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1. Vsebinska izhodišča  

Praktično usposabljanje z delom (PUD) 

Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) je pomemben sestavni del vsakega 
izobraževalnega programa v poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj se šele z usvojenimi veščinami 
in spretnostmi oblikuje poklicna usposobljenost. 

Delodajalci vedno bolj cenijo pomen sodelovanja s šolo in se zavedajo svoje odgovornosti za uspešno 
izvedbo izobraževalnega programa. V podjetjih mentorji PUD spoznavajo zakonitosti pedagoškega 
procesa in imajo možnosti razvijati kader za svojo delovno organizacijo ali branžo. 

Poleg znanj, veščin in spretnosti, ki jih dijaki pridobivajo v realnem delovnem okolju, ima PUD za dijake  
pomembno vlogo pri: 

- socializaciji v delovnem okolju,  
- spoznavanju dinamike realnega delovnega procesa,  
- prevzemanju skupne odgovornosti za kakovost opravljenega dela.  

Nujno je, da za kakovostno izvedbo izobraževalnega programa šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za 
povezovanje med njima je zadolžen predstavnik šole - organizator PUD.  

 
Raziskovalna vprašanja 

Glede na navedena izhodišča nas je v raziskavi predvsem zanimalo, kako je potekala izvedba PUD v 
šolskem letu 2019/2020, še posebej v času ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19, ko so bile šole 
zaprte, prav tako pa niso delovala podjetja, delavnice, servisi, ipd., kjer se za dijake in dijakinje izvaja 
praktično usposabljanje z delom.  

Z raziskavo smo zato iskali odgovore na naslednja temeljna raziskovalna vprašanja: 
1. kako je načrtovana razporeditev izvedbe PUD na različnih stopnjah izobraževalnih programov 

po letnikih in v kakšni obliki je bilo načrtovano PUD v šol. l. 2019/20; 
2. v kakšnem obsegu je bilo po ocenah razrednikov izvedeno PUD v šol. l. 2019/20 in v kolikšni 

meri so bili uresničeni cilji PUD; 
3. ali so bili v času razglasitve pandemije dijaki, ki bi morali opravljati PUD, vključeni v 

izobraževanje na daljavo in s kakšnimi aktivnostmi so se uresničevali cilji PUD? 
4. kakšna je bila vloga mentorjev iz podjetij pri izobraževanju dijakov na daljavo?; 
5. ali so bili dijaki v času rahljanja ukrepov zaradi pandemije napoteni na PUD in če ne, kaj je bil 

glavni razlog?; 
6. kako je potekalo izobraževanje na daljavo za dijake, ki v času rahljanja ukrepov niso bili 

napoteni na PUD?; 
7. kako razredniki ocenjujejo uporabnost in koristnost gradiv in podpore, ki so jih v času 

razglasitve pandemije pripravili na Centru RS za poklicno izobraževanje? 
8. na kakšne ovire so naleteli pri izvedbi PUD v obdobju trajanja ukrepov in kako so jih reševali?, 
9. kakšni so bili primeri dobre izvedbe/prilagoditve PUD v času trajanja pandemije, ki bi bili 

uporabni tudi v primeru ponovitve ukrepov? 
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2. Metodologija 

2.1. Vzorec 

V vzorec smo zajeli 548 razrednikov in razredničark iz strokovnih in poklicnih šol. Slaba polovica je 
učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov, dobra tretjina (36,9 %) je učiteljev strokovnih modulov, 
dobrih 12 % jih ob vlogi razrednika opravlja delo organizatorja PUD (tabela 1).  

 
Tabela 1: Vloga razrednika v VIZ programu 

Vloga v VIZ programu f f% 
Razredničarka/razrednik in učiteljica/učitelj splošnoizobraževalnih 
predmetov. 

271 49,5 

Razredničarka/razrednik in učiteljica/učitelj strokovnih modulov. 202 36,9 
Razredničarka/razrednik in organizatorka/organizator PUD. 68 12,4 
Razredničarka/razrednik in drugo  7 1,3 
Skupaj 548 100,0 

 

Na vprašalnik so odgovarjali tudi nekateri drugi strokovni sodelavci na šoli, in sicer dva ravnatelja, dva 
svetovalna delavca in trije učitelji (dva sta organizatorja PUD, vendar nista razrednika, en učitelj 
poučuje praktične predmete).  

Dobra polovica učiteljev (55,1 %) je razrednikov v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 
32,9 % je razrednikov v srednjem poklicnem izobraževanju (šolska in vajeniška oblika). Sledijo 
razredniki v programih poklicno-tehniškega izobraževanja (6,6 %), nižjega poklicnega izobraževanja 
(5,3 %) (tabela 2).  
 
Tabela 2: Opravljanje vloge razrednika glede na VIZ program 

Sem razredničarka/razrednik oddelka/skupine v VIZ programu: f f% 
nižjega poklicnega izobraževanja 29 5,3 
srednjega poklicnega izobraževanja - šolska oblika 163 29,7 
srednjega poklicnega izobraževanja - vajeniška oblika 9 1,6 
srednjega poklicnega izobraževanja - kombiniran oddelek šolska + vajeniška 
oblika 9 1,6 

srednjega strokovnega izobraževanja 302 55,1 
poklicno-tehniškega izobraževanja 36 6,6 
Skupaj 548 100,0 

 

V nadaljevanju prikazujemo podatke, v katerem letniku so učitelji razredniki glede na stopnjo 
izobraževalnega programa, v katerem poučujejo (tabele 3, 4, 5 in 6). 
 
Tabela 3: Nižje poklicno izobraževanje in letnik, v katerem je učitelj razrednik 

Razredniki NPI f f% 
1. letnik 16 55,2 
2. letnik 13 44,8 
Skupaj 29 100,0 
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Tabela 4: Srednje poklicno izobraževanje in letnik, v katerem je učitelj razrednik 
Razredniki SPI f f% 

1. letnik 53 29,3 
2. letnik 63 34,8 
3. letnik 65 35,9 
Skupaj 181 100,0 

 

Tabela 5: Srednje strokovno izobraževanje in letnik, v katerem je učitelj razrednik 
Razredniki SSI f f% 

1. letnik 45 15,0 
2. letnik 72 23,9 
3. letnik 115 38,2 
4. letnik 69 22,9 
Skupaj 301 100,0 

 

Tabela 6: Poklicno tehnično izobraževanje in letnik, v katerem je učitelj razrednik 
Razredniki PTI f f% 

4. letnik 29 80,6 
5. letnik 7 19,4 
Skupaj 36 100,0 

 

Glede na regijsko zastopanost (tabela 7) dobra petina razrednikov prihaja iz šol Osrednjeslovenske 
regije, sledijo Jugovzhodna (17,5 %), Podravska (slabih 14 %) in Savinjska regija (13,3 %). Najmanj 
razrednikov prihaja iz Goriške (1,8 %) in Posavske regije (2,2 %). 

 
 Tabela 7: Zastopanost po regijah 

Regija, v kateri se nahaja vaša šola: f f% 
Gorenjska 37 6,8 
Goriška 10 1,8 
Jugovzhodna 96 17,5 
Koroška 14 2,6 
Obalno-kraška 31 5,7 
Osrednjeslovenska 114 20,8 
Podravska 76 13,9 
Pomurska 38 6,9 
Posavska 12 2,2 
Primorsko-notranjska 29 5,3 
Savinjska 73 13,3 
Zasavska 18 3,3 
Skupaj 548 100,0 
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2.2. Zbiranje podatkov in instrument 

Za namene raziskave smo pripravili anketni vprašalnik (priloga), ki je vseboval 31 vprašanj, med njimi 
vprašanja zaprtega tipa z enim ali več možnimi odgovori, pet ocenjevalnih lestvic in tri vprašanja 
odprtega tipa. Poleg vprašanj o tem, kakšno vlogo poleg razredništva še opravljajo in v katerem 
programu poučujejo, smo anketirancem postavili vprašanja v zvezi z izvedbo PUD in delom na daljavo 
z dijaki, prosili smo jih za oceno uporabnosti in koristnosti gradiv in informacij s strani CPI, v odprtih 
vprašanjih pa so nas zanimale predvsem njihove izkušnje in ovire, s katerimi so se srečevali v obdobju 
zaprtja šol, prilagojene izvedbe učnega procesa ter primeri dobre prakse.  

 

2.3. Obdelava podatkov 

Zbrane podatke predstavljamo v tabelah, s frekvenčnimi vrednostmi in strukturnimi odstotki. Za 
preverjanje povezanosti med posameznimi spremenljivkami smo uporabili 2-preizkus, ki nam je 
omogočil posplošitev dobljenih rezultatov tudi na osnovno populacijo.  
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3. Rezultati  

Najprej nas je zanimalo, v katera strokovna področja se umeščajo izobraževalni programi, za katera so 
odgovarjali razredniki. Anketirancem ponudili nabor 30 področij, ki so predstavljena v tabeli 8. Učitelji, 
ki so sodelovali v raziskavi, izobražujejo dijake za poklice na 28 področjih (noben respondent ni izbral 
področji geotehnika in pomorstvo). Največ respondentov poučuje v izobraževalnih programih s 
področja zdravstva in sociale (12,4 %), gastronomije in turizma (10 %) ter strojništva (9,5 %). Najmanjši 
je delež učiteljev iz programov oblikovanje in fotografija ter tekstil (po eden).  

 
Tabela 8: Strokovna področja izobraževalnih programov 

Dijake izobražujemo za poklic 
s področja: 

f f% 

zdravstvo in sociala 68 12,4 
gastronomija in turizem 55 10,0 
strojništvo 52 9,5 
ekonomija 48 8,8 
živilstvo 34 6,2 
predšolska vzgoja 33 6,0 
trgovska dejavnost 30 5,5 
farmacija 26 4,7 
kmetijstvo in hortikultura 26 4,7 
elektrotehnika 22 4,0 
kozmetika in velnes 22 4,0 
računalništvo 18 3,3 
avtoserviserstvo 16 2,9 
lesarstvo in gozdarstvo 16 2,9 
kemija 11 2,0 
aranžerstvo 10 1,8 
gradbeništvo in geodezija 9 1,6 
frizerstvo 8 1,5 
mehatronika 8 1,5 
naravovarstvo in okoljevarstvo 8 1,5 
papirništvo, tiskarstvo in 
mediji 

5 0,9 

steklarstvo in optika 5 0,9 
upravno-administrativna 
dejavnost 

5 0,9 

zasebno varovanje 5 0,9 
metalurgija 3 0,5 
veterina 3 0,5 
oblikovanje in fotografija 1 0,2 
tekstil 1 0,2 
Skupaj 548 100,0 
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Tabela 9: Prevladujoč način izvajanja PUD 
Prevladujoč način izvajanja 

PUD 
f f% 

Delo v delavnicah, 
laboratorijih 199 36,3 

Delo s strankami 216 39,4 
Delo v (računalniških) 
učilnicah, pisarnah 

82 15,0 

Delo na terenu 51 9,3 
Skupaj 548 100,0 

 

Strokovna področja smo kategorizirali glede na to, kakšen je prevladujoč način izvedbe PUD. Kot je 
razvidno iz tabele 9, je največ razrednikov (216 ali 39,4 %) odgovarjalo za izobraževalni program, kjer 
je izvedba PUD večinoma vezana na dalo s strankami, sledijo programi, kjer se PUD večinoma izvaja v 
delavnicah in laboratorijih (36,9 %), delo v (računalniških) učilnicah (15 %) in delo na terenu (9 %). 

 

3.1. Izvedba PUD v šolskem letu 2019/20 

Glede PUD v šol. l. 2019/20 nas je zanimalo, ali so ga šole za to šolsko leto načrtovale in v kakšni obliki. 
Podatki v tabeli 10 kažejo, da v slabih 13 odstotkih v tistih letnikih, kjer so vprašani učitelji razredniki, 
PUD ni bil načrtovan. Večina (82,1 %) ga je načrtovala v periodični obliki, t.j. v strnjenem obdobju, le 
dobrih 5 % je navedlo, da je PUD potekalo ciklično, ob določenih dnevih v tednu.  

 
Tabela 10: Načrtovanje PUD v šol. l. 2019/20 v letniku, kjer je respondent razrednik 

Načrtovanje izvajanja PUD f f% 
V ciklični obliki (določene dneve v tednu). 29 5,3 
V periodični obliki (v strnjenem obdobju). 450 82,1 
Za letošnje šol. l. ni bil načrtovan PUD. 69 12,6 
Skupaj 548 100,0 

 

V nadaljevanju smo vprašali tiste razrednike, ki so PUD v šol. l. 2019/20 načrtovali (N = 479), kakšno je 
bilo število tednov načrtovanega PUD. Podatke prikazujemo v tabeli 11. Iz nje je razvidno, da je bil PUD 
v letnikih, za katere so odgovarjali razredniki, najpogosteje načrtovan za teden do dva (slabih 38 %) in 
tri do pet tednov (dobrih 36 %). Najmanjši je delež tistih razrednikov, ki so navedli, da je bil PUD 
načrtovan za več kot 19 tednov (1,3 %).  
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Tabela 11: Načrtovano število tednov PUD v šol. l. 2019/20 
Število načrtovanih tednov 

PUD 
f f% 

1-2 tedna 180 37,6 
3-5 tednov 174 36,3 
6-8 tednov 62 12,9 
9-12 tednov 18 3,8 
13-18 tednov 39 8,1 
več kot 19 tednov 6 1,3 
Skupaj 479 100,0 

 

V dobri polovici primerov (tabela 12) je bilo PUD v posameznih razredih našega vzorca načrtovano (in 
izvedeno) v obdobju pred razglasitvijo epidemije in zaprtjem šol. Slaba četrtina je PUD načrtovala ravno 
v obdobju ukrepov za zajezitev pandemije, slabih 39 % vprašanih je navedlo, da so PUD načrtovali za 
obdobje, ko so se ukrepi začeli rahljati, torej po 15. 5. 2020.  

