, programskimi enotami, z moduli, s programi. V teh povezavah 

se učni rezultati povezujejo v kvalifikacijo oz. izobrazbo.« (Mikluec 2012) 

V evropskih dokumentih so učni dosežki opredeljeni ohlapno, in sicer kot ugotovitve o tem, kaj učeči 

vse zna, razume in kaj je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa ter razvrščeni v tri kategorije: 

                                                           
2
 Več o tem glej: http://www.ecvet-projects.eu/ 

3
 Več o tem glej:  http://www.ecvet-team.eu/ 

4
 V Sloveniji še ni enotnega termina, ki bi se uporabljal pri prevajanju. 

http://www.ecvet-projects.eu/
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znanje, spretnosti in kompetence. Tako široka opredelitev učnih dosežkov dopušča njegovo različno 

pojmovanje in funkcijo. Številni avtorji (npr. Adam, Brocmann …) opozarjajo na različne ravni rabe 

koncepta učnega dosežka, zato v nadaljevanju navajamo nekaj takšnih razumevanj.  

Adam (2004) opredeli tri ravni razumevanja oziroma uporabe učnih dosežkov:  

a) institucionalna/lokalna raven, kjer gre za uporabo učnih dosežkov na ravni kurikula (učenje, 

poučevanje, vrednotenje znanja, ipd.); 

b) nacionalna raven, kjer gre za uporabo učnih dosežkov znotraj nacionalnega ogrodja 

kvalifikacij in sistema zagotavljanja kakovosti; 

c) internacionalna raven, kjer gre za uporabo znotraj Evropskega ogrodja kvalifikacij ter drugih 

mednarodnih orodij in iniciativ, ki predvidevajo izboljšanje transparentnosti in primerljivosti 

kvalifikacij. 

Podobno so raziskovalci CEDEFOP-a opredelili naslednje ravni (Learning outcomes in … 2010): 

a) raven izobraževalnih programov in kurikuluma; 

b) raven kvalifikacije (npr. kot kvalifikacijski standard); 

c) sistemska raven, ki je povezana z nacionalnimi in Evropskim ogrodjem kvalifikacij. 

Glede na raven znotraj katere so opredeljeni, imajo lahko učni dosežki različne funkcije (prav tam): 

 priznavanje priložnostno pridobljenega znanja, 

 ovrednotenje kreditov, 

 zagotavljanje kakovosti, 

 izobraževalni/učni načrt, 

 ključne kompetence za življenje, 

 kredibilnost za delodajalce, 

 reforma izobraževalnega sistema, 

 ipd. 

 

Kako opišemo učne dosežke v ECVET? 

ECVET ne prinaša obrazca ali taksonomije za opisovanje učnih dosežkov. To vlogo imajo metodologije 

posameznih držav, lahko je to tudi del  nacionalnega ogrodja kvalifikacij. 

 

Kako učne dosežke uporabljamo v ECVET? 

Za delovanje ECVET je potrebno, da so kvalifikacije opisane s pomočjo učnih dosežkov. Nadalje učne 

dosežke združujemo v enote. Na podlagi ocenjenih učnih dosežkov se posamezniku dodelijo krediti. 

Krediti so torej ocenjeni učni dosežki. Kreditom lahko dodelimo tudi kreditne točke. Krediti 

omogočajo prenos med različnimi učnimi konteksti in postopno zbiranje učnih dosežkov, ki vodijo do 

kvalifikacije. 
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KVALIFIKACIJA IN ENOTE KVALIFIKACIJE V ECVET 

 

Kvalifikacija (ang: qualification) pomeni uradni rezultat postopka ocene in potrditve, ki se pridobi, 

kadar pristojna ustanova ugotovi, da je posameznik dosegel učne dosežke glede na dane standarde. 

 

Enota (ang: unit) pomeni del kvalifikacije, ki je sestavljen iz skladnega niza znanja, spretnosti in 

kompetenc in se lahko oceni in potrdi. 

 

VIR: Priporočilo ECVET 

 

 

Kaj je kvalifikacija? 

Kvalifikacija nima enotnega pomena, zato navajamo opredelitve, kot jih zapiše Muršak (2012, str. 54) 

v svojem pojmovnem slovarčku. Kvalifikacija je lahko opredeljena kot: 

 »Formalna kvalifikacija: uradni dokument (spričevalo, diploma, certifikat ali potrdilo), ki 

dokazuje, da je posameznik opravil preizkus pred ustreznim pooblaščenim organom 

(institucijo). Z njim dokazuje, da je dosegel takšne rezultate učenja, ki ustrezajo vnaprej 

določenim standardom znanja, in da ima kompetence, ki mu omogočajo opravljati delo na 

specifičnem področju dela. 

 Pomeni lahko uradno priznanje in vrednost rezultatov učenja na trgu dela ali za potrebe 

izobraževanja. Kvalifikacija je lahko tudi formalni pogoj, da posameznik lahko opravlja neko 

delo (OECD). 

 Izraža zahteve dela: znanje, spretnosti in kompetence, ki se zahtevajo za opravljanje 

določenega dela in zaposlitve (ILO).« 

V okviru Slovenskega ogrodja kvalifikacij termin kvalifikacija »pomeni uradni rezultat procesa 

ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki odloči, da je posameznik dosegel učne rezultate v 

skladu z opredeljenimi standardi. Kvalifikacije pridobivamo v sistemu formalnega izobraževanja in 

izven njega. Glede na tip kvalifikacije imajo te vrednost na trgu dela, v sistemu formalnega 

izobraževanja ter pri vseživljenjskem učenju. Izkazujejo se z javnimi listinami (potrdili, spričevali, 

diplomami, certifikati).« (Mikulec 2012) 

 

Kaj je enota v ECVET in kako je povezana s kvalifikacijo v sistemu ECVET? 

Enota je del kvalifikacije, ki jo sestavlja skladen sklop znanj, spretnosti in kompetenc, ki se ocenjujejo 

in potrjujejo. Enote omogočajo postopno osvajanje kvalifikacije s pomočjo prenosa in potrjevanja 

učnih dosežkov. Učni dosežki so predmet ocenjevanja in potrjevanja, s čimer preverjamo in beležimo, 

kaj od pričakovanega je učeči osvojil. Skupek učnih dosežkov tvori enoto. Enote so lahko del več 

kvalifikacij ali pa pripadajo le posamezni kvalifikaciji.  
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Kako naj bodo opisane enote v sistemu ECVET? 

Enote naj bodo opisane z berljivimi in razumljivimi izrazi, ki neposredno referirajo na znanje, 

spretnosti in kompetence. 

Opis enot je ključnega pomena za uspeh procesov ECVET, saj predstavlja podlago za transparentnost 

kvalifikacij. Opis enote omogoča pristojnim ustanovam in šolam iz različnih sistemov kvalifikacij 

razumeti značilnosti enot in ocenjevanja, ki je bilo izvedeno v drugačnem kontekstu. 

Enota naj bo določena z: 

- imenom enote, 

- imenom kvalifikacije (ali kvalifikacij), katere del je, če je to potrebno, 

- navedbo umestitve kvalifikacije v nivo Evropskega ogrodja kvalifikacij in, če je potrebno, tudi 

državnega, s številom kreditnih točk, ki jih kvalifikacija nosi, 

- učnimi dosežki enote, 

- postopki in kriteriji ocenjevanja učnih dosežkov, 

- številom kreditnih točk, 

- časovno veljavo enote, kadar je to potrebno. 

 

 

Kdo določi enote? 

Možnosti sta dve: 

- V nekaterih sistemih je standard kvalifikacije že razdeljen v enote in te so tako opredeljene 

centralno s strani ustanove, ki je pristojna za razvoj kvalifikacij. 

- V drugih sistemih izvajalci izobraževanja na podlagi standarda kvalifikacije, ki je določen 

centralno, sami določajo enote. 

Kadar se ECVET uporablja za projekte mobilnosti, se enote uskladijo znotraj partnerske mreže. Na ta 

način enote omogočajo prenos kreditov iz enega sistema v drugega. 
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Kako so enote kvalifikacije povezane s formalnim izobraževalnim programom? 

Enote kvalifikacije določajo vsebino in verjetno tudi strukturo izobraževalnega programa. Seveda pa 

za isto kvalifikacijo lahko obstaja več različnih izobraževalnih programov.  

Izobraževalni program je sestavljen iz različnih programskih enot: moduli, predmeti, usposabljanje v 

podjetju itd. Dejanski odnos med enotami kvalifikacije in enotami programov je tako odvisen od 

sistema kvalifikacij oz. sistema izobraževanja. 

Do razlik prihaja tudi pri načinu osvajanja enot. V določenih sistemih jih posameznik lahko pridobiva 

postopno, drugje jih osvoji šele, ko zaključi celoten izobraževalni program, nekateri pa poznajo tudi 

kombinacijo stalnega in končnega ocenjevanja.  

 

Kako široke naj bodo enote? 

Idealna širina enote ne obstaja.  

Enote so lahko ozke, v tem primeru se nanje nanaša majhno število učnih dosežkov. 

Prednosti:  

- posamezne enote se lahko hitro osvojijo, kar zelo prav pride pri mobilnosti, 

- primerno je tudi za odrasle, ki kombinirajo zaposlitev in izobraževanje. 

Slabosti:  

- zaradi velikega števila enot je posameznik podvržen številnim ocenjevanjem, 

- razdrobljenost enot in ocenjevanja otežuje oceno, ali posameznik zna uporabljati znanje na 

dovolj kompleksen način. 

 

Drugje so enote široke in tako je kvalifikacija razdeljena le na nekaj enot.  

Prednosti: 

- ocenjevanje v širših enotah omogoči posamezniku, da izkaže znanje na zahtevanem nivoju 

kompleksnosti, 

- število sumativnih preverjanj je majhno. 

Slabosti:  

- za preverjanje se predvideva osvojitev obsežnega znanja, kar lahko oteži izvedbo mobilnosti, 

ki se izvaja v kratkih časovnih obdobjih, 

- široke enote niso v prid odraslim. 

Širina enote je predvsem odvisna od sistema kvalifikacij. Kadar imajo enote svoj pomen tudi na trgu 

dela (so recimo delne kvalifikacije), potem bodo širše. Če pa jih oblikujemo zaradi mobilnosti in da bi 

odraslim omogočali postopno pridobivanje kvalifikacije, potem bodo ožje.  

 

 

 

  



  
 
 
 
 

12 
 

ECVET TOČKE IN DODELJEVANJE TOČK KVALIFIKACIJAM 

 

Točke ECVET pomenijo številčni prikaz skupne vrednosti učnih dosežkov v kvalifikaciji in relativne 

vrednosti enot v povezavi s kvalifikacijo. 

 

VIR: Priporočilo ECVET 

 

Kaj so krediti, kreditne točke in ECVET točke? 

Krediti so ocenjeni učni dosežki, ki običajno tvorijo enoto. Tem kreditom oziroma enoti lahko 

dodelimo številčno vrednost, čemur rečemo kreditne točke ali ECVET točke. Kreditne točke služijo 

številčnemu ovrednotenju skupne vrednosti učnih dosežkov posamezne kvalifikacije in relativni 

vrednosti enot znotraj kvalifikacije. Kreditne točke, skupaj z enotami, opisniki učnih dosežkov in 

informacijo o nivoju, pomagajo pri razumevanju kvalifikacije (npr.: ali je kvalifikacija ozka ali širša). 

 

Koliko ECVET točk dodelimo posamezni kvalifikaciji in kako to naredimo? 

Posamezni kvalifikaciji dodelimo določeno število ECVET točk na podlagi dogovora, da se 60 kreditnih 

točk dodeli učnim dosežkom, kadar se pričakuje, da je za njihovo usvojitev potrebno leto rednega 

izobraževanja. Za določeno kvalifikacijo tako kontekst formalnega izobraževanja pomeni referenco, 

na podlagi katere, se pravi na podlagi 60 kreditnih točk za leto rednega izobraževanja, se ji dodeli 

skupno število kreditnih točk.  

V nekaterih evropskih državah so opisi kvalifikacij neodvisni od izobraževalnih programov (in/ali 

programov usposabljanja), ki so pripravljeni za te kvalifikacije. V drugih državah so kvalifikacije 

oblikovane z različnimi izobraževalnimi programi. Vsekakor pa je pomembno, da se v sistemu ECVET 

kreditne točke dodelijo kvalifikaciji in ne izobraževalnim programom. Za dodelitev kreditnih točk 

določeni kvalifikaciji naj se izbere en izobraževalni program kot referenčni. Pristojna ustanova, ki je 

odgovorna za razvoj kvalifikacij, bo izbrala ustrezen »referenčni izobraževalni program« (npr. 

program začetnega izobraževanja ali pa najbolj razširjen program). Določeni kvalifikaciji bomo na 

podlagi trajanja izbranega »referenčnega izobraževalnega programa« skupaj z ECVET dogovorom o 

kreditnih točkah dodelili ustrezno število kreditnih točk. 

