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1 UVOD 

 

Evalvacija področja spremljanja in ocenjevanje v vajeniški obliki srednjega poklicnega 

izobraževanju je bila izvedena v petih pilotnih poklicnih šolah, ki so v šolskem letu 2018/19 

izvajale 2. letnik vajeniške oblike izobraževanja. 

V evalvaciji smo spremljanje opredelili kot spremljanje vajenčevega napredka, ki ima 

formativno vlogo in je namenjeno podpori nadaljnjega učenja oz. ugotavljanju dobrih in slabih 

strani izkazane kompetentnosti v relaciji do načrtovanih učnih izidov in standardov (od 

minimalnih navzgor). Ocenjevanje pa ima izključno sumativno vlogo - s podelitvijo ocene se 

namreč poda končna sodba o izkazani kompetentnosti v določenem segmentu učenja 

Namen evalvacije je bil pridobiti uvid v to, kako šole in podjetja razumejo spremljanje in 

ocenjevanje, kakšen pomen jima pripisujejo, kdo je zanju odgovoren, kako ju izvajajo v praksi 

in kje vidijo izzive in nedorečenosti.  

Cilj pričujoče analize in interpretacije evalvacijskih podatkov je razjasnitev pomena zbranih 

podatkov z namenom, da iz poskusnega uvajanja vajeništva izluščimo primere dobre prakse 

spremljanja vajenčevega napredka in ocenjevanja njegovih kompetenc za opravljanje poklica, 

obenem pa identificiramo tudi probleme in ugotovimo vzroke zanje z namenom, da v 

nadaljevanju ponudimo ustrezno podporo praktikom za preseganju teh problemov in izvajanje 

uspešnih modelov vajeništva. 
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2 METODOLOGIJA 

 

2.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Evalvacijo smo izvedli s pomočjo kvalitativnega raziskavanja, ki ga Mesec (1998) opredeli kot 

tisto, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo 

besedni opisi ali pripovedi.  Pri  tovrstnih  raziskavah  ne  moremo  govoriti o reprezentativnem 

vzorčenju in statističnem posploševanju na širšo populacijo.  

Kot raziskovalni pristop smo uporabili nekatere elemente akcijskega raziskovanja. Akcijsko 

raziskovanje je proces, v katerem udeleženci sistematično raziskujejo lastne (izobraževalne) 

izkušnje v skladu z načeli znanstvenega raziskovanja in vnaprej opredeljenimi izhodišči ter vsaj 

okvirno izbranimi postopki. Nova spoznanja preizkušajo v svoji delovni praksi in nato kritično 

presojajo rezultate (bodisi posamezno, bodisi v raziskovalni skupini). Proces sklenejo s 

praktičnimi ugotovitvami, pa tudi z zlitjem spoznanj teorije in prakse ter poglobljenim 

razumevanjem preučevanega pojava (Javrh, 2013). 

Proces akcijskega raziskovanja lahko ponazorimo z akcijskim raziskovalnim ciklom, ki ga 

sestavlja pet ključnih faz (prav tam): 

1. identifikacija raziskovalnega problema, 

2. zbiranje podatkov, 

3. analiza in interpretacija podatkov, 

4. preizkušanje v praksi in 

5. refleksija raziskovanja. 

Prvo fazo (identifikacija raziskovalnega problema) smo opravili glede na ugotovitve prvega 

evalvacijskega poročila o uvajanja vajeništva ter s pomočjo dveh delavnic za šole, kje smo 

identificirali temeljne probleme na področju spremljanja in ocenjevanja vajencev.  

Predmet tega poročila sta druga in tretja faza, medtem ko bosta četrta in peta faza potekali v 

nadaljevanju projekta in bosta dokumentirani posebej.  

 

2.2 Proučevana populacija 

 

V raziskavo so bili vključeni predstavniki vseh petih šol, ki so v šolskem letu 2017/18 začeli 

izvajati vajeniško obliko izobraževanja in so imeli v šolskem letu 2018/19 vajence vpisane v 2. 

letnik izobraževanja. Dve šoli izvajata program Oblikovalec kovin – orodjar (Strokovni 

izobraževalni center Ljubljana, Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo), dve 

izobraževalni program Gastronomske in hotelske storitve (Srednja šola Izola, Srednja šola za 

gostinstvo in turizem Radenci) in ena izobraževalni program Mizar (Šolski center Novo Mesto 
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- Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola). Na vprašanja so odgovarjali ravnatelji, 

organizatorji  PUD-a ter učitelji strokovnih modulov. Skupaj so na vprašanja odgovarjali:   

 5 ravnateljic, 

 4 organizatorji PUD-a in 

 5 učiteljev strokovnih modulov.  