 
Tabela 12: Obdobje, v katerem je bila v šol. l. 2019/20 načrtovana izvedba PUD 

Načrtovano obdobje za izvedbo PUD f 
f% 

(N=479) 
od 1. 9. 2019 do 13. 3. 2020 243 50,7 
od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020 116 24,2 
po 15. 5. 2020 do konca šolskega leta 186 38,8 

 

Predvidevali smo, da je PUD v posameznih primerih lahko bil načrtovan tudi v različnih obdobjih, zato 
smo respondentom omogočili izbiro več odgovorov. Ugotovili smo, da je 49 razrednikov (od 243) 
navedlo, da je bil PUD za njihov razred načrtovan pred in hkrati tudi v obdobju zaprtja in po zaprtju šol. 
V 194 ali 79,8 % oddelkih je bil PUD načrtovan samo v obdobju pred pandemijo. 

69 ali 59,5 % razrednikov (od 116) je podalo odgovor, da so PUD načrtovali zgolj v obdobju zaprtja šol 
(med 16. 3. in 15. 5.). 

160 ali 86 % (od 186) razrednikov je navedlo, da so imeli PUD samo v obdobju po 15. 5. 2020.  

Nadalje nas je zanimalo, v kolikšnem obsegu je bilo o ocenah razrednikov v letošnjem šolskem letu 
izvedeno PUD glede na načrtovano število tednov. Podatki v tabeli 13 kažejo, da je več kot polovica 
vprašanih navedla, da so izvedli celoten obseg načrtovanega PUD, tem se pridružuje slabih 15 % tistih, 
ki ocenjujejo, da je bila izvedena večina načrtovanega PUD. Da so izvedli le približno polovico ali le 
manjši del načrtovanega PUD prav tako meni slabih 15 % razrednikov.  

V celoti gledano, je bilo PUD v šol. l. 2019/20 izvedeno v celoti ali v večini načrtovanega obsega v skoraj 
dveh tretjinah v vzorec zajetih oddelkov, kar je glede na okoliščine zadovoljiv podatek.  
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Tabela 13: Obseg izvedenega PUD po ocenah razrednikov 
Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov f f% 

Izvedli smo CELOTEN obseg načrtovanega PUD. 264 55,7 
Izvedli smo VEČINO obsega načrtovanega PUD. 68 14,3 
Izvedli smo približno POLOVICO obsega načrtovanega PUD. 35 7,4 
Izvedli smo le MANJŠI obseg načrtovanega PUD. 34 7,2 
PUD NISMO izvedli. 73 15,4 
Skupaj 474 100,0 

 

Ker zgornja tabela prikazuje podatke o ocenah obsega izvedbe PUD za vsa obdobja v preteklem 
šolskem letu, nas je v nadaljevanju zanimalo, kako razredniki ocenjujejo obseg izvedbe PUD glede na 
to, v katerem obdobju so ga načrtovali. Po pričakovanjih je dobrih 87 % razrednikov, pri katerih je bil 
za njihov razred PUD načrtovan SAMO pred zaprtjem šol ocenilo da so PUD izvedli v celotnem 
načrtovanem obsegu (tabela 14). Če temu prištejemo še delež tistih, ki pravijo, da so izvedli večino 
načrtovanega obsega PUD (8,2 %), vidimo, da so bili po ocenah vprašanih razrednikov cilji v celoti ali 
večinoma uresničeni v več kot 95 %. Kot smo že izpostavili, je bil takšen rezultat pričakovan, saj je 
izvedba PUD potekala pred zaprtjem šol in omogočila uresničevanje načrtovanega obsega. 

 
Tabela 14: Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov v obdobju od 1.9. 2020 do 13.3. 
2020 (tisti, ki so PUD načrtovali SAMO v tem obdobju N = 194) 

Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov f f% 
Izvedli smo CELOTEN obseg načrtovanega PUD. 169 87,1 
Izvedli smo VEČINO obsega načrtovanega PUD. 16 8,2 
Izvedli smo približno POLOVICO obsega načrtovanega PUD. 7 3,6 
Izvedli smo le MANJŠI obseg načrtovanega PUD. 2 1,0 
Skupaj 194 100,0 

 

Drugačna pa je seveda slika pri tistih, ki so PUD načrtovali SAMO v obdobju izvajanja ukrepov za 
preprečevanje okužbe, v času zaprtja šol, podjetij, ipd., torej med 16. 3. 2020 in 15. 5. 2020 (tabela 15). 
V tem primeru razredniki le v 20,3 % navajajo, da so PUD izvedli v celotnem načrtovanem obsegu, 
slabih 19 % jih navaja, da so izvedli večino načrtovanega obsega. Skupaj torej dobrih 41 %. Da PUD 
sploh niso izvedli, kljub temu, da je bilo načrtovano, jih trdi skoraj 30 %.  

 
Tabela 15: Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov v obdobju od 16.3.2020 do 15.5. 
2020 (tisti, ki so PUD načrtovali SAMO v tem obdobju N = 64) 

Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov f f% 
Izvedli smo CELOTEN obseg načrtovanega PUD. 13 20,3 
Izvedli smo VEČINO obsega načrtovanega PUD. 12 18,8 
Izvedli smo približno POLOVICO obsega načrtovanega PUD. 5 7,8 
Izvedli smo le MANJŠI obseg načrtovanega PUD. 15 23,4 
PUD NISMO izvedli. 19 29,7 
Skupaj 64 100,0 
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Nekoliko boljša je situacija glede na izveden obseg PUD v obdobju rahljanja ukrepov, torej po 15. 5. 
2020 (tabela 16). Da so izvedli celoten obseg ali vsaj večino obsega načrtovanega PUD, navaja slabih 
60 % vprašanih razrednikov. Da PUD sploh niso izvedli, pravi skoraj tretjina vprašanih.  

 
Tabela 16: Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov v obdobju po 15. 5. 2020 (tisti, 
ki so PUD načrtovali SAMO v tem obdobju N = 157) 

Obseg izvedenega PUD glede na načrtovano število tednov f f% 
Izvedli smo CELOTEN obseg načrtovanega PUD. 72 45,9 
Izvedli smo VEČINO obsega načrtovanega PUD. 21 13,4 
Izvedli smo približno POLOVICO obsega načrtovanega PUD. 3 1,9 
Izvedli smo le MANJŠI obseg načrtovanega PUD. 10 6,4 
PUD NISMO izvedli. 51 32,5 
Skupaj 157 100,0 

 

Glede na stopnje izobraževalnih programov je ocena izvedenega obsega načrtovanega PUD različna 
(tabela 17). Da so PUD izvedli v celoti ali v večini obsega, poroča dobrih 90 % razrednikov, ki v šol. l. 
2019/20 poučujejo v programih poklicno tehniškega izobraževanja (PTI). Dejstvo je, da je v teh 
programih število tednov PUD nižje (tabela 18 in 19) kot npr. v programih srednjega poklicnega 
izobraževanja, zato je bila možnost, da se PUD izvede v celoti, večja.  

O visokem deležu izvedenega PUD (v celoti ali v večini skupaj 75 %) so poročali tudi razredniki v 
programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI). Razlog je verjetno podoben kot pri programih PTI, v 
programih NPI je število tednov PUD med najnižjimi. 

V programih srednjega poklicnega izobraževanja so po ocenah razrednikov izvedli dobrih 68 % PUD, 
bodisi v celoti (51,1 %) bodisi večino obsega (17,2 %), kar je primerljivo s programi srednjega 
strokovnega izobraževanja (SSI), kjer so izvedli podoben obseg PUD, bodisi v celoti (dobrih 54 %) ali 
večino (17,2 %). V teh programih skoraj petina razrednikov poroča, da PUD niso izvedli, kar je največ 
med vsemi stopnjami izobraževalnih programov.  
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Tabela 17: Ocena izvedenega obsega načrtovanega PUD glede na stopnje izobraževalnih programov 

Stopnje 
izobraževalnih 

programov 

Ocena izvedenega obsega načrtovanega PUD 

Skupaj 

Izvedli smo 
CELOTEN 

obseg 
načrtovanega 

PUD. 

Izvedli smo 
VEČINO 
obsega 

načrtovanega 
PUD. 

Izvedli smo 
približno 

POLOVICO 
obsega 

načrtovanega 
PUD. 

Izvedli smo le 
MANJŠI 
obseg 

načrtovanega 
PUD. 

PUD 
NISMO 
izvedli. 

NPI 
f 17 1 2 3 1 24 

f% 70,8 4,2 8,3 12,5 4,2 100,0 

SPI 
f 89 30 18 15 22 174 

f% 51,1 17,2 10,3 8,6 12,6 100,0 

SSI 
f 131 33 15 15 48 242 

f% 54,1 13,6 6,2 6,2 19,8 100,0 

PTI 
f 27 4 0 1 2 34 

f% 79,4 11,8 0,0 2,9 5,9 100,0 

Skupaj 
f 264 68 35 34 73 474 

f% 55,7 14,3 7,4 7,2 15,4 100,0 
 

Zanimala nas je tudi ocena razrednikov, v kolikšni meri so bili v šol. l. 2019/20 uresničeni načrtovani 
cilji PUD (tabela 18). Glede na to, da je skoraj 56 % vprašanih navedlo, da so izvedli celoten obseg 
načrtovanega PUD, ni presenetljiv podatek, da je skoraj enak delež (slabih 55 %) ocenil, da so bili 
uresničeni vsi načrtovani cilji PUD, oziroma skoraj četrtina v raziskavo vključenih razrednikov ocenjuje, 
da so uresničili večino načrtovanih ciljev PUD. Kot smo ugotavljali že pri ocenah izvedenega obsega 
PUD, lahko tudi v tem primeru rečemo, da so bili cilji PUD, glede na okoliščine, uresničeni v največji 
možni meri. 

 
Tabela 18: Ocena uresničenih načrtovanih ciljev PUD po ocenah razrednikov 

Ocena uresničenih ciljev PUD f f% 
Uresničili smo VSE načrtovane cilje PUD. 219 54,6 
Uresničili smo VEČINO načrtovanih ciljev PUD. 94 23,4 
Uresničili smo približno POLOVICO načrtovanih ciljev PUD. 36 9,0 
Uresničili smo le MANJŠI DEL načrtovanih ciljev PUD. 25 6,2 
Načrtovanih ciljev PUD NISMO uresničili. 5 1,2 
Drugo 5 1,2 
Ne vem 17 4,2 
Skupaj 401 100,0 

 

Pod opcijo 'drugo' so štirje razredniki navedli, da te ocene ne morejo posredovati, ker jo pozna le 
organizator PUD1. Eden je poročal o tem, da je prakso v vrtcih izvajalo le 7 od 26 dijakov, pri ostalih je 
PUD potekal na daljavo.  

                                                

1 Žal se ti razredniki niso obrnili po informacije k sodelavcu oziroma sodelavki, ki je zadolžena za izvedbo PUD v 
programu, čeprav smo jih v uvodnem nagovoru izrecno prosili, da to naredijo. 
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Če nadalje pogledamo ocene uresničenih ciljev PUD glede na obdobja, ko je bilo le-to načrtovano 
(tabela spodaj), so ugotovitve podobne kot pri ocenah obsega izvedenega PUD. Tudi v tem primeru so 
tisti, ki so PUD načrtovali SAMO za obdobje pred začetkom pandemije podali oceno, da so uresničili 
cilje PUD (85 % vprašanih razrednikov navaja, da so cilje PUD uresničili v celoti, 11,2 % v večini).  

 
Tabela 19: Ocena uresničeni ciljev PUD pri tistih, ki so načrtovali PUD SAMO od 1.9.2020 do 13.3.2020 

Ocena uresničenih ciljev PUD f f% 
Uresničili smo VSE načrtovane cilje PUD. 159 85,0 
Uresničili smo VEČINO načrtovanih ciljev PUD. 21 11,2 
Uresničili smo približno POLOVICO načrtovanih ciljev PUD. 4 2,1 
Uresničili smo le MANJŠI DEL načrtovanih ciljev PUD. 2 1,1 
Načrtovanih ciljev PUD NISMO uresničili. 1 ,5 
Skupaj 187 100,0 

 

Med tistimi, ki so načrtovali in tudi izvedli PUD SAMO v času zaprtja šol (tabela spodaj), je delež, 
takšnih, ki pravijo, da so uresničili vse načrtovanje cilje, pričakovano nižji, in sicer je to trditev izbrala 
dobra četrtina vprašanih razrednikov. Dobrih 30 % je navedlo, da so uresničili večino načrtovanih ciljev 
PUD. Le dva razrednika sta navedla, da načrtovanih ciljev PUD niso uresničili.  