 

Koliko ECVET točk dodelimo enotam in kako to naredimo? 

Posamezni enoti bomo dodelili ustrezno število kreditnih točk na podlagi skupnega števila kreditnih 

točk, ki smo jih dodelili določeni kvalifikaciji, in »relativne teže« te enote znotraj kvalifikacije. 

Relativno težo enote bomo dobili s kombinirano uporabo naslednjih pristopov: 

- relativna pomembnost učnih dosežkov enote na trgu dela, za prehod na višji nivo kvalifikacij 

ali za družbeno integracijo; 

Ta pristop dodeljevanja kreditnih točk enotam temelji na usklajevanju različnih akterjev 

(socialnih partnerjev) pri vrednotenju pomembnosti učnih dosežkov enote. Določena enota, 

na primer, je temeljna glede na poklicni profil, h kateremu kvalifikacija teži. In lahko se 

odločimo, da imajo temeljne enote relativno večje število kreditnih točk. Druga enota 

omogoča prehod na višjo raven kvalifikacij (npr. vsebuje splošno znanje, ki omogoča 

vključitev v visokošolsko izobraževanje). 
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- kompleksnost, namen in obseg učnih dosežkov enote; 

Ta pristop temelji na strokovni oceni kompleksnosti, namena in obsega znanja, spretnosti in 

kompetenc posamezne enote glede na celotne učne  dosežke kvalifikacije. 

- potrebni vložek posameznika za usvojitev zahtevanega znanja, spretnosti in kompetenc; 

Ta pristop dodeljevanja kreditnih točk temelji na času, ki je potreben za usvojitev 

pričakovanih učnih dosežkov v »referenčnem izobraževalnem programu« in na oceni 

dodatnega časa, ki ga vloži posameznik (»workload«). 

 

 
 

Dodeljevanje ECVET točk: 

- V sistemu ECVET poteka dodelitev točk običajno v dveh stopnjah: najprej so točke ECVET 

dodeljene kvalifikaciji kot celoti in nato njenim enotam. Za določeno kvalifikacijo se šteje en 

uradni učni okvir kot referenčni, na podlagi dogovora pa se tej kvalifikaciji dodeli skupno 

število točk. Od tega skupnega števila se nato točke ECVET dodelijo vsaki enoti v skladu z 

njeno relativno vrednostjo v kvalifikaciji.  

- Da bi bile kvalifikacije primerljive, se morajo pristojne ustanove sklicevati na enakovredno 

raven  kvalifikacijskega ogordja, na podobnost pristojnosti ali na poklicna področja učnih  

dosežkov.  

- Dodelitve točk ECVET so običajno del oblikovanja kvalifikacij in enot. Izvajajo jih ustanove, 

pristojne za oblikovanje in vodenje kvalifikacij ali posebej pooblaščene za to nalogo.  

- Relativna vrednost vsake dane enote, ki je skupna različnim kvalifikacijam in je izražena v 

točkah ECVET, se lahko razlikuje od ene kvalifikacije do druge.   

- Dodelitev ustreznih točk ECVET se opravi na podlagi uspešne pridobitve kvalifikacije ali 

enote, ne glede na dejanski čas, ki je potreben za pridobitev.   

- Prenos enote vključuje tudi prenos ustreznih točk ECVET, tako da so vključene pri priznavanju 

prenesenih učnih  dosežkov.   
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- Vsaka kvalifikacija, dosežena pri neuradnem ali priložnostnem učenju, za katero se lahko 

ugotovi referenčna uradna učna pot in ustrezne točke, je vredna isto število točk ECVET kot 

referenčna kvalifikacija, saj so bili doseženi enaki učni  dosežki.   

- V številnih evropskih državah opisi kvalifikacij niso odvisni od programov izobraževanja in 

usposabljanja, ki pripravljajo za kvalifikacije. Isto kvalifikacijo je mogoče pripraviti prek 

različnih izobraževalnih programov. Zaradi tega se po ECVET-u točke dodeljujejo 

kvalifikacijam in ne izobraževalnim programom. Pri dodelitvi števila ECVET točk kvalifikaciji se 

izhaja iz formalnega izobraževalnega programa.   

 

 

 

PRENOS IN ZBIRANJE KREDITOV V ECVET 

 

V ECVET se enote, dosežene v enem sistemu, ocenijo in po uspešni oceni prenesejo v drugi sistem. V 

tem drugem okviru jih pristojne ustanove potrdijo in priznajo kot del zahtev za pridobitev 

kvalifikacije, ki jo oseba želi pridobiti. Nato se lahko enote zberejo za pridobitev kvalifikacije v skladu 

z nacionalnimi ali regionalnimi pravili. Postopke in smernice za ocenjevanje, potrjevanje, zbiranje in 

priznavanje enot oblikujejo pristojne ustanove in partnerji, vključeni v proces usposabljanja.  

Pri prenosu doseženih enot si lahko pomagamo z Memorandumom o sodelovanju, Učnim 

dogovorom in Poročilom o dosežkih. 

 Memorandum o sodelovanju je dogovor med ustanovama, ki postavi okvir za prenos 

kreditov. Z medsebojnim priznavanjem statusa in postopkov formalizira ECVET partnerstvo 

ter določa postopke sodelovanja. 

 Učni dogovor je individualni dokument, s katerim določimo pogoje sodelovanja med dvema 

ustanovama in posameznikom v obdobju mobilnosti. V učnem  dogovoru se za posameznika 

določi, katere učne izide naj bi dosegel ter na kakšen način bodo ocenjeni, potrjeni in 

priznani. 

 Poročilo o dosežkih je dokument, ki vsebuje informacije o kreditih, ki jih je posameznik 

dosegel. Gre dejansko za zapis  učnih  dosežkov posameznika.  

 

VIR: Priporočilo ECVET 

 

Kaj pomeni zbiranje kreditov? 

Zbiranje kreditov je proces, skozi katerega posameznik postopoma doseže kvalifikacijo z zaporednim 

ocenjevanjem in potrjevanjem učnih dosežkov. Pri zbiranju kreditov se upoštevajo enote učnih 

dosežkov, ki se postopoma ocenijo, potrdijo in priznajo. Zbiranje kreditov se izvaja po pravilih in 

zahtevah posameznega sistema kvalifikacij. S pravili posameznega sistema kvalifikacij se določi, 

kateri učni dosežki se zbirajo z namenom pridobitve določene kvalifikacije, pa tudi na kakšen 

način se ocenjujejo in potrjujejo. Kadar se prenos kreditov zgodi znotraj okvirja organizirane 

mobilnosti (na podlagi memoranduma o sodelovanja in učnega dogovora), naj bi bili krediti 

avtomatično potrjeni in priznani. 
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Odločitve, ki so vezane na zbiranje kreditov, so v rokah  kompetentne ustanove, ki izda certifikat 

o pridobljeni kvalifikaciji. 

 

Kaj pomeni prenos kreditov? 

Prenos kreditov je proces, skozi katerega se posamezniku učni dosežek (kredit), ki ga je pridobil v 

enem kontekstu, uveljavi v nekem drugem kontekstu. Prenos kreditov temelji na procesih 

ocenjevanja, potrjevanja (validacije) in priznavanja. 

 

 

1.2 IMPLEMENTACIJA ECVET 

 

V skladu z načelom subsidiarnosti je bil ECVET zasnovan kot sistem, ki namerava ustvariti 

transparentnost med sistemi na podlagi prostovoljnega sodelovanja članic EU in ob upoštevanju 

nacionalnih zakonodaj v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. 

Za implemetacijo ECVET v sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter sistemih kvalifikacij 

lahko opredelimo dva glavna scenarija. Na eni strani obstajajo države, ki zaradi težav, s katerimi se 

soočajo, vidijo potrebo po reformi in na drugi strani države, ki ECVET razumejo kot priložnost za 

nadaljnji razvoj svojega poklicnega izobraževanja in usposabljanja oziroma sistema kvalifikacij. 

Po eni strani razprave o sistemu ECVET potiskajo v ospredje že dolgo odprta vprašanja, povezana z 

nacionalnimi sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja (npr.: sodelovanje med različnimi 

interesnimi skupinami, definicija kvalifikacij itd.). Na drugi strani pa obstaja visoka stopnja 

sprejemljivosti sistema ECVET, glede možnega prispevanja k spodbujanju vseživljenjskega učenja in 

oblikovanju individualnih poti izobraževanja. To dokazuje, da se sistemu ECVET, poleg primarnega 

cilja, spodbujanja čezmejne mobilnosti, pripisuje potencial za olajševanje nacionalnih teženj po 

moderniziranju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter sistemov kvalifikacij. Specifični vidik, ki 

se kaže tako pri perspektivah za reformne potrebe kot tudi za vseživljenjsko učenje, je pristop na 

temelju učnih dosežkov. 
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2 KREDITNI SISTEM V SLOVENIJI 

 

 

Pobuda za kreditno vrednotenje izobraževalnih programov v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

je nastala že v obdobju priprave na prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prenova 

poklicnega in strokovnega izobraževanja temelji na Izhodiščih (2001) in je usmerjena k ciljem, ki so 

povezani tudi s kreditnim sistemom. Za ilustracijo, v katero smer se nagiba zadnja reforma poklicnega 

in strokovnega izobraževanja, navajamo splošne cilje poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI), 

zapisane v Izhodiščih (2001):  

 doseči v posameznem programu ustrezna razmerja med teoretičnim in praktičnim vidikom 

poklicne usposobljenosti; 

 uveljaviti načelo pretežno učno-ciljnega in problemskega načrtovanja v pripravi katalogov 

znanja in pri izpeljavi učnega procesa; 

 izhodišče za določanje ciljev izobraževanja so poklicne kvalifikacije, ki izhajajo iz treh ciljnih 

dimenzij kakovosti poklicnega dela in razvoja: pridobitve strokovno-tehničnega znanja, 

razvoja ključnih kompetenc in osebnostnega razvoja; 

 razviti poklicno izobraževanje, ki naj v skladu s potrebami sodobnega tehnološkega in 

socialnega razvoja omogoča kakovost izobrazbe in sposobnost razumevanja razmerij med 

tehnološkim razvojem, razvojem dela, socialnim razvojem ter osebnostnim razvojem 

posameznika; 

 zagotoviti širšo poklicno oz. strokovno izobrazbo ter kompetentnost, spodbujati širino 

poklicnega znanja, usposabljati in motivirati za stalno izobraževanje ter zagotavljati možnosti 

za razvoj poklicne kariere in mobilnost delovne sile; 

 doseči večjo notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost posameznih vrst znanja – 

splošne izobrazbe, strokovne teorije in prakse; 

 splošno izobrazbo je treba povezovati s strokovno, po možnosti splošne vsebine načrtovati in 

izvajati prilagojeno stroki ter tudi integrirati v strokovna izobraževalna področja; 

 zlasti na prvih stopnjah poklicnega izobraževanja (nižje in srednje poklicno izobraževanje) naj 

se zagotovi poučevanje teorije ob praktičnem delu, strokovno-teoretične vsebine se 

praviloma načrtujejo in razporejajo ob ciljih praktičnega izobraževanja; 

 razviti povezanost ter prepletanje izobraževanja in dela, razviti možnosti za bolj kakovostno 

poklicno izobraževanje z zagotavljanjem možnosti za izvajanje praktičnega izobraževanja 

neposredno pri delodajalcih v vseh vrstah izobraževalnih programov in na vseh stopnjah 

poklicnega ter strokovnega izobraževanja; 

 oblikovati ustrezno programsko ponudbo z dopolnjevanjem celotne vertikale v sistemu 

poklicnega in strokovnega izobraževanja tako, da bo vsakomur omogočeno pridobiti 

temeljno poklicno izobrazbo, pa tudi nadaljnje izobraževanje za zahtevnejše poklice, za 

opravljanje bolj kompleksnih del, za strokovno in poslovno odločanje ter za vpeljevanje 

inovacij; 

 širiti programsko ponudbo in uravnotežiti zahtevnost izobrazbenih standardov tako, da bodo 
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primerni različnim delom populacije, znotraj tega zagotoviti tudi boljše možnosti 

izobraževanja za učno manj zmogljive osebe in tudi za osebe s posebnimi potrebami; 

 zagotoviti večjo programsko prožnost in avtonomijo šol, podjetij ter drugih izvajalcev 

izobraževanja; 

 omogočiti večjo prilagodljivost izobraževanja tehnološkemu razvoju in razvoju v strukturi 

dela; 

 zagotoviti več možnosti za uresničevanje lokalnih potreb, interesov in posebnosti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

 zagotoviti programske rešitve za načrtno vseživljenjsko učenje za pridobitev izobrazbe in 

kvalifikacije; 

 postaviti temelje za prehodnost dijakov med izobraževalnimi programi; 

 postaviti temelje za inovativne metode poučevanja in učenja; 

 zagotoviti možnosti za zaposlene in druge odrasle osebe, da si pridobijo poklicno izobrazbo z 

izpiti, ne da bi se udeleževali formalnih oblik izobraževanja. 