 

2.3 Postopek zbiranja podatkov in instrument 

 

V raziskavi smo uporabili instrument za zbiranje mnenj, stališč in popisovanje obstoječih praks 

tistih, ki so odgovarjali. Posameznikom smo po elektronski pošti poslali nabor odprtih vprašanj, 

na katera so le-ti odgovorili. Za potrebe naše raziskave smo pripravili tri instrumente za tri 

različne ciljne skupine: 

 instrument za ravnatelje je vseboval 26 odprtih vprašanj (Priloga 1), 

 instrument za organizatorje PUD-a je vseboval 32 odprtih vprašanj (Priloga 2)  in  

 instrument za učitelje strokovnih modulov je vseboval 33 odprtih vprašanj (Priloga 3).  

Vsebinsko je bil vsak instrument razdeljen na dva večja sklopa, in sicer: 

I. spremljanje vajenčevega napredka in  

II. ocenjevanje vajenčevih kompetenc. 

 

I. Prvi sklop vprašanj je zajemal naslednja raziskovalna vprašanja (spremljanje vajenčevega 

napredka): 

1. Kako in kaj se spremljan ter kaj je namen spremljanja vajenčevega napredka? 

2. Kakšna je kakovost povratne informacije vajencu o njegovem napredku? 

3. Kakšno podporno gradivo je pripravljeno za namene spremljanja vajenčevega napredka?  

4. Kakšna je uporabna vrednost dnevnika v funkciji spremljanja vajenčevega napredka? 

 

II. Drugi sklop vprašanj je zajemal naslednja raziskovalna vprašanja (ocenjevanje vajenčevih 

kompetenc): 

1. Kakšno podporno gradivo je pripravljeno za namene ocenjevanja vajenčevih kompetenc? 

2. Kako se pripravljajo kriteriji in/ali opisniki za ocenjevanje? 

3. Kakšni so načini pridobivanja ocene vajenca? 

4. Kakšna je vloga vajenca pri ocenjevanju? 

5. Kakšni so izzivi nadaljnjega razvoja vajeništva in kakšne so potrebe po nadaljnjem 

usposabljanju izvajalcev vajeništva? 

 

2.4 Opis postopka obdelave podatkov 
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Osnovno empirično gradivo – izpolnjene instrumente – smo najprej uredili tako, da smo pri 

posameznem vprašanju nanizali vse možne odgovore posameznikov, ki so odgovarjali na 

vprašanja. Nato smo posamezne odgovore razčlenili, da smo dobili enote kodiranja. Enotam 

kodiranja smo pripisali temeljne pojme oziroma kode. Nato smo iz množice pojmov izbrali 

tiste, ki so relevantni za našo raziskavo in jih združili v kategorije. Kategorije smo nato 

primerjali med seboj in jih razporedili v domnevne odnose, na podlagi česar smo potem 

oblikovali končne interpretacije. Odgovore smo v posameznih primerih razvrstili v več 

kategorij, zato število odgovorov v nekaterih tabelah ni enako številu oseb, ki so odgovarjale 

na vprašanja. 

Odgovori na vprašanja, v obliki tipičnih kategorij odgovorov, so prikazani tabelarično.  

Rezultati so v nadaljevanju prikazani po posameznih skupinah oseb, ki so odgovarjale 

(ravnatelji, organizatorji PUD, učitelji strokovnih modulov) in za vsako vprašanje posebej. V 

posebnem sinteznem poročilu, so zapisane sintezne ugotovitve.  