 
Tabela 20: Ocena uresničeni ciljev PUD pri tistih, ki so načrtovali PUD SAMO v obdobju od 16.3. do 
15.5.2020 

Ocena uresničenih ciljev PUD f f% 
Uresničili smo VSE načrtovane cilje PUD. 11 25,6 
Uresničili smo VEČINO načrtovanih ciljev PUD. 13 30,2 
Uresničili smo približno POLOVICO načrtovanih ciljev PUD. 9 20,9 
Uresničili smo le MANJŠI DEL načrtovanih ciljev PUD. 8 18,6 
Načrtovanih ciljev PUD NISMO uresničili. 2 4,7 
Skupaj 43 100,0 

 

Če so PUD načrtovali SAMO po 15. 5. 2020, v obdobju rahljanja ukrepov, so, po ocenah razrednikov, 
uresničili tudi dobršen del načrtovanih ciljev PUD (tabela 21), bodisi v celoti (slabih 45 %), bodisi večino 
(slabih 39 %).  

 
Tabela 21: Ocena uresničeni ciljev PUD pri tistih, ki so načrtovali PUD SAMO v obdobju po 15.5.2020 

Ocena uresničenih ciljev PUD f f% 
Uresničili smo VSE načrtovane cilje PUD. 44 44,9 
Uresničili smo VEČINO načrtovanih ciljev PUD. 38 38,8 
Uresničili smo približno POLOVICO načrtovanih ciljev PUD. 4 4,1 
Uresničili smo le MANJŠI DEL načrtovanih ciljev PUD. 10 10,2 
Načrtovanih ciljev PUD NISMO uresničili. 2 2,0 
Skupaj 98 100,0 
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Če podrobneje pogledamo za celotno šolsko leto, ali se ocena o obsegu izvedbe PUD ujema z oceno o 
obsegu uresničenih ciljev PUD, vidimo (tabela 22), da so razredniki, ki so navedli, da so uresničili celoten 
obseg PUD, v skoraj 80 % navedli, da so uresničili tudi vse načrtovane cilje PUD, oz. da so uresničili 
večino načrtovanih ciljev PUD (slabih 15 %), kar skupaj predstavlja dobrih 93 %. Podobno je bilo pri 
tistih, ki so ocenili, da so izvedli večino obsega PUD, hkrati pa jih je skoraj tri četrtine navedlo, da so 
uresničili tudi večino načrtovanih ciljev PUD. 
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Tabela 22: Ocena izvedenega obsega PUD in ocena uresničitve ciljev načrtovanega PUD 

Izveden obseg načrtovanega PUD 

Uresničitev ciljev načrtovanega PUD 

Skupaj Uresničili smo 
VSE načrtovane 

cilje PUD. 

Uresničili smo 
VEČINO 

načrtovanih 
ciljev PUD. 

Uresničili smo 
približno 

POLOVICO 
načrtovanih 
ciljev PUD. 

Uresničili smo 
le MANJŠI DEL 

načrtovanih 
ciljev PUD. 

Načrtovanih 
ciljev PUD 

NISMO 
uresničili. 

Drugo Ne vem 

Izvedli smo CELOTEN obseg 
načrtovanega PUD. 

f 208 38 5 2 0 3 8 264 
f% 78,8 14,4 1,9 0,8 0,0 1,1 3,0 100,0 

Izvedli smo VEČINO obsega 
načrtovanega PUD. 

f 8 49 4 2 0 2 3 68 
f% 11,8 72,1 5,9 2,9 0,0 2,9 4,4 100,0 

Izvedli smo približno 
POLOVICO obsega 
načrtovanega PUD. 

f 1 6 24 1 0 0 3 35 

f% 2,9 17,1 68,6 2,9 0,0 0,0 8,6 100,0 

Izvedli smo le MANJŠI obseg 
načrtovanega PUD. 

f 2 1 3 20 5 0 3 34 
f% 5,9 2,9 8,8 58,8 14,7 0,0 8,8 100,0 

Skupaj 
f 219 94 36 25 5 5 17 401 

f% 54,6 23,4 9,0 6,2 1,2 1,2 4,2 100,0 
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Glede na stopnjo izobraževalnega programa se ocene razrednikov o uresničenih ciljih PUD razlikujejo 
(tabela 23, iz obdelave smo izločili tiste, ki so izbrali odgovor 'drugo' in 'ne vem'). Skoraj vsi razredniki 
programov PTI (29 od 30) so poročali, da so uresničili vse ali večino načrtovanih ciljev PUD. Dobre tri 
četrtine razrednikov v programih SPI poroča, da so uresničili vse ali večino ciljev PUD, kar je najnižje 
med vsemi ostalimi, vendar je tudi ta delež presenetljivo visok.  

  
Tabela 23: Ocena uresničenih ciljev PUD glede na stopnje izobraževalnih programov 

Stopnje 
izobraževalnih 

programov 

Ocena uresničenih ciljev PUD 

Skupaj 

 
Uresničili 
smo VSE 

načrtovane 
cilje PUD. 

 
Uresničili 

smo VEČINO 
načrtovanih 
ciljev PUD. 

Uresničili 
smo 

približno 
POLOVICO 

načrtovanih 
ciljev PUD. 

Uresničili 
smo le 

MANJŠI DEL 
načrtovanih 
ciljev PUD. 

Načrtovanih 
ciljev PUD 

NISMO 
uresničili. 

NPI 
f 14 4 2 1 1 22 

f% 63,6 18,2 9,1 4,5 4,5 100,0 

SPI 
f 74 39 20 13 1 147 

f% 50,3 26,5 13,6 8,8 0,7 100,0 

SSI 
f 108 45 13 11 3 180 

f% 60,0 25,0 7,2 6,1 1,7 100,0 

PTI 
f 23 6 1 0 0 30 

f% 76,7 20,0 3,3 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 
f 219 94 36 25 5 379 

f% 57,8 24,8 9,5 6,6 1,3 100,0 
 
 

3.2. Izvedba izobraževanja na daljavo za obdobje, ko je bil sicer načrtovan PUD 

Ker je učni proces v šol. l. 2019/ v času razglasitve pandemije potekal drugače kot običajno, nas je 
zanimalo, ali so bili dijaki, za katere je bil načrtovan PUD za obdobje med 16. 3. 2020 in 15. 5. 2020, 
vključeni v izobraževanje na daljavo. 

Podatki v tabeli 24 predstavljajo odgovore tistih razrednikov, pri katerih je bil za dijake načrtovan PUD 
v obdobju zaprtja šol. Izmed 109 učiteljev jih 78 (slabih 72 %) pravi, da so bili v izobraževanje na daljavo 
v tem obdobju vključeni vsi dijaki, 6,4 % pa, da je bila vključena večina dijakov. 17,4 % je tistih 
razrednikov, ki pravijo, da dijaki niso bili vključeni v izobraževanje na daljavo.  

  
Tabela 24: Vključenost dijakov v izobraževanje na daljavo v obdobju od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020 

Vključenost dijakov v izobraževanje na daljavo v času zaprtja šol f f% 
Da, vsi dijaki. 78 71,6 
Da, večina dijakov. 7 6,4 
Da, približno polovica dijakov. 2 1,8 
Da, vendar manj kot polovica dijakov. 1 ,9 
Da, vendar zelo malo dijakov. 2 1,8 
Ne, dijaki niso bili vključeni v izobraževanje na daljavo. 19 17,4 
Skupaj 109 100,0 
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Ker dijaki niso mogli na PUD, hkrati pa 90 od 109 učiteljev navaja, da so bili dijaki vključeni v 
izobraževanje na daljavo (bodisi vsi, večina, le polovica, manj kot polovica ali zelo malo dijakov), nas je 
zanimalo, s kakšnimi aktivnostmi so v obdobju izobraževanja na daljavo uresničevali cilje PUD. Ponujeni 
odgovori in podatki so predstavljeni v tabeli 25. Respondenti so lahko izbrali več odgovorov, največji je 
delež izbranih odgovorov pri dopolnjevanju dnevnikov (dobrih 53 %), sledijo priprava delovne 
dokumentacije (dobrih 43 %), izdelava projektnih nalog (41 %), tretjina razrednikov je navedla, da so 
dijaki za uresničevanje ciljev PUD naredili izdelek ali opravili storitev, slaba tretjina pa, da so analizirali 
primere iz prakse.  

  
Tabela 25: Aktivnosti, s katerimi so se uresničevali cilji PUD v obdobju izobraževanja na daljavo 

Aktivnosti za uresničevanje ciljev PUD f 
f% 

(N=90) 
Izdelava projektnih nalog (npr. Standardi kakovosti, Vsebine varnosti pri 
delu, Varovanje zdravja pri delu, pregled proizvodnega asortimana, 
Tehnološki postopek) 

37 41,1 

Priprava delovne dokumentacije 39 43,3 
Dopolnjevanje dnevnikov 48 53,3 
Analiza primerov iz prakse 28 31,1 
Izdelava izdelka ali storitve 30 33,3 
Drugo 13 14,4 

 

Pri odgovorih pod 'drugo' je 7 razrednikov navedlo: 
- izdelava lastne dokumentacije primerov prakse (1x) 
- ne vem (4x) 
- nismo izvajali nobenih aktivnosti (2x) 

 
Na vprašanje, ali so pri izobraževanju na daljavo sodelovali tudi mentorji iz podjetja, je le petina (18) 
od 90 učiteljev odgovorila pritrdilno. Teh 18 učiteljev smo v nadaljevanju vprašali, na kakšen način so 
mentorji sodelovali pri izobraževanju na daljavo. Odgovorili so: 

- pri oblikovanju načrta izobraževanja na daljavo (8 odgovorov), 
- pri usmerjanju procesa izdelave projektnih nalog (7 odgovorov), 
- pri povratnih informacijah o izdelkih, ki so jih pripravili dijaki (9 odgovorov,) 
- pri ocenjevanju PUD (6 odgovorov), 
- drugo (1 odgovor – ne vem). 

 
Mentorji iz podjetij so torej bili vključeni v več vidikov izobraževalnega procesa, vendar je število 
odgovorov prenizko, da bi naše ugotovitve lahko na kakršenkoli način posploševali.  

Kakšne so bile aktivnosti izobraževanja na daljavo za tiste dijake, za katere je bilo v času zaprtja šol 
predvideno PUD, razberemo iz tabele 26. Razredniki navajajo, da se je 22,5 % dijakov večino časa 
oziroma polovico časa v obdobju trajanja ukrepov doma izobraževalo samostojno in s strani šole niso 
dobivali navodil za delo.  

O prilagojeni izvedbi PUD (v obliki projektnih nalog, pripravi delovne dokumentacije, dopolnjevanju 
dnevnikov ipd.), ki je potekala večino časa ali približno polovico časa v obdobju trajanja ukrepov, 
poročata skoraj dve tretjini (63,4 %) razrednikov, vključenih v našo raziskavo. 
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Tabela 26: Aktivnosti izobraževanja na daljavo v obdobju med 16. 3. 2020 in 15. 5. 2020, ko je bil 
predviden PUD 

Kako je potekalo izobraževanje na 
daljavo v obdobju zaprtja šol, ko je 

bil predviden PUD 

Trajanje 

Skupaj Večino 
časa 

Približno 
polovico 

časa 

Manj kot 
polovico 

časa 

Zelo malo 
časa oz. 
sploh nič 

Dijaki so se doma izobraževali 
samostojno, s strani šole niso 
dobivali navodil za delo. 

f 13 3 6 49 71 

f% 18,3 4,2 8,5 69,0 100,0 

Dijake smo vključili v 
izobraževanje na daljavo pri 
ostalih splošnih 
predmetih/strokovnih 
modulih. 

f 43 10 8 10 71 

f% 60,6 14,1 11,3 14,1 100,0 

PUD smo izvajali na prilagojen 
način (projekten naloge, 
priprava delovne 
dokumentacije, dopolnjevanje 
dnevnikov, analiza primerov iz 
prakse, izdelava izdelka ali 
storitve doma…). 

f 33 12 12 14 71 

f% 46,5 16,9 16,9 19,7 100,0 

 

Sledilo je vprašanje za tiste razrednike, pri katerih je bil za njihov razred načrtovan PUD po 15. 5. 2020, 
v obdobju rahljanja ukrepov zaradi pandemije. Zanimalo nas je, ali so dijake napotili na PUD (tabela 
27) in če jih niso, kaj je bil glavni razlog (tabela 28). 

Izmed 186 učiteljev, ki so navedli, da so načrtovali izvedbo PUD po 15. 5. 2020 (glej tabelo 22), je na 
vprašanje o napotitvi dijakov na PUD odgovorilo 126 učiteljev (izločeni so tudi tisti, ki so že pri vprašanju 
v tabeli 23 odgovorili, da PUD niso izvedli). Podatki kažejo, da so bili na PUD napoteni bodisi vsi dijaki 
(slabih 62 %) bodisi večina dijakov (dobrih 18 %), skupaj torej 80,2 %. Dobrih 18 % razrednikov navaja, 
da dijakov niso napotili na PUD. 