 

Na podlagi teh ciljev je oblikovana tudi podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. Izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, po 

katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se oblikujejo na podlagi Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr. in 65/09 – popr.), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006), Izhodišč za pripravo 

izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja 

(2001) ter raznih metodoloških priročnikov. (npr. Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, CPI: 2006).  

Cilji programske prenove izhajajo iz zakonske zahteve po urejanju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, na načelih socialnega partnerstva ter skupni odgovornosti države, delodajalcev, 

delojemalcev za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Vsebinska priprava izobraževalnih programov temelji na poklicnih standardih, ki imajo podlago v 

Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah št. 81/2000 (Spremembe: Ur. l. RS, št. 55/2003, 

83/2003, 118/2006, 1/2007, 85/2009). Poklicni standard določa vsebino poklicne kvalifikacije na 

določeni ravni zahtevnosti, opredeljuje potrebna znanja, spretnosti ter splošne in poklicne zmožnosti, 

ki jih mora posameznik pridobiti. Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega 

izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde 

pripravljamo na osnovi pobude, ki jo pripravijo zainteresirane pravne osebe. Razvoj poklicnega 

standarda je zahteven projekt, v katerega so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in 

delojemalcev, pristojna ministrstva, šole. Upoštevati je potrebno nacionalne in sektorske razvojne 

dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS ter zglede iz držav EU. 

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi: 

 ime in koda poklica,  

 raven zahtevnosti,  

 poklicne kompetence in  

 opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področja dela, ključna dela, znanje in spretnosti. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO982.html
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/kurikul.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/kurikul.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1626.html
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Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje določi, za katere poklicne standarde se 

oblikuje izobraževalni program. Izobraževalni program je oblikovan praviloma na več poklicnih 

standardih. Sestavine izobraževalnih programov pa so določene z Zakonom o organizaciji in 

financiranju.  

Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov opredeljujejo minimalni izobrazbeni standard ter 

razmerje med obsegom splošne in strokovne izobrazbe. Najpomembnejši del Izhodišč predstavlja 

opredelitev strukture posameznih predmetnikov programov na posamezni stopnji zahtevnosti.  

Naziv izobraževalnega programa je praviloma tudi naziv poklicne in strokovne izobrazbe, ki ga 

pridobi, kdor je program končal. Iz naziva poklicne in strokovne izobrazbe izhaja, da se je posameznik 

s končanim izobraževanjem usposobil za vse poklice, ki so uvrščeni v ustrezno skupino poklicev, za 

katere je bil izobraževalni program pripravljen.  

 

Bistvene novosti prenovljenih izobraževalnih programov so: 

 Odpiranje kurikula  

 Povezanost teorije in prakse 

 Modularizacija programov 

 Kompetenčni pristop 

 Praktično usposabljanje pri delodajalcu 

 Avtonomija šol pri načrtovanju in izvajanju izvedbenega kurikula 

 Kreditni sistem 

 

Namen slovenskega kreditnega sistema v PSI 

Kreditni sistem v Sloveniji je nabirno-prenosni sistem za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Omogoča sistematičen opis izobraževalnih programov in njihovih enot/modulov. Vsak modul je 

opredeljen s kreditnimi točkami, ki izražajo relativno težo posameznega modula v odnosu do 

celotnega izobraževalnega programa. Najmanjša enota, ki je izražena s kreditnimi točkami, je 

predmet ali modul. 

V merilih za kreditno vrednotenje izobraževalnih programov PSI je zapisano, da se kreditni sistem 

uporablja za: 

- kreditno vrednotenje učnih dosežkov (znanj, spretnosti, kompetenc), pridobljenih s formalnim in 

neformalnim učenjem);  

- nabiranje enot in kreditnih točk za dokončanje izobraževalnega programa in pridobitev izobrazbe 

ali nacionalne poklicne kvalifikacije; 

- prenos učnih dosežkov in kreditnih točk iz enega izobraževalnega programa v drugega, med 

izobraževalnimi institucijami poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji in tujini ter med 

izobraževalnim in certifikatnim sistemom. 

Kreditni sistem olajša in spodbuja geografsko, poklicno (vertikalno in horizontalno) mobilnost ter s 

povezovanjem formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja krepi vseživljenjskost učenja in 

povezovanje s trgom dela.  
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Kreditno ovrednotenje izobraževalnih programov 

Kreditne točke so eno od orodij za implementacijo kreditnega sistema. Dodeljene so 

izobraževalnemu programu in enotam, ki ga sestavljajo. Po navedbah Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju (2006), kreditne točke predstavljajo številčno vrednost obsega učnih 

dosežkov, merjeno z vloženim delom (učnimi aktivnostmi), ki ga mora opraviti povprečen dijak zato, 

da doseže načrtovane učne dosežke (znanja, spretnosti in kompetence) in relativni pomen vsake 

enote, ki sestavlja izobraževalni program v odnosu do pričakovanih učnih dosežkov (tj. je znanja, 

spretnosti in kompetenc), ki jih je potrebno pridobiti in izkazati. 

 

 
 

Z eno kreditno točko se ovrednoti 25 ur učnih aktivnosti dijaka. V učne aktivnosti dijaka se štejejo: 

pouk, individualno učno delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, 

raziskovalno delo), praktično usposabljanje z delom, priprava na izpite oz. druge oblike preverjanja 

znanja ter priprava in izvajanje projektnega dela zaključnega izpita oz. poklicne mature. 

Dijaku/odraslemu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni učno obveznost, določeno z izobraževalnim 

programom oziroma s predmeti ali moduli izobraževalnega programa in usvoji učne dosežke ali 

dokaže, da je te učne dosežke usvojil po drugih poteh.  

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) se izobraževalni programi 

ovrednotijo s 60 kreditnimi točkami za eno leto izobraževanja5. Tako imajo izobraževalni programi 

naslednje število kreditnih točk: 

 nižja poklicna izobrazba omogoča pridobiti 120 kreditnih točk, 

 srednja poklicna izobrazba od 180 do 240 kreditnih točk, 

  srednja strokovna izobrazba od 240 do 300 kreditnih točk, 

 poklicno-tehniško izobraževanje 120 kreditnih točk,  

                                                           
5
 To je tudi eno od priporočil ECVET. 
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 program poklicnega tečaja od 60 do 90 kreditnih točk. 

Izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja s kreditnimi točkami ovrednoti 

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na predlog pripravljavcev izobraževalnega 

programa.  

Izobraževalni program mora biti sestavljen tako, da je iz njega razvidno število kreditnih točk, 

potrebnih za dokončanje posamezne programske enote (predmeta ali modula) in programa kot 

celote. Posamezna programska enota mora biti ovrednotena s celim številom kreditnih točk. 

Prvo kreditno ovrednotenje predmetnika je stvar dogovora. Kreditno se ovrednotijo vsi deli 

predmetnika: 

 splošnoizobraževalni predmeti, 

 strokovni moduli, 

 praktični pouk, 

 praktično usposabljanje z delom, 

 interesne dejavnosti, 

 odprti kurikul,  

 zaključno delo v srednjem poklicnem izobraževanju (izdelek ali storitev z zagovorom) in v 

srednjem strokovnem izobraževanju (četrta enota poklicne mature). 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1  RAZISKOVALNA METODA 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, s katero opisujemo pojave (Sagadin 

1993). 

 

3.2  RAZISKOVALNA PRAŠANJA 

 

Kot že rečeno, se ECVET točke skladno s Priporočili dodelujejo glede na naslednje kriterije:  

 relativna pomembnost učnih dosežkov enote na trgu dela, za prehod na višji nivo kvalifikacij 

ali za družbeno integracijo; 

 kompleksnost, namen in obseg učnih dosežkov enote; 

 potrebni vložek posameznika za usvojitev zahtevanega znanja, spretnosti in kompetenc. 

V Sloveniji smo se odločili, da je dovolj objektiven le tretji pristop iz priporočil ECVET, ki ga prinaša 

tudi zakon, torej vrednotenje na podlagi vložka povprečnega dijaka. Skladno s tem smo zastavili tudi 

evalvacijo. 

Z evalvacijo smo želeli odgovoriti na spodnja raziskovalna vprašanja: 

 Ali imajo posamezni predmeti ustrezno število kreditnih točk? 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja smo ugotavljali:  

o Koliko ur porabijo dijaki za delo v šoli? 

o Koliko ur porabijo dijaki za delo izven šole? 

 Ali je razmerje med dijakovim delom v šoli in izven nje (po oceni učiteljev in dijakov) 

primerljivo s tistim, ki je predvideno v predmetniku? 

 

3.3  PREDMET EVALVACIJE 

 

V evalvacijo smo zajeli dva izobraževalni programa, in sicer: Bolničar/Negovalec (SPI) in Kozmetični 

tehnik. V evalvacijo smo zajeli po 6 programskih enot iz vsakega izobraževalnega programa, in sicer 

od tega 3 splošnoizobraževalne predmete in 3 strokovne module. Pri izboru programskih enot nismo 

želeli preferirati nobene, zato smo izbrali prve tri iz predmetnika pri splošnoizobraževalnih predmetih 

in prve tri pri strokovnih modulih. Edino merilo za izbor, ki smo se ga držali, je bilo, da mora biti 

izbrana programska enota obvezna za izbrana izobraževalna programa.  

Pri izobraževalnem programu Bolničar/Negovalec smo izbrali programske enote:  

 slovenščina, 

 tuji jezik, 

 matematika, 
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 nega in oskrba, 

 varovanje zdravja in okolja, 

 etika komuniciranja. 

Pri izobraževalnem programu Kozmetični tehnik smo izbrali programske enote:  

 slovenščina, 

 tuji jezik, 

 matematika, 

 somatologija, 

 koža in bolezni kože, 

 varovanje zdravja. 

 

3.4  OPIS VZORCA 

 

V evalvaciji sta sodelovala izobraževalna programa Bolničar/Negovalec in Kozmetični tehnik. Pri 

izobraževalnem programu Bolničar/Negovalec sta sodelovali 2 šoli od skupno 7, ki so v šolskem letu 

2010/2011 izvajale ta program, kar pomeni, da je bilo zajetih slabih 30 % šol. Pri izobraževalnem 

programu Kozmetični tehnik pa so sodelovale 3 šole od skupno 6, ki so v šolskem letu 2010/2011 

izvajale ta program, kar pomeni, da je bila zajeta polovica šol. 

Kot prikazuje spodnja tabela, vzorec skupno vsebuje 22 učiteljev in 116 dijakov iz izobraževalnega 

programa Bolničar/Negovalec ter 47 učiteljev in 522 dijakov iz izobraževalnega programa Kozmetični 

tehnik. 

 
Tabela 1: Sodelujoče šole 

ŠOLA PROGRAM Dijaki Učitelji 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana KT 280 18 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor KT 87 9 

Srednja zdravstvena šola Celje KT 155 20 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana BN 77 6 

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota BN 39 16 

 

3.5  INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom za učitelje in vprašalnikom za dijake. Sprva smo vprašalnik poslali 

učiteljem, ki so vanj vpisali, koliko časa porabijo za posamezen vsebinski sklop v šoli in koliko dijaki še 

doma. Učitelje smo prosili, naj vpišejo obravnavano temo oziroma vsebinski sklop ter število 

kontaktnih ur (število ur pri pouku), ki jih porabijo za ta predmet. Nato smo jih prosili še, če ocenijo, 

koliko ur v okviru posamezne teme porabijo dijaki še doma glede na različne oblike domačega dela 

(sprotno učenje in priprava na ocenjevanje, seminarske naloge/projektno delo, domača naloga ipd).  

Nato smo vsebinske sklope, ki so jih učitelji opredelili sami, vpisali v vprašalnik za dijake. Pri tem smo 

učitelje pozvali, naj poimenujejo vsebinske sklope tako, da jih bodo dijaki prepoznali. Prav tako kot 
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učitelji so dijaki ocenjevali, koliko časa porabijo za posamezne teme doma glede na različne oblike 

domačega dela (sprotno učenje in priprava na ocenjevanje, seminarske naloge/projektno delo, 

domača naloga ipd).  