Pri nekaterih vprašanjih smo šole pozvali, če nam lahko priložijo primere gradiva. Analiza teh 

gradiv ni predmet tega poročila.    
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3 REZULTATI IN INTEPRETACIJA  

 

3.1 Ravnatelji  

 

3.1.1 Spremljanja vajenčevega napredka 

 

Prvi del evalvacije se nanaša na spremljanje vajenčevega napredka. Akterjem, ki so odgovarjali 

na naša vprašanja v tem sklopu smo pojasnili, da s terminom spremljanje mislimo na 

spremljanje vajenčevega napredka, ki ima formativno vlogo in je namenjeno podpori 

nadaljnjega učenja oz. ugotavljanju dobrih in slabih strani izkazane kompetentnosti v relaciji 

do načrtovanih učnih izidov in standardov (od minimalnih navzgor). 

Vprašanja, ki smo jih v tem delu zastavljali se nanašajo na:   

1. Kako in kaj se spremlja, ter kaj je namen spremljanja vajenčevega napredka? 

2. Kakšna je kakovost povratne informacije vajencu o njegovem napredku? 

3. Kakšno podporno gradivo je pripravljeno za namene spremljanja vajenčevega napredka?  

4. Kakšna je uporabna vrednost dnevnika v funkciji spremljanja vajenčevega napredka? 

 

 

1. Kakšne usmeritve (kot pedagoški vodja) dajete učiteljem (in mentorjem) glede 

spremljanja vajenčevega napredka? 

 

V tem segmentu smo šole spraševali kakšne usmeritve (kot pedagoški vodja) dajejo učiteljem 

(in mentorjem) glede spremljanja vajenčevega napredka. To vprašanje je bilo podprto z 

naslednjimi podvprašanji: 

a. Kaj je namen spremljanja vajenčevega napredka? 

b. Na kakšen način naj učitelji spremljajo vajenčev napredek? 

c. Ali imate na ravni šole pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, opis učne 

situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo priložite to 

podporno gradivo. 

d. Ali imate za mentorje v podjetjih pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, 

opis učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo 

priložite to podporno gradivo. 

Spodaj so prikazani njihovi odgovori za vsako podvprašanje posebej.  

 

a. Kaj je namen spremljanja vajenčevega napredka? 

 

Odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, ki sta razvidni spodaj (tabela 1).  
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Tabela 1: Namen spremljanja vajenčevega napredka - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. a. 
Zagotavljanje kakovosti izobraževanja 1 / 1 / 1 3 

Ugotavljanje pridobljenih in še ne pridobljenih kompetenc / 1 / 1 / 2 

Ravnatelji 3 šol so odgovorili, da je namen spremljanja vajenčevega napredka zagotavljanje 

kakovosti izobraževanja. Kategorijo v katero smo uvrstili te odgovore lahko ponazorimo z 

naslednjim primerom odgovora:  

»Namen spremljanja vajenčevega napredka je zagotavljanje kakovostnega izvajanja 

izobraževalnega programa, pri čemer je delodajalec odgovoren za kakovost praktičnega 

usposabljanja z delom, šola pa je odgovorna za kakovost izobraževalnega dela v šoli.« 

2 ravnatelja pa sta odgovorila, da je namen spremljanja vajenčevega napredka, ugotavljanje 

pridobljenih in še ne pridobljenih kompetenc vajenca. To kategorijo lahko pojasnimo s slednjim 

primerom odgovora: 

»Namen spremljanja vajenčevega napredka je enak spremljanju napredka dijaka, ki se 

izobražuje v šolski obliki. Tako učitelj, kot mentor s spremljanjem napredka ugotavljata kaj je 

dijak že usvojil in čemu je potrebno še dati poudarek.« 

 

b. Na kakšen način naj učitelji spremljajo vajenčev napredek? 

 

Odgovore smo razvrstili v tri kategorije, ki so razvidne spodaj (tabela 2).  

 

Tabela 2: Načini spremljanja vajenčevega napredka - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. b. 

