
                                                                                   EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

NAČRT SPREMLJANJA NOVIH IN PRENOVLJENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA STEKLAR, OBLIKOVALEC STEKLA IN MLEKAR TER 

PRILAGOJENEGA PROGRAMA NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA POMOŽNI 

ADMINISTRATOR

1. Nosilec spremljave: Center RS za poklicno izobraževanje 

2. Odgovorna izvajalka: Barbara Božič, Katja Jeznik

3. Seznam šol, na katerih se izvajajo izobraževalni programi:

Program
Začetek izvajanja 
programa: šolsko 

leto
Šola, ki program izvaja Naslov šole Kraj Ravnatelj/ica Tel. št.

Mlekar 2003/04 Srednja biotehniška šola 
Kranj Smledniška c. 3 4000 Kranj Marjan Pogačnik 04/ 280 57 00



Steklar 2003/04

Oblikovalec 
stekla 2003/04

ŠC Rogaška Slatina Steklarska ul. 1 3250 Rogaška Slatina Anita Pihlar

Pomožni 
administrator 2004/05 ZUIM Kamnik Novi trg 43a 1241 Kamnik Saša Markovič 01/ 831 74 44



4. Področja in kazalci spremljanja

Področja in kazalci spremljanja Subjekt/ viri spremljanja Instrumentarij Časovna opredelitev

Statistični podatki o izvajalcih novega/ prenovljenega 
programa in vpisu dijakov

• Izvajalci programa analiza dokumentacije vmesno poročilo

• Vpis dijakov v program po letnikih vodstvo šole analiza dokumentacije vmesno poročilo

Uspešnost in zaposlitvene možnosti dijakov
• Učni uspeh dijakov ob zaključku letnikov, na 

zaključnem izpitu
vodstvo šole
RIC

intervju
dokumentacija

končno poročilo
končno poročilo

• Namere o nadaljnjem izobraževanju/ zaposlovanju 
dijakov

učitelji 
dijaki

intervju
anketni vprašalnik

končno poročilo
končno poročilo

• Zaposlitvene možnosti dijakov vodstvo šole
učitelji

intervju
intervju

vmesno poročilo
vmesno poročilo

Uvajanje novega/ prenovljenega programa
• Priprave na uvajanje programa

vodstvo šole
učitelji
mentorji

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
končno poročilo

• Dodatno izobraževanje in usposabljanje med 
izvajanjem programa 

vodstvo šole
učitelji
mentorji

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
končno poročilo

• Vloga študijskih skupin, CPI pri uvajanju in izvajanju 
programa 

vodstvo šole
učitelji
mentorji

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
končno poročilo

Splošna ocena novega/ prenovljenega programa
• Zadovoljstvo z novim programom in zaznavanje razlik vodstvo šol

učitelji
dijaki

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
vmesno poročilo



mentorji anketni vprašalnik končno poročilo

• Materialni pogoji za izvajanje programa vodstvo šol
učitelji

intervju
intervju

vmesno poročilo
vmesno poročilo

• Kadrovski pogoji za izvajanje programa vodstvo šol
učitelji

intervju
intervju

vmesno poročilo
vmesno poročilo

Zgradba in organizacija novega/ prenovljenega programa
• Odprti kurikul vodstvo šol

učitelji
podjetja

dokumentacija
intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
končno poročilo

• Razmerja; povezanost posameznih disciplinarnih 
področij

vodstvo 
učitelji
dijaki

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
vmesno poročilo

Uresničevanje vzgojni izobraževalnih ciljev programa
• Najpomembnejši cilji programa vodstvo šol

učitelji
intervju
intervju

vmesno poročilo, 
končno poročilo
vmesno poročilo,
končno poročilo

• Najpomembnejši cilji predmeta učitelji intervju vmesno poročilo
končno poročilo

• Uresničevanje ciljev posameznih predmetov učitelji intervju vmesno poročilo
končno poročilo

• Zadovoljstvo s katalogi znanj učitelji intervju vmesno poročilo
končno poročilo

Načrtovanje in izvajanje izobraževalnega procesa
• Podlage za načrtovanje in izvajanje pouka učitelji intervju vmesno poročilo

• Vloga dijakov v učnem procesu učitelji
dijaki

intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo

• Vloga učitelja v učnem procesu učitelji
dijaki

intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo

• Razvoj novih didaktičnih pristopov učitelji
dijaki

intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo



• Medpredmetna povezanost
vodstvo šol
učitelji

dokumentacija
intervju
intervju

vmesno poročilo
vmesno poročilo

Praktično izobraževanje
• Organizacija vodstvo šol

podjetja, mentorji

dokumentacija
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
končno poročilo

• Sodelovanje in povezovanja šole in podjetij vodstvo šol
podjetja, mentorji

intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
končno poročilo

• Vsebinska povezanost praktičnega pouka in PIDP vodstvo šol
učitelji
podjetja, mentorji

intervju
intervju
anketni vprašalnik

vmesno poročilo
vmesno poročilo
končno poročilo

• Izvajanje PIDP podjetja, mentorji anketni vprašalnik končno poročilo
• Zadovoljstvo dijakov dijaki anketni vprašalnik končno poročilo

Razvoj šole in strokovnega kadra
• Vodenje šole vodstvo šol

učitelji
intervju
intervju

vmesno poročilo
vmesno poročilo

• Vizija nadaljnjega razvoja vodstvo šol intervju vmesno poročilo
končno poročilo


	Program
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	Tel. št.