 

3.6  OBDELAVA PODATKOV 
 

Pri vsakem predmetu so učitelji vpisovali vsebine, kot jih sami obravnavajo pri urah, mi pa smo pri 

obdelavi te vsebine povezali v kategorije. Pred vsako predstavitvijo rezultatov za posamezni predmet 

je zato naveden tudi opis postopka kategorizacije. Pri kategorizaciji vsebin v posamezno kategorijo 

smo se opirali na katalog znanja za posamezni predmet. Tam, kjer kljub temu ni bilo jasno, v katero 

kategorijo umestiti določeno vsebino, smo za pojasnilo prosili učitelje, ki so reševali te vprašalnike. 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo statističnega programskega paketa SPSS 17.0 za 

Windows. Podatki so obdelani na nivoju deskriptivne statistike. Pri tem smo uporabili osnovno 

deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk (mere srednjih vrednosti). Vse vrednosti aritmetičnih 

sredin ur so zaokrožene na celo število. 

Podatki so predstavljeni s preglednicami; kjer so anketiranci odgovorili, da ne porabijo nič časa za 

določen predmet, smo uporabili število 0, tam kjer odgovora nismo dobili, smo označili s poševnico 

(/). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1  KOZMETIČNI TEHNIK 
 

Izobraževalni program Kozmetični tehnik sestavljajo spodaj prikazane programske enote (11 

obveznih splošnoizobraževalnih predmetov in 8 obveznih strokovnih modulov ter 1 izbirni strokovni 

modul). V celoti ima izobraževalni program 240 kreditnih točk, od tega 100 za splošnoizobraževalne 

predmete, 82 za strokovne module, 12 za praktično usposabljanje z delom (PUD), 14 za interesne 

dejavnosti in 28 za odprti kurikul ter 4 kreditne točke za četrto enoto poklicne mature. 

Šolam je na nacionalni ravni predpisano število kreditnih točk za posamezno programsko enot, 

razporeditev le-teh, glede na cilje, pa pripravijo sami v okviru izvedbenega kurikula. 

 
 

Tabela 2: Predmetnik izobraževalnega programa Kozmetični tehnik 

Oznaka Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Skupno       

število ur 
Število   

kreditnih točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina Obvezno 476 24 

P2 Tuji jezik Obvezno 408 20 

P3 Matematika Obvezno 374 19 

P4 Umetnost Obvezno 68 3 

P5 Zgodovina Obvezno 102 5 

P6 Geografija  Obvezno 68 3 

P7 Psihologija ali sociologija Obvezno 68 3 
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P8 Fizika Obvezno 68 3 

P9 Kemija Obvezno 68 3 

P10 Biologija Obvezno 68 3 

P11 Športna vzgoja Obvezno 340 14 

Skupaj A   2108 100 

B – Strokovni moduli 

M 01 Somatologija Obvezno 170 9 

M 02 Koža in bolezni kože Obvezno 102 6 

M 03 Varovanje zdravja Obvezno 136 8 

M 04 Splošna kozmetologija Obvezno 170 9 

M 05 Kozmetični izdelki Obvezno 170 10 

M 06 Kozmetična nega obraza Obvezno 290 15 

M 07 Kozmetična nega telesa Obvezno 238 12 

M 08 Podjetništvo Obvezno 136 8 

M 09 Ličenje Izbirno 102 5 

M 10 Manikira Izbirno 102 5 

M 11 Pedikura Izbirno 102 5 

M 12 Masaža Izbirno 102 5 

Skupaj B   1514 82  

Od tega: 
   C – Praktično izobraževanje v šoli 

  Praktični pouk   681 27  

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

  Praktično usposabljanje z delom   304 12  

D – Interesne dejavnosti 

  Interesne dejavnosti   352 14  

E – Odprti kurikulum  

  Odprti kurikulum   578  28  

  

Skupaj pouka (A+B+E)    4200 210 

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)    985 39 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)    4552 224 

Skupaj (A+B+Č+D+E)    4856 236 

Poklicna matura (4. enota)    4 

Skupaj kreditnih točk    240 

  

Število tednov pouka   132   

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom    8   

Število tednov interesnih dejavnosti   11   

Skupno število tednov izobraževanja   151   

 

Pri izobraževalnem programu Kozmetični tehnik smo v evalvacijo uvrstili naslednje 

predmete/module:  

 slovenščina, 

 tuji jezik, 

 matematika, 

 somatologija, 

 koža in bolezni kože in 
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 varovanje zdravja. 
 

Slovenščina, tuji jezik in matematika so obvezni splošnoizobraževalni predmeti. Slovenščina ima 476 

ur oziroma 24 kreditnih točk, matematika ima 374 ur oziroma 19 kreditnih točk, tuji jezik pa ima v 

predmetniku 408 ur oziroma 20 kreditnih točk. Somatologija, Koža in bolezni kože ter Varovanje 

zdravja so obvezni strokovni moduli. Somatologija ima 170 ur oziroma 9 kreditnih točk, Koža in 

bolezni kože 102 uri oziroma 6 kreditnih točk, Varovanje zdravja pa ima 136 ur oziroma 8 kreditnih 

točk.  

Pri vsakem predmetu so učitelji vpisovali vsebine, kot jih sami obravnavajo pri urah, mi pa smo pri 

obdelavi te vsebine povezali v kategorije. Pred vsako predstavitvijo rezultatov za posamezni predmet 

je zato naveden tudi opis postopka kategorizacije. Pri kategorizaciji vsebin v posamezno kategorijo 

smo se opirali na katalog znanja za posamezni predmet. Tam, kjer kljub temu ni bilo jasno, v katero 

kategorijo umestiti določeno vsebino, smo k pojasnilu pozvali učitelje, ki so reševali te vprašalnike. 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

 

Pri slovenskem jeziku smo odgovore učiteljev uredili v tri kategorije: 

 jezikovni pouk (npr.: »oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku«; »razvijanje poimenovalne, 
skladenjske, pravorečne in pravopisne zmožnosti (glasoslovje)«; »razvijanje zmožnosti 
uradnega pogovarjanja in dopisovanja«; …), 

 književnost (npr.: »Renesansa«; »Reformacija«; »Evropska romantika«; »Realizem«; 
»Sodobna slovenska in evropska književnost«; »Tematski sklop ljubezen«; »Tematski sklop 
dom, domovina, svet«; …), 

 drugo: 
o »pisanje testov in esejev«,  
o »poprava testov in esejev«,  
o »priprava na maturo«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 

 
Tabela 3: Povprečno število ur

6
, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Slovenščini (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Jezikovni pouk 71 56 43 27 197 

Književnost 75 53 52 58 238 

Drugo 11 12 12 12 47 

Skupaj 157 121 107 97 482 

 
 
 
 
 

                                                           
6
 Vse vrednosti aritmetičnih sredin ur so zaokrožene na celo število. 
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Tabela 4: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Slovenščini (odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Jezikovni pouk 51 38 36 31 18 18 25 / 

Književnost 95 71 40 43 34 28 30 / 

Drugo 10 12 9 13 18 15 14 / 

Skupaj 156 121 85 87 70 61 69 / 

 

Kot prikazujeta spodnji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za razlago 197 ur pri jezikovnem 

pouku, 238 ur pri književnosti in 47 ur za drugo. V kategorijo Drugo so uvrstili pisanje in popravo 

testov in esejev ter pripravo na maturo. Pri delu doma pa učitelji ocenjujejo, da dijaki doma za 

jezikovni pouk porabijo 130 ur, za književnost 199 ur in za drugo 51 ur. Oceno domačega dela so 

podali tudi dijaki sami. Povprečne vrednosti ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma, ne moremo 

primerjati z učiteljevo oceno, ker smo pridobili odgovore le od dijakov prvega, drugega in tretjega 

letnika, četrtega pa ne. Lahko pa pogledamo, kakšne so razlike med učiteljevo in dijakovo oceno 

domačega dela za prvi, drugi in tretji letnik. V večini primerov učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo 

več časa za delo doma, kot pa to menijo sami dijaki. Prav tako se kaže trend, ki nakazuje na to, da višji 

letnik kot so dijaki, manjše so razlike med njihovo in učiteljevo oceno dijakovega dela doma.  

 

 

MATEMATIKA 

 

Pri matematiki smo odgovore učiteljev združili v naslednje kategorije:  

 števila (npr.: »Naravna in cela števila«; »Racionalna števila«; »Realna števila«; …), 

 funkcija (ne)enačba, diferencialni račun (npr.: »Linearna funkcija«; »Kvadratna funkcija«; …), 

 geometrija (npr.: »Geometrija v ravnini«; »Ploščine in prostornine«; …), 

 osnove logike in verjetnostni račun + obdelava podatkov (npr.: »Statistika, kombinatorika in 
verjetnostni račun«;  …), 

 drugo: »priprava na poklicno maturo«. 
V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 

 
Tabela 5: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Matematiki (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Števila 77 10 0 0 87 

Funkcija (ne)enačba, diferencialni račun 27 26 86 57 196 

Geometrija 0 61 15 0 76 

Osnove logike in verjetnostni račun + 
obdelava podatkov7 

0 7 0 14 21 

Drugo 0 0 0 9 9 

Skupaj 104 104 101 80 389 

                                                           
7
 Če ta dva tematska sklopa primerjamo s katalogom znanja za matematiko, vidimo, da nista uvrščena skupaj. Po pogovoru z 

učitelji zakaj so osnove logike in verjetnostni račun obravnavali skupaj z vsebinami obdelave podatkov, so nam odgovorili, 
da sta to vsebinska sklopa, ki jih predelujejo le z dijaki, ki na poklicni maturi izberejo matematiko. 
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Tabela 6: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Matematiki (odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Števila 57 36 13 14 0 0 0 / 

Funkcija (ne)enačba, 
diferencialni račun 

28 15 28 15 69 40 46 / 

Geometrija 0 0 38 16 17 15 0 / 

Osnove logike in 
verjetnostni račun + 
obdelava podatkov 

0 0 10 15 0 0 7 / 

Drugo 0 0 0 0 0 0 9 / 

Skupaj 85 51 89 60 86 55 46 / 

 

Kor prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za vsebinski sklop števila 87 ur, za 

sklope funkcija (ne)enačba, diferencialni račun porabijo v povprečju 196 ur, za geometrijo 76 ur in za 

osnove logike, verjetnostni račun in obdelavo podatkov 21 ur. Za pripravo na maturo, poleg ur, ki so 

že vštete v posamezne sklope, porabijo v povprečju še 9 ur (odgovor Drugo). Pri delu doma pa učitelji 

ocenjujejo, da dijaki doma za sklop Števila porabijo 70 ur, za sklop Funkcija (ne)enačba, diferencialni 

račun porabijo v povprečju 171 ur, za sklop Geometrija 55 ur in za sklop Osnove logike, verjetnostni 

račun + obdelava podatkov 17 ur. Za pripravo na maturo, poleg ur, ki so že vštete v posamezne 

sklope, porabijo v povprečju še 9 ur (odgovor Drugo). Pri tem je potrebno upoštevati, da si dijaki 

izberejo matematiko ali tuji jezik, kar pomeni, da se ne pripravlja cel razred dijakov na maturo iz 

matematike. Zato pogosto priprave na maturo potekajo v drugih oblikah dela, velikokrat v okviru 

odprtega kurikula. Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Povprečne vrednosti ur za vse 

štiri letnike skupaj, ki jih dijaki porabijo za delo doma, ne moremo primerjati z učiteljevo oceno, ker 

smo pridobili odgovore le od dijakov prvega, drugega in tretjega letnika, četrtega pa ne. Lahko pa 

pogledamo, kakšne so razlike med učiteljevo in dijakovo oceno domačega dela za prvi, drugi in tretji 

letnik. V večini primerov učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za delo doma, kot pa to menijo 

sami dijaki.  