Dijake v šolski obliki in vajence spremljamo enako (šolski del 

učitelj, delo v podjetju mentor) 
/ 1 1 1 / 3 

Napredek se spremlja skozi ocenjevanje / 1 1 1 1 4 

Napredek vajencev spremljata vodja PUD-a in pomočnik 

ravnateljice 
1 / / / / 1 

Največ odgovorov ravnateljev (štirje) je v kategoriji, ki pravi, da učitelji napredek spremljajo 

skozi ocenjevanje. Prikazujemo dva primera tovrstnega odgovora: 

» …. Napredek obojih se spremlja in izraža skozi ocenjevanje znanja.« 

»Ocenjevalni listi, po potrebi sodelovanje učitelj in mentor.« 

Trije odgovori so se uvrstili v kategorijo, kjer ravnatelji pojasnjujejo, da dijake v šolski obliki 

in vajence spremljajo enako (šolski del učitelj, delo v podjetju mentor). Primer tovrstnega 

odgovora je: 
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»Obe obliki izobraževanja, tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in zagotavljata 

dijakom/vajencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako 

možnost za nadaljevanje izobraževanja. Delodajalec je odgovoren za kakovost praktičnega 

usposabljanja z delom, šola pa je odgovorna za kakovost izobraževalnega dela v šoli. Učitelji 

v šoli nimajo neposrednega vpliva na vajenčev napredek pri delodajalcu, v šoli pa v učno-

vzgojnem procesu ni razlik med vajenci in dijaki.« 

En odgovor opredeli osebo, ki spremlja vajenca, in sicer vodja PUD-a in pomočnik ravnateljice.  

 

c. Ali imate na ravni šole pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, 

opis učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? 

Prosimo priložite to podporno gradivo. 

 

Odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, ki sta razvidni spodaj.  

 

Tabela 3: Podporno gradivo za spremljanje vajenčevega napredka - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. c. 

Imamo (načrt ocenjevanja znanja, NIV, nabor kompetenc in 

učnih ciljev, učno gradivo) 
1 1 / / 1 3 

Nimamo, ker je izobrazbeni standard za dijaka in vajenca enak, 

posledično je tudi podporno gradivo enako 
/ / 1 1 / 2 

Tri odgovore smo uvrstili v kategorijo, kjer posamezniki odgovarjajo, da imajo na ravni šole 

podporno gradivo za spremljanje vajenčevega napredka. Po drugi strani, pa imamo dva 

odgovora, ki sta se uvrstila v kategorijo, kjer posamezniki odgovarjajo, da nimajo posebnega 

podpornega gradiva, ker je izobrazbeni standard za dijaka in vajenca enak in posledično je tudi 

podporno gradivo enako (tabela 3). Primer takega odgovora navajamo tu: 

»Izid pri vajencu mora biti popolnoma enak kot pri dijaku v šolski obliki, zato nimamo 

pripravljenega nobenega dodatnega podpornega gradiva za strokovne module, ki jih izvajamo 

v šoli.« 

 

d. Ali imate za mentorje v podjetjih pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo 

(nabor ciljev, opis učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega 

napredka? Prosimo priložite to podporno gradivo. 

 

Vsi vprašani so odgovorili, da imajo za mentorje v podjetjih pripravljeno podporno gradivo za 

spremljanje vajenčevega napredka (tabela 4). To podporno gradivo je različno: delovni listi, 

načrt ocenjevanja znanja, načrt izvajanja vajeništva, katalog učnega gradiva, nabor kompetenc, 

minimalni standardi znanja, učni cilji. 

Primeri odgovorov se razlikujejo od šole do šole: 
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(1) »V okviru programa za vsakega delodajalca izdelamo nabor kompetenc, ki jih naj vajenci 

usvojijo z delom v okviru posameznega modula ter letnika in ocenjevalno lestvico.« 

(2) »Predlog delovnih listov za spremljanje vajenčevega napredka in ocenjevanje znanja smo 

najprej pripravili na šoli in ga umestili v Načrt izvajanja vajeništva. Na osnovi predloga šole 

so delodajalci s pomočjo učiteljev izdelali podporno gradivo, ki je bilo namenjeno mentorjem 

za spremljanje vajenčevega napredka pri delodajalcu. Podporno gradivo, ki so ga pripravili je 

bilo prvotno namenjeno sprotnemu spremljanju vajenčevega napredka. Izkazalo se je, da lahko 

služi tudi pridobivanju ocen na koncu. Pomembno je namreč, da podpornega gradiva ni preveč, 

da mentor ni preobremenjen. Vajenčev napredek spremlja mentor s pomočjo nabora ciljev.« 