  
Tabela 27: Napotitev dijakov na PUD po 15. 5. 2020 

Napotitev dijakov na PUD f f% 
Da, vse dijake. 78 61,9 
Da, večino dijakov. 23 18,3 
Da, manj kot polovico dijakov. 1 ,8 
Da, zelo malo dijakov. 1 ,8 
Dijakov nismo napotili na PUD. 23 18,3 
Skupaj 126 100,0 

 

Tiste, ki so navedli, da niso vseh dijakov napotili na PUD, smo vprašali po razlogih, zakaj PUD niso 
izvedli. Glavni razlog, ki so ga učitelji navedli (tabela 33), je bil, da podjetja niso mogla zagotoviti 
pogojev za izvedbo PUD, le štirje so izbrali odgovor, da je ravnatelj oziroma ravnateljica na osnovi 
sklepa MIZŠ določil oziroma določila, da je dijakom PUD priznan (po eden s področja mehatronike, 
računalništva, ekonomije, kozmetike-velnesa, nobeno področje torej ne izstopa).  
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Tabela 28: Razlog, zakaj dijaki niso bili napoteni na PUD 
Razlog f f% 

Ravnatelj/ravnateljica je na osnovi sklepa MIZŠ določil/a, da je PUD priznan. 4 8,3 
Podjetja niso mogla/ne morejo zagotoviti pogojev za izvedbo PUD. 35 72,9 
Drugo 9 18,8 
Skupaj 48 100,0 

 

Pri odgovoru 'drugo' so razredniki navedli: 
- covid 19  
- dijakinje 1. letnikov so imele t.i. e-prakso oziroma virtualno prakso; v vrtce seveda niso odšle, 

ker je bila razglašena 'koronasituacija'; 
- en dijak je PUD opravil v šoli kot je bilo letos organizirano; 
- podjetja; 
- rizična skupina; 
- smo napotili, 27 dijakov je PUD opravljalo na daljavo; 
- vsi dijaki so opravili PUD, razen dijaki 3. letnika trije oddelki so opravili PUD 9 tednov zaradi 

COVID19; 
- zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v državi. 

 
Odprti odgovori kažejo, da so PUD izvajali tudi na daljavo, nekatere njihove odgovore bi lahko prišteli 
k odgovoru, da podjetja niso mogla zagotoviti izvedbe PUD (npr. podjetja, zaradi trenutnih zdravstvenih 
razmer v državi, covid 19). 

V nadaljevanju (tabela 29) prikazujemo odgovore razrednikov na vprašanje o tem, kako je za dijake, ki 
v obdobju po 15. 5. 2020 niso bili napoteni na PUD, potekalo izobraževanje na daljavo. Iz podatkov je 
razvidno, da se je tretjina teh dijakov večino časa doma izobraževala samostojno in s strani šole niso 
dobivali navodil za delo, po čemer lahko sklepamo, da šola z njimi ni imela stika in se je zanje šolsko 
leto praktično zaključilo. Da so dijake vključili v izobraževanje na daljavo, in sicer so večino ali vsaj 
polovico časa sodelovali pri ostalih splošnih ali strokovnih predmetih in modulih, navaja 54,2 % 
vprašanih razrednikov. Najvišji pa je delež odgovorov razrednikov (dobrih 70 %) pri postavki, ki govori 
o tem, da se je PUD večino časa izvajalo na prilagojen način, z izdelavo projektnih nalog, pripravo 
delovne dokumentacije, dopolnjevanjem dnevnikov ipd.  
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Tabela 29: Aktivnosti izobraževanja na daljavo v obdobju po 15. 5. 2020 za dijake, ki niso bili napoteni 
na PUD 

Kako je potekalo izobraževanje na 
daljavo v obdobju po 15. 5 2020 za 
dijake, ki niso bili napoteni na PUD 

Trajanje 

Skupaj Večino 
časa 

Približno 
polovico 

časa 

Manj kot 
polovico 

časa 

Zelo malo 
časa oz. 
sploh nič 

Dijaki so se doma izobraževali 
samostojno, s strani šole niso 
dobivali navodil za delo. 

f 16 3 1 28 48 

f% 33,3 6,3 2,1 58,3 100,0 

Dijake smo vključili v 
izobraževanje na daljavo pri 
ostalih splošnih 
predmetih/strokovnih 
modulih. 

f 19 7 4 18 48 

f% 39,6 14,6 8,3 37,5 100,0 

PUD smo izvajali na prilagojen 
način (projekten naloge, 
priprava delovne 
dokumentacije, dopolnjevanje 
dnevnikov, analiza primerov iz 
prakse, izdelava izdelka ali 
storitve doma…). 

f 34 0 3 11 48 

f% 70,8 0,0 6,3 22,9 100,0 

 

3.3. Ocena koristnosti gradiv, oblik in načinov pomoči s strani Centra RS za poklicno 
izobraževanje 

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) kot osrednja institucija za razvijanje poklicnega izobraževanja 
se je na krizo odzval z različnimi oblikami podpore in pomoči šolam. Zanimalo nas je, ali so učitelji ta 
prizadevanja opazili in kako ocenjujejo koristnost in uporabnost različnih načinov in oblik pomoči ter 
pripravljenih gradiv. 

Iz tabele 30 razberemo, da so učitelji v največji meri (slabih 42 %) kot zelo koristna in koristna ocenili 
obvestila na spletni strani CPI, podoben je tudi odstotek pri koristnih povezavah (42,1 %). 

Več kot polovica učiteljev pa ni vedela za možnost korespondence po telefonu v obliki dežurnega 
telefona in pogovora s svetovalci, prav tako pa ne poznajo ali pa niso opazili možnosti komunikacije 
preko posebnega e-naslova.  
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Tabela 30: Ocena koristnosti oblik in načinov pomoči s strani CPI 

Oblike in načini 
pomoči 

Koristnost 

Zelo 
koristn

o 

Koristn
o 

Niti 
koristno 

niti 
nekoristn

o 

Nekoristn
o 

Zelo 
nekoristn

o 

Ne 
poznam
, nisem 
opazil/a 

Skupaj 

Možnost 
korespondence 
po telefonu 
(dežurni telefon, 
pogovori s 
svetovalci). 

35 100 70 12 5 305 527 

6,6% 19,0% 13,3% 2,3% 0,9% 57,9% 
100,0

% 

Možnost 
komunikacije 
preko posebnega 
e-naslova: 
svetovalci@cpi.si
. 

33 114 65 12 4 299 527 

6,3% 21,6% 12,3% 2,3% 0,8% 56,7% 100,0
% 

Obvestila na 
spletni strani. 

46 175 64 8 7 227 527 

8,7% 33,2% 12,1% 1,5% 1,3% 43,1% 
100,0

% 

Koristne 
povezave. 

37 185 71 7 5 222 527 

7,0% 35,1% 13,5% 1,3% 0,9% 42,1% 100,0
% 

 

Glede uporabnosti gradiv, ki jih je CPI pripravil v podporo šolam v času pandemije in so dostopna na 
spletni strani, so se razredniki opredeljevali, kot je navedeno v tabeli 31. Pri vseh naštetih gradivih je 
več kot polovica učiteljev navedla, da gradiva bodisi ne poznajo bodisi ni povezano z njihovim delom.  

Kot najbolj uporabno so ocenili gradivo, povezano z izvedbo četrtega predmeta poklicne mature (kot 
zelo uporabno ali uporabno gradivo ga je ocenilo slabih 28 %), sledi gradivo o praktičnem usposabljanju 
z delom (26 % vprašanih mu je dalo oceno zelo uporabno ali uporabno), nekoliko nižji je odstotek pri 
oceni gradiva s področja drugega predmeta poklicne mature in dela z dijaki iz ranljivih skupin. Zelo nizki 
deleži vprašanih so gradiva CPI ocenili kot neuporabna, vsakič je takšno oceno podalo le nekaj 
posameznikov.  
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Tabela 31: Ocena uporabnosti gradiv, ki jih je pripravil CPI 

Vrsta gradiva 

Uporabnost 

Zelo 
uporabn
o gradivo 

Uporabn
o gradivo 

Deloma 
uporabn
o gradivo 

Neuporabn
o gradivo 

Gradiva 
ne 

pozna
m 

Ni 
povezan

o z 
mojim 
delom 

Skupaj 

Praktično 
usposabljanj
e z delom 
PUD 

19 111 80 13 119 159 501 

3,8% 22,2% 16,0% 2,6% 23,8% 31,7% 100,0
% 

Vajeništvo 
10 49 31 6 108 297 501 

2,0% 9,8% 6,2% 1,2% 21,6% 59,3% 100,0
% 

Drugi 
predmet 
poklicne 
mature 

24 100 68 5 100 204 501 

4,8% 20,0% 13,6% 1,0% 20,0% 40,7% 
100,0

% 
Četrti 
predmet 
poklicne 
mature 

25 114 69 4 96 193 501 

5,0% 22,8% 13,8% 0,8% 19,2% 38,5% 
100,0

% 

Zaključni izpit 
20 96 56 6 101 222 501 

4,0% 19,2% 11,2% 1,2% 20,2% 44,3% 
100,0

% 

Delo z dijaki 
iz ranljivih 
skupin 

22 106 86 7 130 150 501 

4,4% 21,2% 17,2% 1,4% 25,9% 29,9% 100,0
% 

 

3.4. Področja, na katerih bi učitelji potrebovali podporo pri izvajanju izobraževanja na 
daljavo 

Izobraževanje na daljavo, ki smo mu bili priča v preteklih mesecih, je za učitelje pomenilo popolno 
spremembo paradigme dela. Številni so se v novih okoliščinah hitro znašli in uspešno nadaljevali s 
poučevanjem, marsikateremu učitelju pa je nov način dela predstavljal velik izziv in težavo. Ne glede 
na to, ali so učitelji bolj ali manj digitalno pismeni, so se soočali z vprašanji preverjanja in ocenjevanja 
znanja, motiviranja dijakov in spremljanja njihovega napredka, z organizacijskimi težavami, 
neodzivnostjo dijakov ipd.  

Na katerih področjih bi potrebovali dodatna znanja in podporo, prikazujejo podatki v tabeli 32. 
Učiteljem smo ponudili možnost izbire treh odgovorov, kot je razvidno iz podatkov, bi največ znanj 
potrebovali na področju spremljanja dijakovega napredka in ocenjevanja (62,5 %), kar ni presenetljivo, 
saj so se v času zaprtja šol ravno okrog tega vprašanja razvijale razprave tako v strokovnih krogih kot 
na resornem ministrstvu. Naslednji odgovor, ki izstopa po pogostosti izbire (izbralo ga je slabih 43 % 
učiteljev), je vezan na izmenjavo primerov dobrih praks. Sledi področje rabe digitalnih tehnologij 
(dobrih 41 %), tretjina vprašanih je izbrala področje poučevanja na daljavo nasploh. Najmanj potrebe 
po dodatnih znanjih izražajo za področje individualnega svetovanja, ta odgovor je izbralo le 7,9 % 
vprašanih.  
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Tabela 32: Področja, na katerih bi učitelji potrebovali podporo za izvajanje izobraževanja na daljavo 

Področja f f% 
(N=496) 

Kako poučevati na daljavo 166 33,5 
Kako spremljati dijakov napredek in kako ocenjevati 310 62,5 
Raba digitalnih tehnologij 205 41,3 
Načini in značilnosti komunikacije na daljavo 80 16,1 
Organizacijski vidiki izvajanja izobraževanja na daljavo 102 20,6 
Izmenjava primerov dobrih praks 212 42,7 
Individualno svetovanje 39 7,9 
Drugo  27 5,4 

 

Pri odgovoru 'drugo', ki ga je izbralo 27 učiteljev, je 23 tudi zapisalo svoj odgovor. 

Štirje med njimi so napisali, da ne potrebujejo dodatnih znanj, nekaj jih je navedlo področja, ki smo jih 
ponudili tudi v odgovorih, pa jih kot takšna očitno niso prepoznali, npr. ocenjevanje, raba digitalnih 
tehnologij, izmenjava dobrih praks. Nekateri so posebej izpostavili, da bi potrebovali znanja, kako 
izvesti praktični pouk na daljavo in kako doseči odzivnost neodzivnih dijakov. 

Eden od razrednikov izpostavi pomen e-gradiv, za katera pravi, da za strokovne predmete ne obstajajo, 
da pa bi bilo potrebno k njihovi pripravi aktivno pristopiti.  

Nekaj odgovorov je izražalo kritiko, češ, da niso organizatorji PUD in je anketni vprašalnik za razrednike 
brezpredmeten, da bodo ta del izpolnili organizatorji PUD na šoli ipd. Očitno smo vprašanje zastavili na 
način, da ga učitelji niso prepoznali kot splošnega, saj se ni navezovalo samo na izvedbo PUD, ampak 
na potrebo po znanjih za izvedbo izobraževanja na daljavo nasploh.  

 

3.5. Največje ovire in primeri dobrih praks pri izvajanju PUD  

Na koncu smo razrednikom postavili še tri odprta vprašanja, na podlagi njihovih odgovorov smo želeli 
izvedeti, kje so naleteli pri izvajanju PUD na največje ovire in kako so jih reševali, prosili pa smo jih tudi, 
naj nam predstavijo primere dobrih praks izvedbenih prilagoditev PUD v času trajanja pandemije. 

 

3.5.1. Ovire pri izvajanju PUD in rešitve 

Na odprto vprašanje, kaj so bile največje ovire pri izvajanju PUD po 16. 3. 2020, torej v času ko so veljali 
ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom COVID 19, in kako so situacijo reševali, je daljši ali krajši zapis 
prispevalo 126 razrednikov. 