 

 

TUJI JEZIK 

 

Pri tujem jeziku smo odgovore učiteljev združili v tri kategorije: 

 slovnica in besedišče (npr.: »food«; »sports«; »family«; »question tag«; …), 

 jezik stroke (npr.: »cosmetology«; »kozmetični proizvodi«; »kozmetični postopki«; …), 

 drugo: 
o »priprava na poklicno maturo«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori.  
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Tabela 7: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Tujem jeziku (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Slovnica + besedišče 100 100 47 79 326 

Jezik stroke 3 3 54 16 76 

Drugo 0 0 0 10 10 

Skupaj 103 103 101 105 412 

 

Tabela 8: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Tujem jeziku (odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Slovnica + besedišče 90 35 77 46 32 58 59 / 

Jezik stroke 1 2 2 3 59 9 22 / 

Drugo 0 0 0 0 0 0 15 / 

Skupaj 91 37 79 49 91 67 96 / 

 

Pri tujem jeziku so nam učitelji utemeljili, da običajno slovnico in besedišče obravnavajo skupaj. Kot 

prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za slovnico in besedišče skupaj v 

povprečju 326 ur, za jezik stroke pa 76 ur. Poleg sprotnih priprav na maturo porabijo posebej za te 

priprave še 10 ur (odgovor drugo). Pri tem je potrebno upoštevati, da si dijaki izberejo matematiko ali 

tuji jezik, kar pomeni, da se ne pripravlja cel razred dijakov na maturo iz tujega jezika. Pri delu doma 

pa učitelji ocenjujejo, da dijaki doma za slovnico in besedišče porabijo 258 ur, za jezik stroke 84 ur in 

za priprave na maturo (odgovor drugo) 15 ur. Naj ponovno opozorimo, da si dijaki izberejo 

matematiko ali tuji jezik, kar pomeni, da med anketiranimi ne vemo točnega števila tistih, ki se 

pripravljajo na maturo iz tujega jezika. Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Povprečne 

vrednosti ur za vse štiri letnike skupaj, ki jih dijaki porabijo za delo doma, ne moremo primerjati z 

učiteljevo oceno, ker smo pridobili odgovore le od dijakov prvega, drugega in tretjega letnika, 

četrtega pa ne. Lahko pa pogledamo, kakšne so razlike med učiteljevo in dijakovo oceno domačega 

dela za prvi, drugi in tretji letnik. V večini primerov učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za 

delo doma, kot pa to menijo sami dijaki. Razlike so velike, pogosto učitelji ocenjujejo, da dijaki 

porabijo doma še enkrat ali celo dvakrat več časa kot to menijo dijaki sami. Prav tako se kaže trend, ki 

nakazuje na to, da višji letnik kot so dijaki, manjše so razlike med njihovo in učiteljevo oceno 

dijakovega dela doma. 

 

 

SOMATOLOGIJA 

 

Pri somatologiji smo vsebine uvrstili v naslednje kategorije: 

 biologija celice (»Biologija celice«),  

 anatomija in fiziologija lokomotornega in nadzornih sistemov (npr.: »Medicinska 
topografija«; »Princip zgradbe telesa«; »Specialna osteologija«; …),  

 drobovni organski sistemi (npr.: »Prebavila«; »Dihala«; »Sečila«; …), 

 drugo: 
o »seminarska naloga«, 
o »projektno delo«, 
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o »utrjevanje snovi«, 
o »preverjanje in ocenjevanje«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 

 

Tabela 9: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Somatologija (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Biologija celice 16 0 0 0 16 

Anatomija in fiziologija 
lokomotornega in 
nadzornih sistemov 

67 0 0 0 67 

Drobovni organski sistemi 0 41 22 0 63 

Drugo 8 6 0 0 14 

Skupaj 91 47 22 0 160 

 
Tabela 10: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Somatologija (odgovori učiteljev 

in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Biologija celice 7 9 0 0 0 0 0 0 

Anatomija in fiziologija 
lokomotornega in 
nadzornih sistemov 

41 35 6 2 0 0 0 0 

Drobovni organski sistemi 0 0 21 25 41 61 0 0 

Drugo 5 0 6 1 10 0 0 0 

Skupaj 53 44 33 28 51 61 0 0 

 

Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo sklopa Biologija 

celice v povprečju 16 ur, za sklop Anatomija in fiziologija lokomotornega in nadzornih sistemov 67 ur 

in za sklop Drobovni organski sistemi 63 ur. Pod Drugo so uvrstili seminarske naloge in projektno 

delo, utrjevanje snovi ter preverjanje in ocenjevanje, za kar po njihovi oceni porabijo še 14 ur. Za delo 

doma učitelji menijo, da dijaki porabijo 9 ur pri sklopu Biologija celice, 47 ur pri sklopu Anatomija in 

fiziologija lokomotornega in nadzornih sistemov in 62 ur za sklop Drobovni organski sistemi. Za vse 

skupaj, kar smo uvrstili pod kategorijo Drugo, menijo, da dijaki porabijo še 21 ur. Oceno domačega 

dela so podali tudi dijaki sami. Somatologija je modul, ki ga na vseh šolah, ki so bile zajete v 

evalvacijo, izvajajo od prvega do tretjega letnik, v četrtem letniku pa ne. Povprečne skupne vrednosti 

ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma, smo primerjali z učiteljevo oceno. Učitelji ocenjujejo, da dijaki 

porabijo 137 ur za delo doma, dijaki pa menijo, da za domače delo v vseh treh letnikih skupaj 

porabijo 133 ur. 
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KOŽA IN BOLEZNI KOŽE 

 

Pri programski enoti koža in bolezni kože smo opredelili naslednje kategorije vsebin: 

 anatomija in fiziologija kože (npr.: »Splošne značilnosti kože in njenih tkiv«; »Vrhnjica«; …), 

 kožne bolezni (npr.: »Melanocitni sistem«; »Kožni dodatki«; …), 

 drugo: 
o »seminarska naloga«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 

 

Tabela 11: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Koža in bolezni kože (odgovori 
učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Anatomija in fiziologija 
kože 

0 116 0 0 116 

Kožne bolezni 0 30 12 0 42 

Drugo 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 146 12 0 158 

 

Tabela 12: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Koža in bolezni kože (odgovori 
učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Anatomija in fiziologija 
kože 

0 0 24 32 0 0 0 0 

Kožne bolezni 0 0 17 17 20 4 0 0 

Drugo 0 0 2 0 0 0 0 0 

Skupaj 0 0 43 50 20 4 0 0 

 
Modul Koža in bolezni kože na vseh šolah, ki so bile zajete v evalvacijo, izvajajo le v 2. In 3. letniku. 

Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo sklopa Anatomija in 

fiziologija kože 116 ur in za obravnavo vsebin, ki so povezane s kožnimi boleznimi 42 ur. Za delo doma 

učitelji menijo, da dijaki porabijo 24 ur za sklop Anatomija in fiziologija kože ter 37 ur za obravnavo 

vsebin, ki so povezane s kožnimi boleznimi. Dijaki naj bi po mnenju učiteljev 2 uri porabili še za 

izdelavo seminarske naloge, pri čemer opozarjajo, da seminarske naloge ne izdelujejo vsi dijaki. 

Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Za sklop Anatomija in fiziologija kože dijaki 

ocenjujejo, da porabijo v povprečju 32 ur, za obravnavo vsebin povezanih s kožnimi boleznim pa 21 

ur. Povprečne skupne vrednosti ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma, smo primerjali z učiteljevo 

oceno. Učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo za vse domače delo v okviru tega modula 63 ur, dijaki pa 

ocenjujejo, da za domače delo porabijo 54 ur. 
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VAROVANJE ZDRAVJA 
 
Pri modulu varovanje zdravja smo opredelili naslednje kategorije: 

 vzgoja za zdravje (npr.: »Zdravje«; »Higiena«; …), 

 mikrobiologija (npr.: »Splošne značilnosti mikrobov«; …), 

 drugo: 
o »prva pomoč«, 
o »projektno delo«, 
o »referat«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščene v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 

 

Tabela 13: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Varovanje zdravja (odgovori 
učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 

Vzgoja za zdravje 57 0 0 0 57 

Mikrobiologija 0 22 57 0 79 

Drugo 7 0 0 0 7 

Skupaj 64 22 57 0 143 

 
Tabela 14: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Varovanje zdravja (odgovori 

učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Vzgoja za zdravje 34 17 0 0 0 0 0 0 

Mikrobiologija 0 0 36 41 38 10 0 0 

Drugo 26 1 5 19 0 0 0 0 

Skupaj 60 18 41 60 38 10 0 0 

 

Modul Varovanje zdravja na vseh šolah, ki so bile zajete v evalvacijo, izvajajo v dveh šolskih letih, pri 

čemer ponekod v prvem in drugem letniku ter drugje v prvem in tretjem letniku. Kot prikazujeta 

zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo sklopa Vzgoja za zdravje 57 ur, za 

sklop Mikrobiologija 79 ur ter za Drugo 7 ur. Za delo doma učitelji menijo, da dijaki porabijo 34 ur pri 

sklopu Vzgoja za zdravje, 74 ur za Mikrobiologijo in 31 ur za Drugo. Oceno domačega dela so podali 

tudi dijaki sami. Za temo Vzgoja za zdravje ocenjujejo, da porabijo 17 ur, za Mikrobiologijo 51 ur ter 

za Drugo 20 ur. Povprečne skupne vrednosti ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma, smo primerjali z 

učiteljevo oceno. Učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo za vse domače delo v okviru tega modula 139 

ur, dijaki pa ocenjujejo, da za domače delo porabijo 88 ur. 
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VSE PROGRAMSKE ENOTE 

 

Zgoraj smo prikazali rezultate za vsak predmet posebej po vsebinskih sklopih, v spodnji tabeli pa so 

prikazana povprečja (aritmetične sredine) ur, ki jih učitelji porabijo za delo z dijaki v šoli po 

predmetih. 

 

Tabela 15: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri vseh programskih enotah (odgovori 
učiteljev) 

Predmet/modul 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj ur 
Skupaj ur v 

predmetniku 

Slovenski jezik 157 121 107 97 482 476 

Matematika 104 104 101 80 389 374 

Tuji jezik 103 103 101 105 412 408 

Somatologija 91 47 22 0 160 170 

Koža in bolezni kože 0 146 12 0 158 102 

Varovanje zdravja 64 22 57 0 143 136 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, učitelji odgovarjajo, da porabijo za svoje delo približno toliko ur, kot 

jih je predpisanih v predmetniku. Razvidna so manjša odstopanja (slovenščina 6 ur, matematika 15 

ur, tuji jezik 4 ure, somatologija 10 ur, koža in bolezni kože 56 ur, varovanje zdravja 7 ur), ki v vseh 

primerih nakazujejo na to, da učitelji porabijo več ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Verjetno 

je do teh odstopanj prišlo zaradi izračunavanja povprečij. Drug možen razlog je, da so nekatere šole 

vpisovale tudi ure, ki se izvajajo v okviru odprtega kurikula. Tretji razlog, ki je tudi najbolj verjeten, pa 

je, da je do razlik prišlo zaradi približne in ne točne ocene učitelja.  

Spodnja tabela prikazuje odgovore učiteljev in dijakov glede števila ur, ki jih dijaki porabijo za delo 

doma. Zanimalo nas je, koliko se ure med njimi razlikujejo. Rezultati kažejo, da v večini primerov 

učitelji ocenjujejo, da dijaki doma delajo več kot pa samo delo doma ocenjujejo dijaki. Tu je težko 

oceniti, kaj je vzrok za takšen rezultat, ker je razlog za to lahko povsem metodološki (vprašanje 

zanesljivosti rezultatov, ki so jih podali dijaki), zato bi bilo pri naslednji evalvaciji nujno vključiti eno 

od metod za preverjanje zanesljivosti. Če pa so rezultati korektni, to lahko pomeni, da učitelji 

nekoliko podcenjujejo dijake in mislijo, da za osvojitev ciljev potrebujejo več časa kot dejansko ga.  

 

Tabela 16: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri vseh programskih enotah (odgovori 
učiteljev in dijakov) 

Predmet/ 
modul 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 
Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Slovenski jezik 156 121 85 87 70 61 69 / 380 269 

Matematika 85 51 89 60 86 55 46 / 306 167 

Tuji jezik 91 37 79 49 91 67 96 / 357 153 

Somatologija 53 44 33 28 51 61 0 0 137 133 

Koža in bolezni 
kože 

0 0 43 50 20 4 0 0 63 54 

Varovanje 
zdravja 

60 16 41 60 38 10 0 0 139 86 
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Zanimalo nas je tudi, če je razmerje med delom v šoli in delom doma po ocenah učiteljev in dijakov 

primerljivo s tistim, ki je postavljen v predmetniku. 1 kreditna točka predstavlja 25 ur dijakovega dela, 

od tega je za izbrane splošnoizobraževalne predmete (slovenski jezik, matematika in tuji jezik) 

predvideno približno 20 ur za delo v šoli in 5 ur za delo izven šole. To pomeni, da je razmerje med 

šolskim in domačim delom 4:1. Za izbrane strokovne module (Somatologija, Koža in bolezni kože ter 

Varovanje zdravja) pa je več ur namenjeno domačemu delu in je zato razmerje 2:1. 