(3) »Mentorji v podjetjih so dobili poleg NIV (za posameznega vajenca) še gradivo, ki ga 

uporabljajo učitelji praktičnega pouka v šoli: letno pripravo z operativnimi učnimi cilji, 

predlogom izvedbe za dijaka oz. vajenca, minimalni standard znanja, opisnike za ocenjevanje 

znanja, ocenjevalne liste …).« 

(4) »Za mentorje smo pripravili Načrt izvajanja vajeništva (NIV) v katerem so poleg kataloga 

praktičnega usposabljanja in operativnih učnih ciljev zapisani tudi cilji, ki jih mora vajenec 

osvojiti (Priloga NIV za 1. letnik) in ocenjevalni obrazec.« 

(5) »Načrt izvajanja vajeništva, katalog učnega gradiva.« 

 

Tabela 4: Seznam podpornega gradiva za spremljanje vajenčevega napredka po šolah 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. d. 

Imamo (delovni listi, načrt ocenjevanja znanja, načrt izvajanja 

vajeništva, katalog učnega gradiva, nabor kompetenc, 

minimalni standardi znanja, učni cilji) 

1 1 1 1 1 5 

 

2. Ali je spremljanje vajenčevega napredka umeščeno v razvojne prioritete šole? 

Prosimo opišite oziroma pojasnite vaš odgovor. 

 

Vsi ravnatelji so odgovorili, da je spremljanje vajenčevega napredka umeščeno v razvojne 

prioritete šole (tabela 5). Utemeljitve odgovora pa se nekoliko razlikujejo: 

(1) »Glede na to, da nam je povezava z delodajalci ter s tem tudi vajeniški način izobraževanja 

zelo pomemben, je spremljanje napredka vajencev vsekakor ena izmed razvojnih prioritet šole.« 

(2) »Načrt ocenjevanja znanja, ki je del Letnega delovnega načrta je namenjen spremljanju 

napredka in ocenjevanju znanja.« 

(3) »Obe obliki izobraževanja, tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in morata 

zagotavljati dijakom/vajencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo 

in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Vajeništvo je ena izmed oblik vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki je na enakovredni ravni kot šolska oblika izobraževanja.« 
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(4) »V razvojno prioriteto šole je umeščen sam razvoj vajeniške oblike izvedbe programa mizar 

(od naslednjega šolskega leta tudi zidar) ter iskanje ustreznega modela vajeništva. Posledično 

je s tem povezano tudi spremljanje vajenčevega napredka, saj nam je v interesu, da so dijaki 

uspešni in zadovoljni. Ne smemo pozabiti izjemno pomemben element - sodelovanje šole z 

delodajalci.« 

(5) »Spremljava napredka vajenca je podlaga za usposabljanje in zagotavljanje bodočih kadrov 

v skladu s potrebami na trgu dela in razvojem gospodarske panoge.« 

 

Tabela 5: Umeščenost spremljanja vajenčevega napredka v razvojne prioritete šole 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. DA 1 1 1 1 1 5 

 

3. a. Kako je možno uresničiti pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen s tem, kaj 

se mora naučiti pri posameznem modulu v šoli. Kaj je za to potrebno? 

 

Odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, ki sta razvidni spodaj (tabela 6).  

 

Tabela 6: Postopki seznanitve z vsebino modula za vajence v šoli 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

3. a.  
Učitelji v okviru svojih modulov seznanjajo dijake 1 1 1 1 / 4 

Seznanijo se preko različnih dokumentov in dogodkov / / / / 1 1 

Učitelji v okviru svojih modulov seznanjajo vajence s tem, kaj se mora naučiti pri posameznem 

modulu v šoli. Tako so odgovorili štirje ravnatelji. Primer odgovora:  

»Vajenci se s predmetnikom ter posameznimi vsebinami seznanijo v šoli (na SPSŠB imamo pri 

splošnih predmetih in delom strokovno teoretičnih modulih združene vajence in dijake v istem 

oddelku). Tako so seznanjeni z vsebinami posameznih modulov.« 

Eden je odgovoril, da se vajenci s tem kaj se morajo naučiti pri posameznem modulu seznanijo 

preko različnih dokumentov in dogodkov, ko na primer:  

»Načrt izvajanja vajeništva, Predstavitev izvajanja vajeništva vajencem, staršem in 

delodajalcem.« 

 

b. Kako je možno uresničiti pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen s tem, kaj 

se mora naučiti v okviru posameznega modula na delovnem mestu pri delodajalcu. 