Njihove odgovore lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope:  

1. PUD ni bilo izvedeno, ker delodajalci niso omogočali izvedbe zaradi nastalih razmer. Tak 
odgovor je v raznih različicah navedlo 59 razrednikov (slabih 47 % odgovorov). Delodajalci 
bodisi niso izvajali svoje dejavnosti, ali pa so jo, vendar niso bili pripravljeni sprejeti dijakov. V 
nadaljevanju navajamo nekaj primerov zapisov: 
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»Delodajalci dijakov niso želeli obremeniti in so takoj zaključili sodelovanje z njimi, ko je bila 
razglašena epidemija.« 
 
»PUD-a nismo izvedli, ker je v našem okolišu veliko podjetij zaustavilo poslovanje in bodisi ga 
do 30. 5. še niso vzpostavili ali pa so poslovali v manjšem obsegu. Dodatno je težavo povzročalo 
tudi dejstvo, da so bili sklepi podjetij usmerjeni k nesprejemanju zunanjih v podjetje.« 
 
»Težave, ko so nekateri delodajalci začeli odpovedovati izvedbo prakse zaradi pandemije, starši 
posameznih dijakov se niso strinjali z izvedbo prakse za svoje otroke.« 
 
»Veliko podjetij je obratovalo zelo omejeno, zaposleni na čakanju - tudi mentorji.« 
  
»Nepripravljenost podjetij za sprejem dijakov.« 
 
Nekateri so v odgovorih izpostavili probleme pri izvedbi PUD zaradi področja, za katerega 
izobražujejo dijake, kot npr. predšolska vzgoja in gostinstvo in hotelirstvo, pa tudi frizerstvo: 
 
»Vrtci so bili zaprti; ko so jih odprli pa PUD v vrtcih ni bil priporočen niti zaželen.« 
 
»Da delodajalci na področju gostinstva niso obratovali normalno, kar je onemogočalo izvedbo 
PUD.« 
 
»Skrb, da dijaki ne bi dobili možnosti opravljanja dela v salonu. Za nas frizerje je delo na daljavo 
izredno neugodno. Mi potrebujemo praktično izvajati delo na modelih.« 
 

2. Kot največje izzive pri izvedbi PUD so razredniki navajali negotovost situacije zaradi 
pomanjkanja informacij, zagotavljanje vsaj nekakšne oblike izvedbe PUD v realnem okolju in 
zagotavljanje varnosti dijakov: 
 
»Predvsem organizacijski. Saj so se informacije o tem ali se bo PUD izvajal ali ne, spreminjale 
iz dneva v dan.« 
 
»Največji problem je bila negotovost in premalo konkretnih uradnih informacij, kako ukrepati. 
Določene sklepe so sprejeli ravnatelji v svojih skupinah, na področju trgovine pa je vsaka šola v 
bistvu ravnala po svoje. Prav tako bi bilo precej težko PUD organizirati za vse dijake v zadnjem 
hipu.« 
 
»Obvestila v zadnjem hipu.« 
 
»Pridobiti informacije od strinjanje vseh akterjev (torej šole, delodajalcev, dijakov in njihovih 
staršev ali skrbnikov) glede zagotavljanja varnih pogojev za izvajanje PUD-a 
priporočila NIJZ-ja, delodajalci.« 
 
»Zagotavljanje varnosti pri delodajalcu.« 
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»Zagotovitev dela delodajalcev.« 
 
»Zagotoviti stranke iz domačega okolja, pripomočke in izdelke za delo doma.« 
 
»Zagotoviti zadostno število strank iz domačega okolja.« 

 

3. Pogosto so razredniki poročali tudi o neodzivnosti dijakov in njihovi nizki motivaciji za 
sodelovanje, izpostavljeni so tudi dijaki iz drugih držav in dijaki iz socialno šibkejših okolij: 
 
»Pridobiti vse dijake za kvalitetno delo.« 
 
»Najti primerne in zanimive praktične vsebine povezane s prakso, ki jih lahko naredijo na 
daljavo ter najbolj ne/odzivnost dijakov. Sodelovanje z učitelji praktičnega pouka, stalno 
opominjanje dijakov na opravljanje na opravljanje dolžnosti in pisanje dijakom, klicanje po 
telefonu, vseskozi sodelovanje z razredniki.« 
 
»Neaktivnost dijakov, kontaktiranje preko vseh možnih kanalov.« 
 
»Neodzivnost nekaterih dijakov; ker so nekateri dijaki odpotovali v svoje matične države, od 
koder se niso odzivali, je bila ovira nerešljiva.« 
 
»Kontakt z dijaki iz socialno šibkih okolij - telefonski klici (privat številka) vsak dan.« 
 

4. V nastali situaciji so šole iskale tudi različne rešitve, kako bi izvedli PUD oziroma, kako bi v času 
neizvedbe dijake vključili v izobraževalni proces. Razredniki tako poročajo o naknadnih 
dogovorih z delodajalci za izvedbo PUD, o izvedbi PUD na daljavo in raznih oblikah vključevanja 
dijakov v izobraževanje na daljavo: 
 
»Koordinatorica PUD-a je vzpostavila stik s trgovskimi podjetji, dobila pozitiven odgovor s 
strani Spar Slovenije in Mercator (slednji je vzel na prakso svoje štipendiste). Dijake je obvestila 
o opravljanju prakse in s samo izvedbo v podjetjih ni bilo težav.« 
 
»Dolgo časa smo bili v negotovosti, ali bomo PUD sploh izvedli. Ni bilo jasnega sporočila. 
Urejala sem pogodbe z delodajalci kot da se bo PUD izvedel in se potem k sreči tudi je.« 
 
»Dijaki so bili dogovorjeni z delodajalci že od začetka leta, v času pandemije pa je bilo veliko 
odpovedi, zato so se trudili in iskali druge delodajalce. Vsi pa so našli delodajalca, kar je zelo 
spodbudno.« 
 
»Omejitev števila oseb v salonu. Reševali smo tako, da smo dijakom poslali seznam salonov, ki 
iščejo dijake za prakso in jim pomagali vzpostaviti stik in delo v izbranem salonu.« 
 
V nadaljevanju predstavljamo odgovore, kako je v nekaterih primerih izgledala izvedba PUD na 
daljavo: 
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»Dijakom smo v spletno učilnico naložili primere dobrih praks izvajanja dejavnosti, ki so nam 
jih nekateri vrtci posredovali (video posnetki, fotografije, evalvacije primerov ipd.). Dijaki so 
dobili nalogo, da te primere pogledajo, preberejo. V okviru praktičnega pouka v strokovnih 
modulih (Igre za otroke in Ustvarjalno izražanje - ples in Ustvarjalno izražanje - likovni v 2. 
letnikih) so dijaki na podlagi prej omenjenega gradiva izpolnili delovne liste. Ustrezno izpolnjeni 
in oddani delovni listi so bili dokazilo za opravljen PUD v 2. letniku. Dijaki so prejemali sprotno 
in ustrezno povratno informacijo o opravljeni nalogi, s strani organizatorice PUD na šoli.« 
 
»Težko je najti praktične vsebine, ki bi jih dijaki lahko naredili na daljavo. Težava je tudi 
neaktivnost in neodzivnost dijakov, predvsem v SPI-programih. Pri reševanju so sodelovali 
učitelji praktičnega pouka pri izdelavi nalog na daljavo, razredniki smo dijake spodbujali, da 
opravljajo naloge in tudi preverjali, kako so le-te opravljali in oddajali. Razredniki smo bili tudi 
v stalnem kontaktu z organizatorko PUD-a.« 
 
Nekatere šole so ob odpovedi izvedbe PUD dijake vključile v izobraževanje na daljavo (podatki 
so predstavljeni v poglavju 3.3.), eden od razrednikov poroča, da so »ta čas namenili 
popravljanju negativnih ocen in izpopolnjevanju pri strokovnih predmetih.«  
 

3.5.2. Primeri dobrih praks 

Šole in učitelji ter organizatorji PUD so se v nastali situaciji poskušali znajti na različne načine, zato nas 
je zanimalo, ali so se na šolah razvili pri izvedbi in prilagoditvi PUD v času trajanja pandemije kakšni 
izvedbeni primeri, ki bi jih ob morebitni ponovitvi razmer šole lahko ponovno uporabile. Na to 
vprašanje je sicer odgovorilo 98 razrednikov, vendar so bili njihovi odgovori večinoma takšni, da PUD 
niso izvajali ali pa so opisovali primere izvedbe poučevanja na daljavo s pomočjo različnih spletnih 
orodij. Nekaj odgovorov pa se navezuje na vsebino vprašanja, te predstavljamo v nadaljevanju. 

1. Izvedba PUD doma je bila ena od opcij, ki so jo opisovali predvsem razredniki s področja 
predšolske vzgoje. Predvsem je iz opisov razvidno, da so PUD na tak način lahko izpeljali le ob 
velikem angažmaju učiteljev strokovnih predmetov. 
 
»Dijaki so morali načrtovati dejavnost in pripraviti sredstva ter material za izvedbo različnih 
dejavnosti za otroke, vsebinsko povezanih s strokovnimi moduli. Predstaviti so morali tudi 
predviden potek dejavnosti, izdelek, ... Po želji so izvedbo tudi posneli.« 
 
»Za vsak dan smo dijakom pripravili načrt dela po posameznih področjih - gibanje, jezik ... Dobili 
so natančna navodila. Zamisliti so si morali, da imajo navidezno skupino otrok, s katero so 
izvajali določene dejavnosti, sestavljali jedilnike, praznovali rojstni dan, izvajali glasbene urice 
... Želeli smo doseči, da bi dijaki pokazali čim več svoje ustvarjalnosti in domišljije.« 
 
Na drugih področjih so izvedbe PUD od doma potekale na spodaj opisane načine, npr. en del 
od doma, ko so se razmere umirile, pa tudi pri delodajalcih, kot je predstavljeno v naslednjih 
primerih: 
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»Ravnateljica je odredila opravljanje PUD-a na domu, vsak dijak je dobil učitelja strokovnega 
predmeta, ki ga je vodil, pošiljal navodila, spodbujal in spremljal. Dnevnike izdelkov so dijaki 
pošiljali organizatorju PUD-a. Nekateri dijaki (50 %) so PUD povlekli na poletje, niso vsega 
opravili \"v šoli na daljavo\", sedaj so ti dijaki v podjetjih, kolikor se le da, vsak teden šteje. Ko 
zaključijo s PUD-om, jim izdamo spričevalo. Obremenitev strokovnih učiteljev je bila pri nas zelo 
velika, mnogo večja od ostalih.« 
 
»PUD bodo dijaki opravili v času dela od doma oz. že med poletnimi počitnicami.« 
 
Eden od razrednikov je opisal sodelovanje med različnimi akterji pri organizaciji PUD na 
daljavo, vendar je v svojem stališču kritičen do takšne izvedbe, predvsem zaradi nižjega nivoja 
pridobljenega znanja dijakov: 
 
»Sodelovanje z učitelji praktičnega pouka pri sestavljanju nalog za delo na daljavo. Razredniki 
smo vseskozi sodelovali s organizatorko PUD. Opominjanje in opozarjanje dijakov na oddajo 
poročil. Kot razrednik menim, da dijaki niso pridobili želenega znanja.« 
 

2. Izvedba PUD na šoli je bil eden od načinov, kako so šole poskušale dijakom zagotoviti praktični 
vidik izobraževanja. Pri tem so bili vključeni predvsem učitelji strokovnih modulov in 
praktičnega pouka, opisani pa so tudi primeri sodelovanja z mentorji v podjetjih: 
 
»PUD smo prilagodili in ga delno izvedli na šoli v kabinetih.« 
 
 »Opravljanje PUD-a na šoli za tiste dijake, ki niso mogli k delodajalcem.« 
 
»PUD izvajajo v okviru šole pri strokovnih predmetih.« 
 
»Sodelovanje med učitelji praktičnega pouka v šoli in mentorji v podjetjih, ki so dijake usmerjali 
pri izdelavi praktičnih nalog.« 
 

3. Prilagoditev urnika izvedbe PUD so učitelji opisovali kot rešitev iz trenutne situacije, in sicer 
so bodisi prestavili PUD na kasnejši čas, npr. v poletje ali v višje letnike: 
 
»PUD smo v letošnjem šolskem letu priznali dijakom 2. in 3. letnika in ga prerazporedili v višji 
letnik. Ustrezno s prerazporeditvijo smo pripravili dopolnitev kurikula in razporeditev ur. Dijaki 
2. letnika bodo PUD opravili v 3. letniku (dodatna dva tedna), dijaki 3. letnikov bodo PUD 
opravili v času cikla dela od doma oz. nekateri že med poletnimi počitnicami.« 
 
V spodnjem primeru je šola znižala število ur PUD in prestavila izvedbo v čas rahljanja ukrepov: 
 
»Znižali smo število ur za PUD, čas izvajanja smo prestavili na 1. 6., ko so se ukrepi malo sprostili 
in so delodajalci spet lahko sprejeli dijake, poiskali smo nekaj novih delodajalcev.« 
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4. Nekateri učitelji so mnenja, da se PUD ne da organizirati niti v šoli niti doma, ampak le pri 
delodajalcu: 
 
»PUD se na šoli ali doma ne da izvajati. Bolje bi bilo, da bi v tem času tekel običajen pouk, če 
dijaki ne bi mogli iti k delodajalcu.« 
 
»PUD-a nikakor ne moremo izvajati v šoli. Dijaki potrebujejo izkušnjo v realnem okolju, da 
potem znajo povezati teorijo s prakso, da se naučijo komunicirati s strankami, sodelavci, 
nadrejenimi,... Da si pravzaprav znajo predstavljati, kaj pomeni opravljati poklic trgovca v 
realnem okolju, ne le skozi oči kupca.« 
 

3.5.3. Sporočila razrednikov v zvezi z izvedbo PUD v času trajanja pandemije 

V zapisih, ki so nam jih na koncu anketnega vprašalnika v odprtih odgovorih posredovali razredniki 
(odgovorilo jih je 72), lahko izluščimo nekaj temeljnih vsebin: 

- prilagojena izvedba PUD ne more nadomestiti izvedbe PUD pri delodajalcih, 
- kritika zaradi premalo informacij, nedoslednih navodil, prepuščenosti samim sebi glede 

izvedbe PUD v razmerah pandemije; 
- nestrinjanje s tem, da je PUD priznan, čeprav ga dijaki niso opravili.  