Če pogledamo spodnji tabeli, vidimo, da po njihovih (učiteljevih in dijakovih) ocenah razmerje za 

splošnoizobraževalne predmete ni pravo. Po njihovi oceni bi to razmerje moralo biti približno 2:1 

(šola:doma), pri čemer je potrebno poudariti, da učitelji menijo, da dijaki doma porabijo veliko več 

časa kot to ocenjujejo dijaki sami. Pri strokovnih modulih pa je ocenjeno razmerje enako tistemu 

izračunanemu iz pravilnika. 

 

Tabela 17: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli in doma pri vseh programskih enotah 

(odgovori učiteljev) 

Predmet/ 
modul 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj 
Šola Doma Šola Doma Šola Doma Šola Doma Šola Doma 

Slovenski jezik 157 156 121 85 107 70 97 69 482 380 

Matematika 104 85 104 89 101 86 80 46 389 306 

Tuji jezik 103 91 103 79 101 91 105 96 412 357 

Somatologija 91 53 47 33 22 51 0 0 160 137 

Koža in bolezni 
kože 

0 0 146 43 12 20 0 0 158 63 

Varovanje 
zdravja 

64 60 22 41 57 38 0 0 143 139 

 
Tabela 18: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli in doma pri vseh programskih enotah 

(odgovori dijakov) 

Predmet/modul 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Šola Doma Šola Doma Šola Doma 

Slovenski jezik 157 121 121 87 107 61 

Matematika 104 51 104 60 101 55 

Tuji jezik 103 37 103 49 101 67 

Somatologija 91 44 47 28 22 61 

Koža in bolezni kože 0 0 146 50 12 4 

Varovanje zdravja 64 16 22 60 57 10 
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V spodnji tabeli lahko vidimo, koliko se razlikuje ocena kreditnih točk od števila kreditnih točk 

predpisanih v predmetniku. 

 

Tabela 19: Primerjava kreditnih točk v predmetniku z učiteljevo oceno točk za posamezno programsko enoto  

Predmet/modul URE KT KT v predmetniku 

Slovenski jezik 862 34 24 

Matematika 695 28 19 

Tuji jezik 769 32 20 

Somatologija 297 12 9 

Koža in bolezni kože 221 9 6 

Varovanje zdravja 282 11 8 

 

Slovenščina ima v predmetniku 24 kreditnih točk, matematika 19 kreditnih točk in tuji jezik 20 

kreditnih točk. Somatologija, Koža in bolezni kože in Varovanje zdravja so obvezni strokovni moduli, 

pri čemer ima prvi 9 kreditnih točk, drugi 6 in tretji 8 kreditnih točk. 

Kot vidimo, so razlike med ocenjeno vrednostjo in vrednostjo, ki je določena v predmetniku, pri 

splošnoizobraževalnih predmetih zelo velike (tudi do 12 kreditnih točk, kar je 300 ur!). Če se vrnemo 

na rezultate, ki prikazujejo posamezne predmete v šoli in doma, potem vidimo, da gredo te točke 

večinoma na računa domačega dela; učitelji torej menijo, da dijaki doma porabijo več časa, kot ga je 

za to predvideno v predmetniku. Pri strokovnih modulih pa gre za manjše odstopanje; v vseh treh 

primerih za tri kreditne točke.  

 

 

Zaključki - Kozmetični tehnik: 

Sprva smo učitelje spraševali, koliko ur porabijo za posamezne tematske sklope v šoli. Učiteljeve 

ocene dela v šoli smo primerjali z urami, predpisanimi v predmetniku. Učitelji odgovarjajo, da 

porabijo za svoje delo približno toliko ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Razvidna so manjša 

odstopanja, ki v vseh primerih nakazujejo na to, da učitelji porabijo več ur, kot jih je predpisanih v 

predmetniku. Eden od razlogov za takšen rezultat je zaradi izračunavanja povprečij. Drug možen 

razlog je, da so nekatere šole vpisovale tudi ure, ki se izvajajo v okviru odprtega kurikula.  

V nadaljevanju smo preverjali oceno domačega dela dijaka. To oceno smo dobili od učiteljev in 

dijakov in ju medsebojno primerjali. V vseh primerih učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za 

delo doma, kot pa to menijo sami dijaki. Pri matematiki, slovenščini, tujem jeziku in varovanju zdravja 

so te razlike večje (ponekod učitelji menijo, da dijaki porabijo dvakrat več ur, kot to menijo dijaki 

sami), medtem ko pri somatologiji in modulu Koža in bolezni kože te razlike niso velike. Rezultati 

kažejo, da v večini primerov učitelji ocenjujejo, da dijaki doma delajo več, kot pa samo delo doma 

ocenjujejo dijaki. Tu je težko oceniti, kaj je vzrok za takšen rezultat, ker je razlog za to lahko povsem 

metodološki (vprašanje zanesljivosti rezultatov), zato bi bilo pri naslednji evalvaciji nujno vključiti eno 

od metod za preverjanje zanesljivosti. Če pa so rezultati korektni, to lahko pomeni, da učitelji 

nekoliko podcenjujejo dijake in mislijo, da za osvojitev ciljev potrebujejo več časa kot dejansko ga. 

Prav tako se kaže trend, ki nakazuje na to, da višji letnik kot so dijaki, manjše so razlike med njihovo 

in učiteljevo oceno dijakovega dela doma. Razlog za to bi lahko bil v tem, da dijaki nižjih letnikov v 

srednjo šolo ne prinesejo dovolj znanja iz osnovne šole, sčasoma pa ta manko nadomestijo. Ali pa 
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preprosto učitelji sčasoma bolje spoznajo dijake in ugotovijo, da ne potrebujejo toliko časa za 

osvojitev ciljev. Vendar je potrebno poudariti, da so vse to le predvidevanja, ki pa bi jih bilo v bodoče 

smiselno preveriti. 

Zanimalo nas je tudi, če je razmerje med delom v šoli in delom doma po ocenah učiteljev in dijakov 

primerljivo s tistim, ki je postavljen v predmetniku. 1 kreditna točka predstavlja 25 ur dijakovega dela, 

od tega je za izbrane splošnoizobraževalne predmete (slovenski jezi, matematika in tuji jezik) 

predvideno približno 20 ur za delo v šoli in 5 ur za delo izven šole. To pomeni, da je razmerje med 

šolskim in domačim delom 4:1. Za izbrane strokovne module (Somatologija, Koža in bolezni kože ter 

Varovanje zdravja) pa je več ur namenjenih domačemu delu in je zato razmerje 2 : 1 (16 ur v šoli in 9 

ur doma). Po ocenah učiteljev in dijakov razmerje za splošnoizobraževalne predmete ni pravo. Po 

njihovi oceni bi to razmerje moralo biti približno 2 : 1 (šola : doma). Pri strokovnih modulih pa je 

ocenjeno razmerje primerljivo s tistim, ki je izračunan v predmetniku. 
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4.2  BOLNIČAR/NEGOVALEC 
 

Izobraževalni program Bolničar/Negovalec sestavljajo spodaj prikazane programske enote (7 

obveznih splošnoizobraževalnih predmetov in 3 obvezni strokovni moduli ter 1 izbirni strokovni 

modul). V celoti ima izobraževalni program 180 kreditnih točk, od tega 54 za splošnoizobraževalne 

predmete, 52 za strokovne module, 36 za PUD, 6 za interesne dejavnosti in 30 za odprti kurikul, za 

izdelek oziroma storitev in zagovor na zaključnem izpitu sta predvideni še 2 kreditni točki. 

Šolam je na nacionalni ravni predpisano število kreditnih točk za posamezno programsko enoto, 

razporeditev le-teh, glede na cilje, pa pripravijo sami v okviru izvedbenega kurikula. 

 

 
Tabela 20: Predmetnik izobraževalnega programa Bolničar/Negovalec 

Oznaka Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Skupno 

število ur 
Število 

kreditnih točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti  

P1  Slovenščina  obvezno 213 12 

P2  Matematika  obvezno 213 12 

P3  Tuji jezik  obvezno 164 9 

P4  Umetnost  obvezno 33 2 

P5  Družboslovje  obvezno 132 6 

P6  Naravoslovje  obvezno 132 6 

P7  Športna vzgoja  obvezno 164 7 

Skupaj A  1051 54 

B – Strokovni moduli  

M1  Nega in oskrba  obvezno 682 32 

M2  Varovanje zdravja in okolja  obvezno 136 8 

M3  Etika in komunikacija  obvezno 136 8 
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M4  Gospodinjstvo  izbirno 102 4 

M5  Prehrana in dietetika  izbirno 102 4 

M6  Masaža  izbirno 102 4 

M7  Pedikura  izbirno 102 4 

Skupaj B  1056 52 

Od tega:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  

Praktični pouk  624 25 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu  

Praktično usposabljanje z delom  912 36 

D – Interesne dejavnosti  

Interesne dejavnosti  160 6 

E – Odprti kurikulum  

Odprti kurikulum  590 30 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  2697 136 

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  1536 61 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2857 142 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  3769 178 

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)  2 

Skupaj kreditnih točk  180 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  82  

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  24  

Število tednov interesnih dejavnosti  5  

Skupno število tednov izobraževanja  111  

 

Pri izobraževalnem programu Bolničar/Negovalec smo v evalvacijo uvrstili naslednje 

predmete/module:  

 slovenščina, 

 tuji jezik, 

 matematika, 

 nega in oskrba, 

 varovanje zdravja in okolja, 

 etika komuniciranja. 
Slovenščina, tuji jezik in matematika so obvezni splošnoizobraževalni predmeti. Slovenščina in 

matematika imata obe po 213 ur oziroma 12 kreditnih točk, tuji jezik pa ima v predmetniku 164 ur 

oziroma 9 kreditnih točk. Nega in oskrba, Varovanje zdravja in okolja ter Etika komuniciranja so 

obvezni strokovni moduli. Nega in oskrba ima 682 ur in 32 kreditnih točk, Varovanje zdravja in okolja 

ter Etika komuniciranja pa imata po 136 ur oziroma 8 kreditnih točk.  

 

Pri vsakem predmetu so učitelji vpisovali vsebine, kot jih sami obravnavajo pri urah, mi pa smo pri 

obdelavi te vsebine povezali v kategorije. Pred vsako predstavitvijo rezultatov za posamezni predmet 

je zato naveden tudi opis postopka kategorizacije. Pri kategorizaciji vsebin v posamezno kategorijo 
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smo se opirali na katalog znanja za posamezni predmet. Tam, kjer kljub temu ni bilo jasno, v katero 

kategorijo umestiti določeno vsebino, smo k pojasnilu pozvali učitelje, ki so reševali te vprašalnike. 

 
 
SLOVENSKI JEZIK 
 
Pri slovenskem jeziku smo odgovore učiteljev združili v dve kategoriji: 

 jezik (npr.: »Sporazumevanje«; »Jezik«; »Pravopis; …) in 

 književnost (npr.: »Književna veda«; »Ljudsko slovstvo«; »Ljubezen v slovenskem 
pripovedništvu«;  …). 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo.  

 

Kor prikazujeta spodnji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za razlago 95 ur pri jezikovnem 

pouku in 78 ur pri književnosti. Pri delu doma pa učitelji ocenjujejo, da dijaki doma za jezikovni pouk 

porabijo 84 ur, za književnost pa 50 ur. Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Povprečne 

vrednosti ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma, ne moremo primerjati z učiteljevo oceno, ker smo 

pridobili odgovore le od dijakov prvega in tretjega letnika, drugega pa ne. Lahko pa pogledamo, 

kakšne so razlike med učiteljevo in dijakovo oceno domačega dela za prvi in tretji letnik posebej. V 

obeh primerih učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za delo doma, kot pa to menijo sami 

dijaki. Prav tako se kaže trend, ki nakazuje na to, da višji letnik kot so dijaki, manjše so razlike med 

njihovo in učiteljevo oceno dijakovega dela doma.  

 
 
Tabela 21: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Slovenščini (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Jezikovni pouk 53 15 27 95 

Književnost 40 20 18 78 

Skupaj 93 35 45 173 

 
Tabela 22: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Slovenščini (odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Jezikovni pouk 50 8 11 / 23 21 

Književnost 31 15 10 / 9 7 

Skupaj 81 23 21 / 32 28 
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MATEMATIKA 

 

Pri matematiki smo odgovore učiteljev združili v naslednje kategorije:  

 števila in računske operacije (npr.: »Naravna in cela števila«; »Racionalna števila«; »Realna 
števila«; …), 

 urejanje in prikazovanje podatkov, 

 odnosi med količinami (npr.: »Sistem linearnih enačb«; Potence in koreni«; …), 

 geometrija (npr.: »Geometrija in merjenje v ravnini«; »Prostorska geometrija«; …). 
V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. 