Kaj je za to potrebno? 
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Podobno kot za učenje v šoli nas je zanimalo tudi za podjetja, in sicer kako je možno uresničiti 

pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen s tem, kaj se mora naučiti v okviru posameznega 

modula na delovnem mestu pri delodajalcu. Odgovore smo razvrstili v tri kategorije, ki so 

razvidne spodaj (tabela 7).  

 

Tabela 7: Postopki seznanitve z vsebino modula za vajence pri delodajalcu 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

3. b.  

To je naloga mentorja. / 1 1 1 / 3 

Vajenci so seznanjeni z vsebinami modul, vendar pa delo v 

podjetju ne more  potekati sistematično po modulih 
1 / / / / 1 

Seznanijo se preko različnih dokumentov in dogodkov / / / / 1 1 

Trije odgovori so uvrščeni v kategorijo, kjer ravnatelji niso komentirali kako to naredijo na šoli, 

saj naj bi bila to naloga mentorjev v podjetju. Kot primer odgovora navajamo slednji odgovor: 

»To je vprašanje bolj za mentorje. Moje mnenje je, da mu mora mentor sporočiti, kaj se mora 

naučiti in je v skladu z NIV, ki ga podpišemo (zbornici, šola in delodajalec) pred začetkom 

nastopa prakse pri delodajalcu.«  

En odgovor ravnateljev pravi, da so dijaki seznanjeni z vsebinami modula, vendar pa delo v 

podjetju ne more potekati sistematično po modulih.  

Prav tako eden od ravnateljev odgovarja, da jih seznanijo preko različnih dokumentov in 

dogodkov, kot na primer:  

»Načrt izvajanja vajeništva, Predstavitev izvajanja izobraževanja, srečanje učiteljev z mentorji 

in predstavniki delodajalcev, obiski v podjetju: vodja PUD in ravnatelj.« 

 

c. Kako je možno uresničiti pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen s tem, v 

čem je dober in kaj mora še izboljšati za njegovo poklicno usposobljenost? 

 

Odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, ki sta razvidni spodaj (tabela 8).  

 

Tabela 8: Postopki sporočanja uspešnosti vajencu v poklicnem usposabljanju  

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

3. c.  

Povratna informacija mentorja 1 1 1 / / 3 

Povratna informacija mentorja, učitelja in/ali  organizatorja 

PUD 
/ / / 1 1 2 

Vsi ravnatelji menijo, da je možno uresničiti pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen s 

tem, v čem je dober in kaj mora še izboljšati za njegovo poklicno usposobljenost preko povratne 

informacije. Pri tem so se trije opredelili, da to povratno informacijo posreduje mentor, dva pa 
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menita da poleg mentorja povratno informacijo posredujejo še učitelj in/ali organizator PUD. 

Kot primer odgovora ravnatelja navajajo slednji odgovor:  

»To načelo se uresničuje skozi vsa leta izobraževanja s povratno in natančno informacijo s 

strani mentorja, učitelja. Vajenec mora dobiti povratno informacijo o svojem delu. Pomembno 

je, da ima mentor na razpolago dovolj časa za vajenca in da mu to ni dodatna obremenitev.« 
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3.2 Ocenjevanje vajenčevih kompetenc 

 

V tem delu evalvacije smo se osredotočili na ocenjevanje vajenčevih kompetenc. Ocenjevanje 

smo v evalvaciji opredelili kot del vrednotenja, ki ima sumativno vlogo, pri čemer se s 

podelitvijo ocene poda končna sodba o izkazani kompetentnosti v določenem segmentu učenja.  

Raziskovalna vprašanja, ki so nam bila v oporo v tem segmentu evalvacije so naslednja:    

1. Kakšno podporno gradivo je pripravljeno za namene ocenjevanja vajenčevih kompetenc? 

2. Kako se pripravljajo kriteriji in/ali opisniki za ocenjevanje? 

3. Kakšni so načini pridobivanja ocene vajenca? 

4. Kakšna je vloga vajenca pri ocenjevanju? 

5. Kakšni so izzivi nadaljnjega razvoja vajeništva in kakšne potrebe po nadaljnjem 

usposabljanju izvajalcev vajeništva? 