 
1. Da prilagojena izvedba PUD ne more nadomestiti izvedbe PUD pri delodajalcih, je na tak ali 

drugačen način izrazilo več respondentov: 
 

»Rešitev PUD-a v času pandemije je zgolj rešitev na hitro in ni primerno nadomestilo za opravljanje 
praktičnega usposabljanja ne po učinkovitosti, ne po izkušnji, kar je bistvo praktičnega 
usposabljanja. Tako prilagojeno lahko opravijo dijaki zgolj nekaj dni PUD-a (do enega tedna).« 

 

»Če dijak ni v podjetju, pri obrtniku... ni to PUD in ga ni mogoče nadomestiti z ničemer.« 

 

»Za nekatere oddelke smo PUD izvajali na šoli učitelji prakse, vendar to ni PUD v pravem pomenu. 
Nihče ne more nadomestiti dela pri delodajalcu.« 

 

Eden od učiteljev je opozoril tudi na to, da bodo, če se bo PUD spet moral izvajati na prilagojen 
način in ne bo enotnih navodil, med dijaki različnih šol nastajale razlike v znanju in praktičnih 
spretnostih: 

 

»Dijaki strokovnih šol brez praktičnega pouka in PUDa ne morejo biti dobri praktiki. Če je zaradi 
pandemije delo v gospodarskih dejavnostih okrnjeno ali nemogoče, pa mora reševanje izvedbe 
PUDa prevzeti ministrstvo. V nasprotnem primeru bodo razlike med dijaki različnih šol, ki obiskujejo 
enake programe, prevelike.« 
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Nekateri so predlagali tudi različne možnosti, kaj narediti, če se v naslednjem šolskem letu situacija 
s pandemijo ponovi. Predlagani rešitvi gresta v smeri bodisi izvedbe PUD, če bodo dijaki imeli učno 
mesto pri delodajalcu, bodisi naj v času pandemije poteka pouk pri splošnih in strokovnih 
predmetih, nikakor pa naj se PUD ne izvaja doma.  

 

»Izvajanje PUD-a na daljavo ni primerna rešitev, saj je namen le-tega ravno to, da dijaki praktični 
pouk opravljajo pri delodajalcih, ne pa na daljavo. Problem je tudi ta, da dijaki, ki so dobili učno 
mesto, vseeno niso prisostvovali pri PUD-u. V kolikor se taka situacija ponovi, dijaki pa imajo 
zagotovljeno učno mesto, naj PUD-opravljajo na učnem mestu.« 

 

»Letos so nam šli delodajalci zelo na roko, sprejeli so vse dijake, ker je bil PUD zadnje tri tedne in ni 
bilo več velike nevarnosti. V primeru, da bo epidemija v zagonu in ne bo možno k delodajalcu 
predlagam, da pouk teče po običajnem urniku ker PUD-a ni mogoče izvajati od doma.« 

 
2. V odprtih odgovorih so respondenti izražali tudi precej kritike na račun slabe informiranosti s 

strani pristojnih inštitucij, predvsem so izpostavljali, da so informacije do njih prihajale prepozno 
ali pa sploh ne oziroma so več izvedeli od dijakov samih kot od pristojnega ministrstva: 

 

»Informacije glede na potrebo izvedbe prihajajo prepozno.« 

 

»Več pravočasnih informacij.« 

 

Hkrati s kritiko o pomanjkanju informacij so učitelji v zapisih izpostavljali tudi potrebo po 
natančnejših navodilih s strani pristojnih inštitucij, s čimer šole pri organizaciji PUD v nastali situaciji 
ne bi bile prepuščene same sebi, obenem pa bi se izvedba PUD vsaj do neke mere poenotila: 

 

»Pričakujemo, da bomo šole v podobni situaciji pravočasno dobile nedvoumna obvestila in 
navodila, da ne bomo prepuščeni samim sebi.« 

 

»Želeli bi si bolj natančna navodila glede izvajanja PUD-a, pomoč pri organizaciji, več informacij. 
Bilo je zelo težko izvesti PUD v danih okoliščinah in velika zahvala gre našemu vodstvu šole, 
koordinatorju PUD-a in vsem dijakom, staršem in delodajalcem za njihovo razumevanje, strpnost, 
pozitiven in odgovoren odnos do šole in poklica.« 

 

V nadaljevanju predstavljamo daljši kritični zapis, v katerem ena od učiteljic opisuje, kako je 
doživljala in spremljala slabo informiranje, pogosto tudi nasprotujoče si informacije s strani 
pristojnih.  
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»Šola potrebuje navodila. Tako je organizacija PUD bila prepuščena enemu samemu učitelju na šoli 
(ob dejstvu, da je stvari moral organizirati ob koncu šolskega leta na daljavo), ki se je z danes na 
jutri moral znajti sam (najprej namreč navodila z Ministrstva, da bo PUD vsem priznan, potem spet 
ne ...). V šolstvu se stvari ne smejo (kljub negotovim razmeram in veliko neznankam) kar naprej 
spreminjati. Predvsem pa ne moremo najprej reči, da je PUD priznan, potem pa da ni, potem pa da 
v bistvu je, samo da ni. Če bi jaz v razredu tako poučevala, dijaka ne bi naučila ničesar, predvsem 
pa bi na koncu proizvedla povsem zmedene ljudi, ki ne bi več vedeli, kaj je prav in kaj narobe. Sama 
svojega dela ne razumem tako in mislim, da mora biti šola (čeprav šola 21. stoletja in čeprav v 
kriznih razmerah) dovolj trden sistem, da mlade ljudi uči odgovornosti do dela. Tega cilja ni mogoče 
zasledovati na način, da se dijaku vsak dan daje drugačna navodila (negotovim razmeram 
navkljub). Predvsem pa se sama štejem med učitelje, ki bi bili radi o stvareh, ki se tičejo dela z dijaki, 
obveščeni ne prek dijakov, ki so jim informacije bile posredovane prek medijev, ampak s strani 
pristojnega ministrstva ali z vaše strani. Najbrž, če želimo biti vsaj malo strokovni, moramo take 
informacije imeti prvi. Tak način dela ne prispeva k dvigovanju že tako omajanega ugleda učitelja, 
ampak samo potrjuje dejstvo, da res ne vemo, kaj delamo.« 

 
3. Nekateri vprašani so bili kritični tudi do priznavanja PUD, čeprav ta ni bil izveden ali pa je bil 

izveden v zelo okrnjeni obliki: 
 

»Velika škoda je, da je bil PUD v celoti priznan vsem dijakom.« 

 

»Zakaj so nekatere šole priznavale, druge pa ne?« 

 

»V nekaterih oddelkih PUD ni bil izveden, vendar se jim je PUD priznal kot OPRAVLJENO. To ni 
korektno, dijak PUD ni imel možnosti opravljati in s tem ni pridobil znanja. Moralo bi se iskati 
rešitve, kako bo opravil ta PUD, ne da razrednik samo klikne OPRAVIL. Nekaj ur PUDa pa smo tudi 
opravili v šoli v kabinetu. To ni primerljivo s PUDom, ki ga bi dijak opravil pri pravem delodajalcu.« 

 
4. V nadaljevanju predstavljamo nekaj razmislekov/predlogov/vprašanj, ki so nam jih želeli sporočiti 

vprašani razredniki v zvezi z izvedbo PUD v prihodnje. Nekateri izražajo skrb, kako ustrezno 
izobraziti in usposobiti dijake za poklic, če bo izvedba PUD tudi naslednje šolsko leto okrnjena ali 
pa je sploh ne bo: 

 

»PUD v času epidemije bi moral biti ukinjen. Nekatere šole ga niso izvedle. Nekatere v celoti. Za 
organizatorje PUDa je stresno, da ne vedo, kaj bo prineslo poletje. Delodajalci zavračajo dijake. 
Napovedujejo, da bo jeseni se slabše. Kaj bo z dijaki, če ne bodo imeli priložnosti opravljanja PUDa? 
Kdo bo prevzel odgovornost? Organizator PUDa? Na velikih šolah je potrebno na PUD poslati 
ogromno dijakov - v kratkem obdobju. Dijaki so letos naleteli na zavračanja. Potem se niso več 
trudili in jim je PUD iskala šola. Kaj bo jeseni, skrbi vse.« 
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»Eno leto, OK. Nismo bili na to pripravljeni. Kako dalje predvsem v triletnih programih? Kako naj 
predvidimo čas opravljanja PUDa v začetku naslednjega leta? Dokaj enostavno je to na manjših 
samostojnih šolah. Smo pa šole v centrih, 5 šol, vsaka s kopico programov, učitelji se selijo iz šole 
na šolo... Planiranje termina PUDa mora biti dovolj zgodnje. Na primer, na naši šoli so dijaki 
drugega letnika SPI končali s PUDom (večinoma je potekal v epidemiji) in bodo naslednji letnik 
pričeli z njim. S PUD-om nato zaključijo v 3. letniku decembra. Je to dobro? PUD premaknemo na 
februar? Bo to dobro ali ne? Kdo ve... Kakorkoli obrnemo, v tej situaciji bodo najkrajšo potegnili 
prav dijaki poklicnih šol, na katere pa se večkrat pozablja (vsaj na ministrstvu). Dobili bomo kader, 
ki ne bo usposobljen (kuharje, slaščičarje, kmete, avtomehanike, vodovodarje, električarje, 
bolničarje...) - ti rabijo prakso, ne teorijo. Ti morajo opravljati praktični pouk - sedaj so bili doma 3 
mesece, tri mesece manj prakse v prvem letniku v šoli. Seveda, smo prožni, prilagodljivi, iznajdljivi. 
Srčno upam, da nam tega ne bo potrebno ponoviti, pa ne zaradi mene, zaradi dijakov.« 

 

Razmisleki učiteljev o izvedbi PUD v prihodnje so šli tudi v smeri poenotenih smernic za vse šole, 
hkrati pa predlagajo, da bi bilo treba več pozornosti posvetiti različnim programom in njihovim 
posebnostim: 

 

»V kolikor se bi pandemija ponovila, bi bilo dobro imeti enake smernice za vse šole, kako izvesti 
PUD v času, ko so vse delovne organizacije zaprte ali ne sprejmejo dijakov.« 

 

»Več pozornosti bi bilo treba posvetiti različnim programom in njihovim posebnostim.« 

 

»Menim, da bi se v prihodnje ob morebitnih ponovnih ukrepih morali nujno posvetiti posameznim 
programom in ugotoviti, kje bi vendarle lahko šolanje (ali PUD) potekalo brez večjih omejitev. 
Gozdarstvo je zagotovo ena zmed takšnih panog.« 

 

Eden od učiteljev je v zapisu opozoril tudi na to, da obstaja bojazen, da kljub normalizaciji stanja 
na nekaterih področjih ne bo dovolj učnih mest zaradi krize, ki je (in še bo) nastopila: 

 

»Popolnoma nova situacija, ki je bila dokaj uspešno obvladana. Ki pa bo dejanske posledice 
pokazala šele v novem šolskem letu 2020/2021, ko pričakujemo, da ne bo mogoče zagotoviti dovolj 
delovnih mest za PUD na delovnih področjih, ki so trenutno zelo prizadeta in kjer še ni ponovnega 
zagona gospodarstva (proizvodni in storitveni sektor).« 
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4. Sklepne ugotovitve 

Rezultate evalvacijske raziskave o poteku izvedbe PUD v šol. l. 2019/20 lahko strnemo v naslednje 
ugotovitve: 

- Večina (82,1 %) vprašanih je v šol. l. 2019/20 načrtovala PUD v periodični, t. j. strnjeni obliki, 
le dobrih 5 % je navedlo, da je PUD potekalo ciklično, ob določenih dnevih v tednu. 
 

- Polovica razrednikov je povedala, da so načrtovali PUD v času pred pandemijo. Slaba četrtina 
vprašanih razrednikov je za svoje oddelke navedla, da je bilo PUD načrtovano v obdobju 
ukrepov za zajezitev pandemije, slabih 39 % vprašanih je navedlo, da so PUD načrtovali za 
obdobje, ko so se ukrepi začeli rahljati, torej po 15. 5. 2020.  
 

- Več kot polovica vprašanih je navedla, da so izvedli celoten obseg načrtovanega PUD, tem se 
pridružuje slabih 15 % tistih, ki ocenjujejo, da je bila izvedena večina načrtovanega PUD.  
 