 
Tabela 23: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Matematiki (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Števila in računske operacije 100 0 0 100 

Urejanje in prikazovanje podatkov 5 0 0 5 

Odnosi med količinami 0 55 0 55 

Geometrija in merjenje 0 50 0 50 

Skupaj 105 105 0 210 

 
Tabela 24: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Matematiki(odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Števila in računske operacije 80 / 0 / / / 

Urejanje in prikazovanje podatkov 7 / 0 / / / 

Odnosi med količinami 0 / 50 / / / 

Geometrija in merjenje 0 / 40 / / / 

Skupaj 87 / 90 / / / 

Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za vsebinski sklop Števila in 

računske operacije 100 ur, za Urejanje in prikazovanje podatkov 5 ur, za sklop Odnosi med količinami 

55 ur in za sklop Geometrija in merjenje 50 ur. Pri delu doma pa učitelji ocenjujejo, da dijaki doma za 

vsebinski sklop Števila in računske operacije porabijo 80 ur, za Urejanje in prikazovanje podatkov 7 

ur, za sklop Odnosi med količinami 50 ur in za sklop Geometrija in merjenje 40 ur. Ocene domačega 

dela pri matematiki od dijakov nismo dobili.  
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TUJI JEZIK 

 

Pri tujem jeziku so nam učitelji utemeljili, da običajno slovnico in besedišče obravnavajo skupaj, zato 

imamo tu kar eno kategorijo, in sicer:  

 slovnica in besedišče. 
 
Tabela 25: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri Tujem jeziku (odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Slovnica + besedišče 70 70 24 164 

Skupaj 70 70 24 164 
 
Tabela 26: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri Tujem jeziku (odgovori učiteljev in 
dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Slovnica + besedišče 6 16 20 / 8 / 

Skupaj 6 16 20 / 8 / 

 

Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za slovnico in besedišče skupaj v 

povprečju 164 ur. Za delo doma učitelji ocenjujejo, da dijaki za slovnico in besedišče porabijo 34 ur. 

Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Povprečne vrednosti ur za vse tri letnike skupaj, ki jih 

dijaki porabijo za delo doma, ne moremo primerjati z učiteljevo oceno, ker smo pridobili odgovore le 

od dijakov prvega letnika.  

 

 

NEGA IN OSKRBA 

 

Odgovore učiteljev smo združili v štiri kategorije: 

 pomoč pri življenjskih aktivnostih (npr: » Izogibanj nevarnostim v okolju«; »Pomoč pri 
življenjskih aktivnostih«; …), 

 nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami 
(npr.: »Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti«; »Nega in oskrba ljudi s 
posebnimi potrebami«; …). 

 prva pomoč, 

 drugo: 
o »Priprava na zaključni izpit«. 

V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščeno v posamezno kategorijo. Pri 

odgovoru Drugo so navedeni vsi možni odgovori. 
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Tabela 27: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Nega in oskrba (odgovori 
učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Pomoč pri življenjskih aktivnostih 144 22 0 166 

Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v 
starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami 

15 0 13 28 

Prva pomoč 0 45 0 45 

Drugo 0 0 9 9 

Skupaj 159 67 22 248 

 
Tabela 28: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Nega in oskrba (odgovori 
učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Pomoč pri življenjskih aktivnostih 80 21 8 / 0 0 

Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v 
starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami 

2 4 0 / 5 0 

Prva pomoč 0 0 72 / 0 0 

Drugo 0 0 60 / 45 22 

Skupaj 82 25 140 / 50 22 

 
Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo skopa Pomoč pri 

življenjskih aktivnostih 166 ur, za sklop Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri 

ljudeh s posebnimi potrebami 28 ur, za Prvo pomoč 45 ur in za Drugo (Priprava na zaključni izpit) 9 

ur. Za delo doma učitelji menijo, da dijaki porabijo 88 ur pri vsebinskem sklopu Pomoč pri življenjskih 

aktivnostih, 7 ur za sklop Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s 

posebnimi potrebami 28 ur, 72 ur za Prvo pomoč 45 ur in 105 ur za Drugo (»Priprava na zaključni 

izpit«). Oceno domačega dela so podali tudi dijaki sami. Povprečne skupne vrednosti ur za vse tri 

letnike, ki jih dijaki porabijo za delo doma, nismo mogli primerjati z učiteljevo oceno, ker nismo dobili 

odgovorov od dijakov drugega letnika. Lahko pa primerjamo učiteljevo in dijakovo oceno domačega 

dela posebej za prvi in tretji letnik. V prvem in tretjem letniku so učitelji ocenili, da dijaki doma 

porabijo več časa, kot pa to ocenjujejo dijaki sami.  

 
 

VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA 

 

Pri modulu Varovanje zdravja in okolja smo opredelili naslednje kategorije: 

 higiena (npr.: »Naravna in pridobljena imunost človeka proti mikroorganizmom«; »Okužba 
kože, ran, dihal, prebavil, spolno prenosljive bolezni« …), 

 zdravstvena vzgoja (npr.: »Promocija zdravja«; »Način življenja in dejavniki tveganja«; …), 

 zdrava prehrana (npr.: »Alternativna prehrana«; »Prehrana različnih skupin prebivalstva«; 
»Hranilne snovi v prehrani in zdrava prehrana«; …), 

 varnost in zdravje pri delu (npr.: »Varstvo pri delu«; »Varnost in zdravje«; …). 
V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščene v posamezno kategorijo.  
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Tabela 29: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Varovanje zdravja in okolja 
(odgovori učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Higiena 0 19 0 19 

Zdravstvena vzgoja 20 0 0 20 

Zdrava prehrana 11 15 0 26 

Varnost in zdravje pri delu 0 15 10 25 

Skupaj 31 49 10 90 

 
Tabela 30: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Varovanje zdravja in okolja 
(odgovori učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Higiena 0 / 6 / 0 / 

Zdravstvena vzgoja 40 / 0 / 0 / 

Zdrava prehrana 30 / 12 / 0 / 

Varnost in zdravje pri delu 0 / 8 / 12 / 

Skupaj 70 / 26 / 12 / 

 
Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo vsebinskega sklopa 

Higiena 19 ur, za Zdravstveno vzgojo 20 ur, za Zdravo prehrano 26 ur in za sklop Varnost in zdravje pri 

delu 25 ur. Za delo doma učitelji menijo, da dijaki porabijo 6 ur pri temi Higiena, 40 ur za Zdravstveno 

vzgojo, 42 ur za Zdravo prehrano in 20 ur za sklop Varnost in zdravje pri delu. Odgovorov dijakov o 

oceni njihovega domačega dela pri tem modulu nismo dobili. 

 

 

ETIKA KOMUNICIRANJA 

 

Pri modulu Etika komuniciranja smo odgovore učiteljev združili v dve kategoriji: 

 komunikacija (npr.: »Pozitivno komuniciranje v medosebnih odnosih«; …) in 

 poklicna etika (npr.: »Presoja in komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami«; …). 
V oklepaju je navedenih tudi nekaj tipičnih vsebin, ki so bile uvrščene v posamezno kategorijo. V vseh 

šolah, zajetih v evalvacijo, ta modul izvajajo dve leti. 

 
Tabela 31: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri modulu Etika komuniciranja (odgovori 
učiteljev) 

Vsebinski sklop 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Komunikacija 34 0 0 34 

Poklicna etika 31 17 0 48 

Skupaj 65 17 0 82 
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Tabela 32: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri modulu Etika komuniciranja (odgovori 
učiteljev in dijakov) 

Vsebinski sklop 
1. letnik 2. letnik 3. letnik 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Komunikacija 15 6 0 / / / 

Poklicna etika 14 5 7 / / / 

Skupaj 29 11 7 / / / 

 
Kot prikazujeta zgornji tabeli, učitelji ocenjujejo, da v šoli porabijo za obravnavo teme Komunikacija 

34 ur in za obravnavo teme Poklicna etika 48 ur. Za delo doma učitelji menijo, da dijaki porabijo 15 ur 

pri temi Komunikacija in 14 ur pri temi Poklicna etika. Oceno domačega dela so podali tudi dijaki 

sami. Za temo Komunikacija menijo, da porabijo doma 6 ur in za temo Poklicna etika 5 ur. Odgovore 

smo dobili le od dijakov prvega letnika, od dijakov drugega pa ne, tako da skupne povprečne ocene 

učiteljev in dijakov ne moramo primerjati. Iz tabele je razvidno le, da učitelji pri obeh temah 

ocenjujejo, da dijaki porabijo doma več časa, kot pa to ocenjujejo dijaki sami. 

 

 

VSE PROGRAMSKE ENOTE 

 

Zgoraj smo prikazali rezultate za vsak predmet posebej po vsebinskih sklopih, v spodnji tabeli pa so 

prikazana povprečja (aritmetične sredine) ur, ki jih učitelji porabijo za delo z dijaki v šoli po 

predmetih. 

 

Tabela 33: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli pri vseh programskih enotah (odgovori 
učiteljev) 

Predmet/modul 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 
Skupaj ur v 

predmetniku 

Slovenski jezik 93 35 45 173 213 

Matematika 105 105 0 210 213 

Tuji jezik 70 70 24 164 164 

Nega in oskrba 159 67 22 248 682 

Varovanje zdravja in okolja 31 49 10 90 136 

Etika in komunikacija 65 17 0 82 136 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, učitelji odgovarjajo, da porabijo za svoje delo pri izbranih 

splošnoizobraževalnih predmetih približno toliko ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Razvidna 

so manjša odstopanja (slovenščina 40 ur, matematika 3 ure, tuji jezik 0 ur), ki v vseh primerih 

nakazujejo na to, da učitelji porabijo manj ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Verjetno je do teh 

odstopanj prišlo zaradi izračunavanja povprečij. Drug razlog, ki je tudi najbolj verjeten, pa je, da je do 

razlik prišlo zaradi približne in ne točne ocene učitelja.  

Pri strokovnih modulih ne moramo delati primerjave. En strokovni modul lahko uči več učiteljev (npr. 

kombinacija teorije in stroke). Pozvali smo jih, naj vsi, ki poučujejo en strokovni modul, skupaj rešijo 

vprašalnik. Ker se to ni zgodilo povsod, imamo sedaj v številu ur velika razhajanja, ki so posledica 
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tega, da so učitelji odgovorili le za teoretični del izvedbe modula ali pa le za praktični pouk v okviru 

tega modula. 

 

Spodnja tabela prikazuje odgovore učiteljev in dijakov glede števila ur, ki jih dijaki porabijo za delo 

doma. Zanimalo nas je, koliko se ure med njimi razlikujejo.  

 

Tabela 34: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo doma pri vseh programskih enotah (odgovori 

učiteljev in dijakov) 

Predmet/modul 
1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki Učitelji Dijaki 

Slovenski jezik 81 23 21 / 33 28 135 51 

Matematika 87 / 90 / / / 177 / 

Tuji jezik 6 16 20 / 8 / 34 16 

Nega in oskrba 83 25 81 / 36 22 200 47 

Varovanje zdravja in 
okolja 

70 / 27 / 12 / 109 / 

Etika in komunikacija 29 11 7 / 0 0 36 11 

 
Ker nismo dobili odgovorov od dijakov vseh letnikov, ne bomo gledali skupnega števila ur, ampak ure 

po posameznem letniku. V vseh letnikih in za vse predmete (izjema pri tem je 1. letnik tujega jezika), 

kjer smo oceno ur dobili, rezultati kažejo, da učitelji ocenjujejo, da dijaki doma delajo več, kot pa 

samo delo doma ocenjujejo dijaki. Razlog za to je lahko metodološki (vprašanje zanesljivosti 

rezultatov, ki so jih podali dijaki), zato bi bilo pri naslednji evalvaciji nujno vključiti eno od metod za 

preverjanje zanesljivosti. Če pa so rezultati korektni, to lahko pomeni, da učitelji nekoliko 

podcenjujejo dijake in mislijo, da za osvojitev ciljev potrebujejo več časa kot dejansko ga.  

 
 
Podobno kot pri programu Kozmetični tehnik nas je tudi tu zanimalo, če je razmerje med delom v šoli 

in delom doma po ocenah učiteljev in dijakov primerljivo s tistim, ki je postavljen v predmetniku.  