- Da so PUD izvedli v celoti ali v večini obsega, poroča dobrih 90 % razrednikov, ki v šol. l. 
2019/20 poučujejo v programih poklicno tehniškega izobraževanja (PTI). Hkrati pa je v teh 
programih število tednov PUD nižje kot npr. v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 
zato je bila možnost, da se PUD izvede v celoti, večja.  
O visokem deležu izvedenega PUD (v celoti ali v večini skupaj 75 %) so poročali tudi razredniki 
v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI). Razlog je verjetno podoben kot pri 
programih PTI, v programih NPI je število tednov PUD med najnižjimi. 
V programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) so po ocenah razrednikov izvedli dobrih 
68 % PUD, bodisi v celoti (51,1 %) bodisi večino obsega (17,2 %), kar je primerljivo s programi 
srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), kjer so izvedli le nekoliko večji obseg PUD (dobrih 
71%). V teh programih skoraj petina razrednikov poroča, da PUD niso izvedli, kar je največ med 
vsemi stopnjami izobraževalnih programov. 
 

- Pri tistih (N = 114), ki so PUD načrtovali ravno v obdobju izvajanja ukrepov za preprečevanje 
okužbe, v času zaprtja šol, podjetij, ipd, torej med 16. 3. in 15. 5. 2020 (tabela 12) je obseg 
izvedenega PUD pričakovano nižji kot v ostalih obdobjih. V tem primeru razredniki le v 17,5 
% navajajo, da so PUD izvedli v celotnem načrtovanem obsegu, dobra četrtina jih navaja, da so 
izvedli večino načrtovanega obsega. Skupaj torej slabih 44 %. Da PUD sploh niso izvedli, kljub 
temu, da je bilo načrtovano, jih trdi 18,4 %. 
 

- Nekoliko boljša je situacija glede na izveden obseg PUD v obdobju rahljanja ukrepov (N = 182), 
torej po 15. 5. 2020. Da so izvedli celoten obseg ali vsaj večino obsega načrtovanega PUD, 
navaja slabih 60 % vprašanih razrednikov. Da PUD sploh niso izvedli, pravi slabih 30 %.  
 

- Glede ocene uresničenih ciljev PUD se ujemata podatka o izvedenem obsegu načrtovanega 
PUD (skoraj 56 % vprašanih je navedlo, da so izvedli celoten obseg načrtovanega PUD), zato ni 
presenetljiv podatek, da je skoraj enak delež (slabih 55 %) ocenil, da so bili uresničeni vsi 
načrtovani cilji PUD, oziroma skoraj četrtina v raziskavo vključenih razrednikov ocenjuje, da so 
uresničili večino načrtovanih ciljev PUD. 
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- Skoraj vsi razredniki programov PTI (29 od 30) so poročali, da so uresničili vse ali večino 
načrtovanih ciljev PUD. Dobre tri četrtine razrednikov v programih SPI poroča, da so uresničili 
vse ali večino ciljev PUD, kar je najnižje med vsemi ostalimi, vendar je tudi ta delež 
presenetljivo visok.  
 

- Izmed 109 vprašanih razrednikov, pri katerih je bil za dijake načrtovan PUD v obdobju zaprtja 
šol, jih 78 (slabih 72 %) pravi, da so bili v izobraževanje na daljavo v tem obdobju vključeni vsi 
dijaki, 6,4 % pa, da je bila vključena večina dijakov. Precej visok je delež (17,4 %) tistih 
razrednikov, ki pravijo, da dijaki niso bili vključeni v izobraževanje na daljavo.  
 

- Razredniki, ki so sicer navedli, da so dijaki bili vključeni v izobraževanje na daljavo, hkrati 
navajajo, da se je 22,5 % dijakov večino časa oziroma polovico časa v obdobju trajanja ukrepov 
doma izobraževalo samostojno in s strani šole niso dobivali navodil za delo.  
 

- O prilagojeni izvedbi PUD (v obliki projektnih nalog, pripravi delovne dokumentacije, 
dopolnjevanju dnevnikov ipd.), ki je potekala večino časa ali približno polovico časa v obdobju 
trajanja ukrepov, poročata skoraj dve tretjini (63,4 %) razrednikov, vključenih v našo raziskavo.  
 

- Tisti, ki so načrtovali izvedbo PUD po 15. 5. 2020, so na PUD v slabih 62 % napotili vse dijake 
oziroma večino dijakov (dobrih 18 %), skupaj torej 80,2 %. Dobrih 18 % razrednikov navaja, da 
dijakov niso napotili na PUD. 
 

- Za dijake, ki v obdobju po 15. 5. 2020 niso bili napoteni na PUD, je potekalo izobraževanje na 
daljavo. Tretjina teh dijakov se je večino časa doma izobraževala samostojno in s strani šole 
niso dobivali navodil za delo, po čemer lahko sklepamo, da šola z njimi ni imela stika in se je 
zanje šolsko leto praktično zaključilo. Da so dijake vključili v izobraževanje na daljavo, in sicer 
so večino ali vsaj polovico časa sodelovali pri ostalih splošnih ali strokovnih predmetih in 
modulih, navaja 54,2 % vprašanih razrednikov. Najvišji pa je delež odgovorov razrednikov 
(dobrih 70 %) pri postavki, ki govori o tem, da se je PUD večino časa izvajalo na prilagojen način, 
z izdelavo projektnih nalog, pripravo delovne dokumentacije, dopolnjevanjem dnevnikov ipd. 
 

- Učitelji so v največji meri (slabih 42 %) kot zelo koristna in koristna ocenili obvestila na spletni 
strani CPI, podoben je tudi odstotek pri koristnih povezavah (42,1 %). Več kot polovica 
učiteljev pa ni vedela za možnost korespondence po telefonu v obliki dežurnega telefona in 
pogovora s svetovalci, prav tako pa ne poznajo ali pa niso opazili možnosti komunikacije preko 
posebnega e-naslova. 
  

- Glede uporabnosti gradiv, ki jih je CPI pripravil v podporo šolam v času pandemije in so 
dostopna na spletni strani, je več kot polovica učiteljev navedla, da gradiva bodisi ne poznajo 
bodisi ni povezano z njihovim delom.  
 

- Učitelji bi največ dodatnih znanj potrebovali na področju spremljanja dijakovega napredka in 
ocenjevanja (62,5 %), kar ni presenetljivo, saj so se v času zaprtja šol ravno okrog tega 
vprašanja razvijale razprave tako v strokovnih krogih kot na resornem ministrstvu. Naslednji 
odgovor, ki izstopa po pogostosti izbire (izbralo ga je slabih 43 % učiteljev), je vezan na 
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izmenjavo primerov dobrih praks. Sledi področje rabe digitalnih tehnologij (dobrih 41 %), 
tretjina vprašanih je izbrala področje poučevanja na daljavo nasploh. Najmanj potrebe po 
dodatnih znanjih izražajo za področje individualnega svetovanja, ta odgovor je izbralo le 7,9 % 
vprašanih.  
 

- Odgovore razrednikov pri odprtem vprašanju, kaj so bile največje ovire pri izvajanju PUD, lahko 
strnemo takole: 
 PUD ni bilo izvedeno, ker delodajalci niso omogočali izvedbe zaradi nastalih razmer. 

Delodajalci bodisi niso izvajali svoje dejavnosti, ali pa so jo, vendar niso bili pripravljeni 
sprejeti dijakov. 

 Kot največje izzive pri izvedbi PUD so razredniki navajali negotovost situacije zaradi 
pomanjkanja informacij, zagotavljanje vsaj nekakšne oblike izvedbe PUD v realnem okolju 
in zagotavljanje varnosti dijakov. 

 Pogosto so razredniki poročali tudi o neodzivnosti dijakov in njihovi nizki motivaciji za 
sodelovanje, opozorili so tudi na problematiko dijakov iz drugih držav in dijakov iz socialno 
šibkejših okolij. 

 V nastali situaciji so šole iskale različne rešitve, kako bi izvedli PUD oziroma, kako bi v času 
neizvedbe dijake vključili v izobraževalni proces. Razredniki tako poročajo o naknadnih 
dogovorih z delodajalci za izvedbo PUD, o izvedbi PUD na daljavo in raznih oblikah 
vključevanja dijakov v izobraževanje na daljavo. 

 
- Predstavitve primerov dobre izvedbe/prilagoditve PUD v času trajanja pandemije, ki bi jo v 

primeru ponovitve pandemije lahko ohranili: 
 Izvedba PUD doma je bila ena od opcij, ki so jo opisovali razredniki z nekaterih 

strokovnih področij (predšolska vzgoja, gastronomija in turizem, živilstvo …). Predvsem 
je iz opisov razvidno, da so PUD na tak način lahko izpeljali le ob velikem angažmaju 
učiteljev strokovnih predmetov. 

 Izvedba PUD na šoli je bil eden od načinov, kako so šole poskušale dijakom zagotoviti 
praktični vidik izobraževanja. Pri tem so bili vključeni predvsem učitelji strokovnih 
modulov in praktičnega pouka, opisani pa so tudi primeri sodelovanja z mentorji v 
podjetjih. 

 Prilagoditev urnika izvedbe PUD so učitelji opisovali kot rešitev iz trenutne situacije, 
in sicer so bodisi prestavili PUD na kasnejši čas, npr. v poletje ali v višje letnike. 

 Nekateri učitelji so mnenja, da se PUD ne da organizirati niti v šoli niti doma, ampak 
le pri delodajalcu. 

 
- Sporočila razrednikov v zvezi z izvedbo PUD v času trajanja pandemije 

 Prilagojena izvedba PUD ne more nadomestiti izvedbe PUD pri delodajalcih, kar je 
izrazilo več respondentov. Nekateri so predlagali tudi različne možnosti, kaj narediti, 
če se v naslednjem šolskem letu situacija s pandemijo ponovi. Predlagani rešitvi gresta 
v smeri bodisi izvedbe PUD, če bodo dijaki imeli učno mesto pri delodajalcu, bodisi naj 
v času pandemije poteka pouk pri splošnih in strokovnih predmetih, nikakor pa naj se 
PUD ne izvaja doma. 

 V odprtih odgovorih so respondenti izražali tudi precej kritike na račun slabega 
informiranja s strani pristojnih inštitucij, predvsem so izpostavljali, da so informacije 
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do njih prihajale prepozno ali pa sploh ne oziroma so več izvedeli od dijakov samih kot 
od pristojnega ministrstva. 

 Nekateri vprašani so bili kritični tudi do priznavanja PUD, čeprav ta ni bil izveden ali 
pa je bil izveden v zelo okrnjeni obliki. 

 Razredniki so zapisali tudi nekaj svojih razmislekov/predlogov/vprašanj v zvezi z 
izvedbo PUD v prihodnje. Nekateri izražajo skrb, kako ustrezno izobraziti in usposobiti 
dijake za poklic, če bo izvedba PUD tudi naslednje šolsko leto okrnjena ali pa je sploh 
ne bo, razmisleki učiteljev o izvedbi PUD v prihodnje so šli tudi v smeri poenotenih 
smernic za vse šole, hkrati pa predlagajo, da bi bilo treba več pozornosti posvetiti 
različnim programom in njihovim posebnostim. 
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5. Priloga – Vprašalnik  »Izvajanje PUD v času pandemije« za razrednike 
srednjih poklicnih in strokovnih šol 

Spoštovana gospa razredničarka, spoštovani gospod razrednik, razmere, ki smo jim bili priča v zadnjih 
mesecih, so v izvajanje vzgojnoizobraževalnega procesa prinesle veliko izzivov in ovir, pa tudi možnosti 
za iskanje rešitev.  Ker je praktično usposabljanje z delom (PUD) eden od temeljnih elementov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, bi želeli od vas pridobiti podatke, kako ste v času 
pandemije COVID-19 izvajali ta del vzgojnoizobraževalnega procesa. Kot razredničarka/razrednik ste 
najbolj kompetentni za podajanje splošnih informacij o izvedbi PUD  za vaš oddelek, nekatera vprašanja 
pa bodo za vas morebiti nekoliko bolj specifična. V teh primerih vas prosimo, da informacije, če je le 
mogoče, pridobite s strani organizatorjev PUD na vaši šoli. Izpolnjevanje anonimnega anketnega 
vprašalnika vam bo vzelo 10 minut, za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo. 

Center RS za poklicno izobraževanje, mag. Tina Klarič s sodelavci   

 
 
Q1 - Regija, v kateri se nahaja vaša šola:  

 
 Gorenjska.  
 Goriška.  
 Jugovzhodna.  
 Koroška.  
 Obalno-kraška.  
 Osrednjeslovenska.  
 Podravska.  
 Pomurska.  
 Posavska.  
 Primorsko-notranjska.  
 Savinjska.  
 Zasavska.  

 
 
Q2 - Kakšna je vaša vloga v VIZ programu?  
 

 Razredničarka/razrednik in učiteljica/učitelj splošnoizobraževalnih predmetov.  
 Razredničarka/razrednik in učiteljica/učitelj strokovnih modulov.  
 Razredničarka/razrednik in organizatorka/organizator PUD.  
 Razredničarka/razrednik in drugo (kaj):  

 
 
Q3 - Sem razredničarka/razrednik oddelka/skupine v VIZ programu:  
 

 nižjega poklicnega izobraževanja.   
 srednjega poklicnega izobraževanja - šolska oblika.  
 srednjega poklicnega izobraževanja - vajeniška oblika.  
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 srednjega poklicnega izobraževanja - kombiniran oddelek šolska + vajeniška oblika.  
 srednjega strokovnega izobraževanja.  
 poklicno-tehniškega izobraževanja.   