 

Tabela 35: Povprečno število ur, ki jih dijaki porabijo za delo v šoli in doma pri vseh programskih enotah 

(odgovori učiteljev) 

Predmet/modul 
1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj 

Šola Doma Šola Doma Šola Doma Šola Doma 

Slovenski jezik 93 81 35 21 45 33 173 135 

Matematika 105 87 105 90 0 / 210 177 

Tuji jezik 70 6 70 20 24 8 164 34 

Nega in oskrba 159 83 67 81 22 36 248 200 

Varovanje zdravja in 
okolja 

31 70 49 27 10 12 90 109 

Etika in komunikacija 65 29 17 7 0 0 82 36 

 

V predmetniku je za slovenščino in matematiko predvideno razmerje 3:1 – 3 ure v šoli in ena doma. 

Če pogledamo spodnjo tabelo, vidimo, da po ocenah učiteljev razmerje ni pravo. Po njihovi oceni bi 
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to razmerje moralo biti približno 1:1 – enako število ur dela v šoli in doma. Za tuji jezik je razmerje v 

predmetniku in ocenjeno razmerje približno enako (4:1). Za vse izbrane strokovne module je 

predvideno razmerje 2:1, vendar pa to razmerje težko primerjamo z tistim, ki so ga podali učitelji, saj, 

kot smo že omenili, en strokovni modul lahko uči več učiteljev (npr. kombinacija teorije in stroke). 

Pozvali smo jih, naj vsi, ki poučujejo en strokovni modul, skupaj rešijo vprašalnik. Ker se to ni zgodilo 

povsod, imamo sedaj v številu ur velika razhajanja, ki so posledica tega, da so učitelji odgovorili le za 

teoretični del izvedbe modula ali pa le za praktični pouk v okviru tega modula. 

Od dijakov smo dobili odgovore le za nekaj predmetov po nekaj letnikih, zato primerjave med njihovo 

oceno in izračunom iz predmetnika ne bomo delali. 

 

 

V spodnji tabeli lahko vidimo, koliko se razlikuje ocena kreditnih točk od števila kreditnih točk, ki so 

predpisane v predmetniku. 

 

Tabela 36: Primerjava kreditnih točk v predmetniku z učiteljevo oceno točk za posamezno programsko enoto  

Predmet/modul URE KT 
KT v 

predmetniku 

Slovenski jezik 308 12 12 

Matematika 387 15 12 

Tuji jezik 198 8 9 

Nega in oskrba 448 18 32 

Varovanje zdravja in okolja 199 8 8 

Etika in komunikacija 118 5 8 

 
Slovenščina ima 12 kreditnih točk v predmetniku, prav tako so vse dijakovo delu pri slovenščini 

učitelji ocenili na 12 kreditnih točk. Matematika ima v predmetniku 12 kreditnih točk, učitelji pa so 

dijakovo delo ocenili na 12 kreditnih točk. Tuji jezik ima v predmetniku 9 kreditnih točk, ocenili pa so 

ga na 8 kreditnih točk. Kot vidimo, je za splošnoizobraževalne predmete ocena kreditnih točk s 

tistimi, ki po predpisane v predmetniku, približno enaka.  

Pri Negi in oskrbi, Varovanju zdravja ter Etiki in komunikaciji je razlika velika in je posledica že prej 

omenjene specifike, da en strokovni modul lahko uči več učiteljev (npr. kombinacija teorije in stroke). 

Pozvali smo jih, naj vsi, ki poučujejo en strokovni modul, skupaj rešijo vprašalnik. Ker se to ni zgodilo 

povsod, imamo sedaj v številu ur velika razhajanja, ki so posledica tega, da so učitelji odgovorili le za 

teoretični del izvedbe modula ali pa le za praktični pouk v okviru tega modula.  

 

 

Zaključki – Bolničar/Negovalec: 

Sprva smo učitelje spraševali, koliko ur porabijo za posamezne tematske sklope v šoli. Učiteljeve 

ocene dela v šoli smo primerjali z urami, predpisanimi v predmetniku. Učitelji odgovarjajo, da 

porabijo za svoje delo približno toliko ur, kot jih je predpisanih v predmetniku.  

V nadaljevanju nas je zanimalo dijakovo delo doma. Oceno domačega dela smo primerjali med dijaki 

in učitelji. V vseh primerih učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za delo doma, kot pa to 

menijo sami dijaki. Prav tako se kaže trend, ki nakazuje na to, da višji letnik kot so dijaki, manjše so 
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razlike med njihovo in učiteljevo oceno dijakovega dela doma. Ker po ocenah učiteljev dijaki doma 

delajo več, to posledično tudi privede do tega, da razmerje med šolskim in domačim delom, kot je 

predvideno v predmetniku, ni ustrezno. Če je na primer razmerje v predmetniku pri slovenščini in 

matematiki predvideno 3:1 – 3 ure v šoli in ena ura doma, je po ocenah učiteljev le-to približno 1:1 – 

enako število ur dela v šoli in doma.  
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5 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 

 

Kot je bilo napovedano že v uvodu, je namen te evalvacije pridobiti oceno ustreznosti kreditnega 

vrednotenja izobraževalnih programov. Ker je to prva evalvacija na področju kreditnega sistema, smo 

se je lotili predvsem na sistemskem nivoju in sprva preverili, ali so kreditne točke ustrezno 

porazdeljene posameznim programskim enotam, glede na merila za kreditno vrednotenje, zapisana v 

Zakonu o PSI (2006). V prihodnjih letih bi bilo smiselno analizirati tudi zadovoljstvo uporabnikov 

kreditnega sistema. Z uporabniki mislimo predvsem dijake/odrasle in učitelje. Ne smemo pa pozabiti 

tudi na delodajalce, kajti le-ti bi kot aktivni partnerji PSI morali poznati načela in uporabo kreditnega 

sistema.  

Dobljeni rezultati v evalvaciji nam dajo vpogled v ustreznost kreditnega vrednotenja oziroma 

ustreznost dodeljevanja kreditnih točk posameznim izbranim programskim enotam za izobraževalni 

program Bolničar/Negovalec (srednje poklicno izobraževanje) in Kozmetični tehnik (srednje 

strokovno izobraževanje). Pri izobraževalnem programu Kozmetični tehnik smo v evalvacijo uvrstili 

naslednje predmete/module: slovenščina, tuji jezik, matematika, somatologija, koža in bolezni kože 

in varovanje zdravja. Pri izobraževalnem programu Bolničar/Negovalec smo v evalvacijo uvrstili 

naslednje predmete/module: slovenščina, tuji jezik, matematika, nega in oskrba, varovanje zdravja in 

okolja, etika komuniciranja. 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom za učitelje in vprašalnikom za dijake. Sprva smo vprašalnik poslali 

učiteljem, ki so vanj vpisali, koliko časa porabijo za posamezen vsebinski sklop v šoli in koliko dijaki še 

doma. Nato smo vsebinske sklope, ki so jih učitelji opredelili sami, vpisali v vprašalnik za dijake. Pri 

tem smo učitelje zaprosili, naj vsebinske skope poimenujejo tako, da bodo razumljivi tudi dijakom.  

Pri vsakem predmetu so učitelji vpisovali vsebine, kot jih sami obravnavajo pri urah, mi pa smo pri 

obdelavi te vsebine povezali v kategorije.  

 

Glavni zaključki evalvacije so predstavljeni v nadaljevanju, in sicer glede na postavljena raziskovalna 

vprašanja.  

 

1) Koliko ur porabijo dijaki za delo v šoli? 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja so rezultati pokazali, da učitelji porabijo za svoje delo približno 

toliko ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Razvidna odstopanja v večini primerov nakazujejo na 

to, da učitelji porabijo več ur, kot jih je predpisanih v predmetniku. Eden od razlogov za takšen 

rezultat je zaradi izračunavanja povprečij. Drug možen razlog je, da so nekatere šole vpisovale tudi 

ure, ki se izvajajo v okviru odprtega kurikula. 

  

2) Koliko ur porabijo dijaki za delo izven šole? 

V nadaljevanju smo preverjali oceno domačega dela dijaka. To oceno smo dobili od učiteljev in 

dijakov in ju medsebojno primerjali. V vseh primerih učitelji ocenjujejo, da dijaki porabijo več časa za 

delo doma, kot pa to menijo sami dijaki. Pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku so te razlike večje 

(ponekod učitelji menijo, da dijaki porabijo dvakrat več ur, kot to menijo dijaki sami), medtem ko so 

pri strokovnih modulih te razlike nekoliko manjše.  
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Rezultati kažejo, da učitelji v večini primerov ocenjujejo, da dijaki doma delajo več, kot pa samo delo 

doma ocenjujejo dijaki. Tu je težko oceniti, kaj je vzrok za takšen rezultat, ker je razlog za to lahko 

povsem metodološki (vprašanje zanesljivosti rezultatov), zato bi bilo pri naslednji evalvaciji nujno 

vključiti eno od metod za preverjanje zanesljivosti. Prav tako bi bilo ob ponovni izvedbi evalvacije 

smiselno, da bi dijaki sproti skozi celo šolsko leto beležili svoj vložen čas. Če pa so rezultati korektni, 

to lahko pomeni, da učitelji nekoliko podcenjujejo dijake in mislijo, da za osvojitev ciljev potrebujejo 

več časa kot dejansko ga oziroma učitelji podcenjujejo vrednost samostojnega dela dijakov.  

Prav tako se kaže trend, ki nakazuje na to, da višji letnik kot so dijaki, manjše so razlike med njihovo 

in učiteljevo oceno dijakovega dela doma. Razlog za to bi lahko bil v tem, da dijaki nižjih letnikov v 

srednjo šolo ne prinesejo dovolj znanja iz osnovne šole, sčasoma pa ta manko nadomestijo. Ali pa 

preprosto učitelji sčasoma bolje spoznajo dijake in ugotovijo, da ne potrebujejo toliko časa za 

osvojitev ciljev. Vendar je potrebno poudariti, da so vse to le predvidevanja, ki pa bi jih bilo v bodoče 

smiselno preveriti. 

 

3) Ali je razmerje med dijakovim delom v šoli in izven nje po oceni učiteljev in dijakov 

primerljivo s tistim, ki je predvideno v predmetniku? 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja pa nas je zanimalo, ali je razmerje med številom ur v šoli in 

doma ustrezno. Zakon o PSI (2006) predvideva, da je 1 kreditna točna 25 ur dijakovega dela (v šoli in 

doma). Od teh 25 ur je določeno število ur namenjenih organiziranim oblikam dela (v šoli ali pri 

delodajalcu), preostale ure pa dijakovemu samostojnemu delu. Pod to samostojno delo je uvrščeno 

sprotno učenje, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na 

izpite oz. druge oblike preverjanja znanja. Zanimalo nas je, če je razmerje med delom v šoli in delom 

doma po ocenah učiteljev in dijakov primerljivo s tistim, ki je postavljeno v predmetniku. V večini 

primerov je razmerje za strokovne module ustrezno, medtem ko za splošnoizobraževalne večinoma 

ni ustrezno. Pri splošnoizobraževalnih predmetih je po njihovi oceni večji delež ur potrebno nameniti 

domačemu delu. 

 

 

Predlogi za naprej …  

V naslednjih letih predlagamo, da se v povezavi s kreditnim sistemom spodbujajo tudi drugi cilji, ki 

smo si jih postavili s prenovo in bi jih kreditni sistem lahko podprl. S tem mislimo na naslednja 

področja: 

 spodbujati fleksibilizacijo izobraževalnega sistema, 

 spodbujati medsebojno primerljivost izobraževalnih programov, 

 spodbujati na dijaka usmerjeno izobraževanje, 

 spodbujati individualni pristop, 

 spodbujati priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Vse te cilje kreditni sistem lahko podpira, če se osredotočimo na pomen kreditov kot ocenjenih učnih 

dosežkov, ki jih posameznik lahko postopno pridobiva po različnih poteh učenja.  Če primerjamo 

Slovenski kreditni sistem s sistemom ECVET, se pri nas podeljujejo kreditne točke programskim 

enotam in 'izobrazbenim kvalifikacijam' v sistemu ECVET pa se krediti dodelijo enotam kvalifikacij, 

kjer pa kvalifikacija ni nujno povezana s formalno izobrazbo. V sistemu ECVET je kvalifikacija 
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razumljena kot skupek vnaprej določenih učnih dosežkov povezanih s to kvalifikacij, ki pa niso nujno 

vsi pridobljeni tekom formalnega izobraževanja. Na takšen način se lažje spodbuja bolj fleksibilen 

izobraževalni sistem, individualni pristop in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja, ki ga posamezniki pridobijo po različnih poteh (npr.: usposabljanja, tečaji, izkušnje 

pridobljene na delovnem mestu …).   
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