 
 
IF (1) Q3 = [1]   
Q4 - Sem razredničarka/razrednik dijakom:  
 

 1. letnika.  
 2. letnika.  

 
 
IF (2) Q3 = [2, 3, 4]   
Q5 - Sem razredničarka/razrednik dijakom:  
 

 1. letnika.  
 2. letnika  
 3. letnika.  

 
 
IF (3) Q3 = [5]   
Q6 - Sem razredničarka/razrednik dijakom:  
 

 1. letnika.  
 2. letnika.  
 3. letnika.  
 4. letnika.  

 
 
IF (4) Q3 = [6]   
Q7 - Sem razredničarka/razrednik dijakom:  
 

 4. letnika.  
 5. letnika.  

 
 
Q8 - Dijake izobražujemo za poklic s področja:  
 

 aranžerstvo.  
 avtoserviserstvo.  
 ekonomija.  
 elektrotehnika.  
 farmacija.  
 frizerstvo.  
 gastronomija in turizem.  
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 geotehnika.  
 gradbeništvo in geodezija.  
 kemija.  
 kmetijstvo in hortikultura.  
 kozmetika in velnes.  
 lesarstvo in gozdarstvo.  
 mehatronika.  
 metalurgija.  
 naravovarstvo in okoljevarstvo.  
 oblikovanje in fotografija.  
 papirništvo, tiskarstvo in mediji.  
 pomorstvo.  
 predšolska vzgoja.  
 računalništvo.  
 steklarstvo in optika.  
 strojništvo.  
 tekstil.  
 trgovska dejavnost.  
 upravno-administrativna dejavnost.  
 veterina.  
 zasebno varovanje.  
 zdravstvo in sociala.  
 živilstvo.  

 
 
IF (5) Q3 = [1]   
Q9 - Kako je načrtovana tedenska razporeditev PUD v celotnem izobraževalnem programu po 
letnikih (odgovorite za izobraževalni program, v katerem ste razredničarka/razrednik)?  
 

 Vpišite število tednov 
1. letnik   
2. letnik   
 
 
IF (6) Q3 = [2, 3, 4]   
Q10 - Kako je načrtovana tedenska razporeditev PUD v celotnem izobraževalnem programu po 
letnikih (odgovorite za izobraževalni program, v katerem ste razredničarka/razrednik)?  
 

 Vpišite število tednov 
1. letnik   
2. letnik   
3. letnik   
 
 
IF (7) Q3 = [5]   
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Q11 - Kako je načrtovana tedenska razporeditev PUD v celotnem izobraževalnem programu po 
letnikih (odgovorite za izobraževalni program, v katerem ste razredničarka/razrednik)?  
 

 Vpišite število tednov 
1. letnik   
2. letnik   
3. letnik   
4. letnik   
 
 
IF (8) Q3 = [6]   
Q12 - Kako je načrtovana tedenska razporeditev PUD v celotnem izobraževalnem programu po 
letnikih (odgovorite za izobraževalni program, v katerem ste razredničarka/razrednik)?  
 

 Vpišite število tednov 
4. letnik   
5. letnik   
 

 

Q13 – Kako je bil v šol. l. 2019/20 načrtovan PUD v letniku programa, v katerem ste 
razredničarka/razrednik?   
 

 V ciklični obliki (določene dneve v tednu).  
 V periodični obliki (v strnjenem obdobju).  
 Za letošnje šol. l. ni bil načrtovan PUD.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
Q14 - Koliko tednov PUD je bilo načrtovanih v letošnjem šolskem letu za oddelek, v katerem ste 
razredničarka/razrednik?  
 

 1-2 tedna.  
 3-5 tednov.  
 6-8 tednov.  
 9-12 tednov.  
 13-18 tednov.  
 več kot 19 tednov.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
Q15 - V katerem obdobju je bila v letošnjem šolskem letu načrtovana izvedba PUD?  
Možnih je več odgovorov  
 

 Od 1. 9. 2019 do 13. 3. 2020.  
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 Od 16. 3. 2020 do 15.5. 2020.  
 Po 15. 5. 2020 do konca šolskega leta.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
Q16 - Prosimo, ocenite, v kolikšnem obsegu je bil v letošnjem šolskem letu izveden PUD glede na 
načrtovano število tednov?   
 

 Izvedli smo CELOTEN obseg načrtovanega PUD.  
 Izvedli smo VEČINO obsega načrtovanega PUD.  
 Izvedli smo približno POLOVICO obsega načrtovanega PUD.  
 Izvedli smo le MANJŠI obseg načrtovanega PUD.  
 PUD NISMO izvedli.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (10) Q16 = [1, 2, 3, 4]   
Q17 - Prosimo, ocenite, v kolikšni meri so bili v letošnjem šolskem letu uresničeni načrtovani cilji 
PUD?   
 

 Uresničili smo VSE načrtovane cilje PUD.  
 Uresničili smo VEČINO načrtovanih ciljev PUD.  
 Uresničili smo približno POLOVICO načrtovanih ciljev PUD.  
 Uresničili smo le MANJŠI DEL načrtovanih ciljev PUD.  
 Načrtovanih ciljev PUD NISMO uresničili.  
 Drugo:  
 Ne vem.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (11) Q15 = [Q15b]   
Q18 - Ali so bili dijaki, za katere je bil načrtovan PUD za obdobje med 16. 3. do 15. 5. 2020, 
vključeni v izobraževanje na daljavo?   
 

 Da, vsi dijaki.  
 Da, večina dijakov.  
 Da, približno polovica dijakov.  
 Da, vendar manj kot polovica dijakov.  
 Da, vendar zelo malo dijakov.  
 Ne, dijaki niso bili vključeni v izobraževanje na daljavo.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (11) Q15 = [Q15b]   
IF (12) Q18 = [1, 2, 3, 4, 5]   
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Q19 – S kakšnimi aktivnostmi ste v obdobju izobraževanja na daljavo uresničevali cilje PUD?   
Možnih je več odgovorov.  
 

 Izdelava projektnih nalog ( npr. Standardi kakovosti, Vsebine varnosti pri delu, Varovanje zdravja 
pri delu, Pregled proizvodnega asortimaja, Tehnološki postopek).  

 Priprava delovne dokumentacije.  
 Dopolnjevanje dnevnikov.  
 Analiza primerov iz prakse.  
 Izdelava izdelka ali storitve.  
 Drugo:  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (11) Q15 = [Q15b]   
IF (12) Q18 = [1, 2, 3, 4, 5]   
Q20 - Ali so pri izobraževanju na daljavo sodelovali tudi mentorji iz podjetja?   
 

 Da.  
 Ne.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (11) Q15 = [Q15b]   
IF (13) Q20 = [1]   
IF (14) Q20 = [1]   
Q21 - Kako so mentorji sodelovali pri izobraževanju na daljavo? 

  
Možnih je več odgovorov  
 

 Pri oblikovanju načrta izobraževanja na daljavo.  
 Pri usmerjanju procesa izdelave projektnih nalog.  
 Pri povratnih informacijah o izdelkih, ki so jih pripravili dijaki.  
 Pri ocenjevanju PUD.  
 Drugo:  

 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (11) Q15 = [Q15b]   
IF (15) Q16 = [1, 2, 3, 4]   
IF (16) Q18 = [1, 2, 3, 4, 5]   
Q22 - Kako je v obdobju med 16. 3. 2020 in 15. 5.2020, ko je bil predviden PUD,  potekalo 
izobraževanje na daljavo? 
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 Večino časa v 
obdobju 
trajanju 
ukrepov 

Približno 
polovico 
časa  v 
obdobju 
trajanju 
ukrepov 

Manj kot 
polovico časa 
v obdobju 
trajanja 
ukrepov 

Zelo malo 
časa oz. 
sploh nič v 
obdobju 
trajanja 
ukrepov  

Dijaki so se doma izobraževali samostojno, s 
strani šole niso dobivali navodil za delo.     

Dijake smo vključili v izobraževanje na daljavo 
pri ostalih splošnih predmetih/strokovnih 
modulih. 

    

PUD smo izvajali na prilagojen način (projekten 
naloge, priprava delovne dokumentacije, 
dopolnjevanje dnevnikov, analiza primerov iz 
prakse, izdelava izdelka ali storitve doma, 
priprava na zaključni izpit …). 

    

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (17) Q15 = [Q15c] and Q16 = [1, 2, 3, 4]   
Q23 - Ali ste dijake napotili na načrtovan PUD po 15. 5. 2020?  
 

 Da, vse dijake.  
 Da, večini dijakov.  
 Da, približno polovico dijakov.  
 Da, manj kot polovico dijakov.  
 Da, zelo malo dijakov.  
 Dijakov nismo napotili na PUD.  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
IF (17) Q15 = [Q15c] and Q16 = [1, 2, 3, 4]   
IF (18) Q23 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q24 - Kaj je bil glavni razlog, da dijakov niste napotili na PUD? 

  
 

 Ravnatelj/ravnateljica je na osnovi sklepa MIZŠ določil/a, da je PUD priznan.  
 Podjetja niso mogla/ne morejo zagotoviti pogojev za izvedbo PUD.  
 Starši in/ali dijak ni/so dal/i soglasja.  
 Drugo:  

 
 
IF (9) Q13 = [1, 2]   
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IF (17) Q15 = [Q15c] and Q16 = [1, 2, 3, 4]   
IF (18) Q23 = [2, 3, 4, 5, 6]   
Q25 - Kako je za dijake, ki v obdobju po 15.5 2020 niso bili napoteni na PUD, potekalo 
izobraževanje na daljavo? 

  
 

 Večino časa v 
obdobju 
rahljanja 
ukrepov 

Približno 
polovico 
časa  v 
obdobju 
rahljanja 
ukrepov 

Manj kot 
polovico časa 
v obdobju 
rahljanja 
ukrepov 

Zelo malo 
časa oz. 
sploh nič v 
obdobju 
rahljanja 
ukrepov  

Dijaki so se doma izobraževali samostojno, s 
strani šole niso dobivali navodil za delo.     

Dijake smo vključili v izobraževanje na daljavo 
pri ostalih splošnih predmetih/strokovnih 
modulih. 

    

PUD smo izvajali na prilagojen način (projekten 
naloge, priprava delovne dokumentacije, 
dopolnjevanje dnevnikov, analiza primerov iz 
prakse, izdelava izdelka ali storitve doma, 
priprava na zaključni izpit …). 

    

 
 
Q26 - Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo v času pandemije in posledično izobraževanja na 
daljavo poskušali na različne načine nuditi podporo šolam. V kolikor ste naša prizadevanja opazili, 
prosimo, ocenite koristnost oblik in načinov pomoči, ki smo jih pripravili. 

 

 Zelo koristno Koristno Niti koristno 
niti 
nekoristno 

Nekoristno Zelo 
nekoristno 

Ne poznam, 
nisem 
opazil/a 

Možnost 
korespondence po 
telefonu (dežurni 
telefon, pogovori s 
svetovalci). 

      

Možnost 
komunikacije preko 
posebnega e-naslova: 
svetovalci@cpi.si. 
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 Zelo koristno Koristno Niti koristno 
niti 
nekoristno 

Nekoristno Zelo 
nekoristno 

Ne poznam, 
nisem 
opazil/a 

Obvestila na spletni 
strani.       

Koristne povezave. 
      

 
 
Q27 - Prosimo, ocenite uporabnost priporočil in drugih gradiv, ki jih je CPI pripravil v podporo 
šolam v času pandemije (priporočila so dostopna na spletni 
strani: http://www.cpi.si/izobrazevanje-na-daljavo.aspx).   
 

 Zelo 
uporabno 
gradivo 

Uporabno 
gradivo 

Deloma  upo
rabno 
gradivo 

Neuporabno 
gradivo 

Gradiva ne 
poznam 

Gradivo ni 
povezano z 
mojim 
delom 

Praktično 
usposabljanje z delom 
PUD 

      

Vajeništvo 
      

Drugi predmet 
poklicne mature       

Četrti predmet 
poklicne mature       

Zaključni izpit 
      

Delo z dijaki iz 
ranljivih skupin       

 
 
Q28 – Na katerih področjih bi potrebovali podporo za izvajanje izobraževanja na daljavo?   
Izberete lahko  tri odgovore, kjer bi potrebovali največ podpore.  

 
 Kako poučevati na daljavo.  
 Kako spremljati dijakov napredek in kako ocenjevati.  
 Raba digitalnih tehnologij.  
 Načini in značilnosti komunikacije na daljavo.  
 Organizacijski vidiki izvajanja izobraževanja na daljavo.  
 Izmenjava primerov dobrih praks.  
 Individualno svetovanje.  
 Drugo:  
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IF (19) Q15 = [Q15b, Q15c]   
Q29 - Kaj so bile največje ovire pri izvajanju PUD po 16. 3. in kako ste jih reševali?    
 

  

 
IF (20) Q15 = [Q15b, Q15c]   
Q30 – Prosimo opišite vaš primer dobre izvedbe/prilagoditve PUD v času trajanja pandemije, ki bi 
jo v primeru ponovitve pandemije ohranili na vaši šoli.   
 

  

 
IF (21) Q13 = [1, 2]   
Q31 - Bi nam želeli še kaj sporočiti v zvezi z izvedbo PUD v času trajanja pandemije?  
 

  

 