 

 

4. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za oceno 2). S 

pedagoškega vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, 

torej od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja 

za oceno 5: 

a. Prosimo opišite postopek priprave minimalnih standardov (in ostalih opisnikov, v 

kolikor jih pripravite). Prosimo priložite minimalne standarde znanja (in ostale 

opisnike), ki ste jih pripravili za strokovne module v programu/-ih, ki jih izvajate 

v vajeniški obliki SPI.   

 

Odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, ki sta razvidni spodaj (tabela 9).  

 

Tabela 9:Postopek priprave minimalnih standardov in ostalih opisnikov 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. a. 

Minimalne standarde so pripravili učitelji na podlagi katalogov 

in KPU 
1 1 1 / 1 4 

Minimalne standarde za šolski del so pripravili učitelji, za del v 

podjetjih pa jih morajo pripraviti delodajalci/mentorji 
/ / / 1 / 1 

Vsi ravnatelji so odgovorili, da so minimalne standarde pripravili na šoli na podlagi nacionalnih 

katalogov znanja za strokovne module in na podlagi kataloga praktičnega usposabljanja. Eden 

od petih ravnateljev je dodal, da so za šolski del pripravili minimalne standarde na šoli, za 

usposabljanje v podjetju, pa morajo to pripraviti delodajalci/mentorji. Odgovor pojasnjujejo 

takole:  
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»Ker so predmeti in strokovni modulu popolnoma enaki kot pri šolski obliki, so minimalni 

standardi enaki (morajo biti). Pri delodajalcu pa minimalne standarde ne morejo pisati učitelji 

v šoli ampak jih morajo pripraviti mentorji pri delodajalci, ker samo oni vedo, kaj mora vajenec 

znati. Mogoče bi jih lahko mentorji in učitelji skupaj pripravili na kakšnem skupnem delovnem 

srečanju. Operativne cilje smo pa pripravili na šoli na podlagi kataloga praktičnega 

usposabljanja (KPU).« 

  

b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

 

Tabela 10: Pomembnost opisnikov za ocenjevanje po šolah - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. b. DA 1 1 1 1 1 5 

Vsi ravnatelji menijo, da so opisniki za ocenjevanje potrebni (tabela 10). Njihova utemeljitev, 

zakaj so potrebni in kaj je njihov namen, ter kako se obnesejo v praksi pa se od šole od šole 

nekoliko razlikujejo: 

(1) »DA. Glede katalogov znanj ter minimalnih standardov je potrebno, da so mentorji z njimi 

seznanjeni, saj potem lažje ocenjujejo znanje vajencev. Menim, da to ni potrebno na široko 

razpravljati z vajenci, saj bi iz učenja preko dela prehitro zašli na opravljanje dela za doseganje 

minimalnih standardov.« 

(2) »Da. Z opisnikom najbolj razumljivo povemo kaj mora dijak znati za določeno oceno. Težko 

že ocenjujem kako se opisniki obnesejo v praksi, saj je za to potrebno več časa. Za dijake 

vajence pa menim, da dobro razumejo opisnike.« 

(3) »Opisniki so potrebni, saj omogočajo enakovredno obravnavanje dijakov in vajencev pri 

ocenjevanju. Opisniki so prav gotovo v pomoč tudi mentorjem v podjetjih, morda tudi iz 

stališča, da imajo mentorji v podjetju manj pedagoške prakse in ustreznih veščin za delo z 

mladimi kot učitelji v šoli.« 

(4) »Šola je določila operativne cilje in jih posredovala mentorjem v pregled in dopolnitev. 

Podrobnejše kriterije morajo pripraviti mentorji, ker oni delajo z vajenci. Mislim, da je opisnik 

za minimalni standard potreben in da je poenoten na nacionalnem nivoju.« 

(5) »Navodila za ocenjevanje in povzetek kompetenc in znanj v obliki ocenjevalnega lista so 

nujno potrebni za ocenjevanje, evalvacijo in orientacijo mentorju, vajencu in učitelju.« 

 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi 

moralo biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 
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Štirje ravnatelji menijo, da je opisnike potrebno oziroma smiselno imeti na nacionalni ravni, en 

ravnatelj pa meni, da naj opisnike za ocenjevanje še naprej pripravljajo učitelji sami (tabela 11). 

Primer utemeljitve odgovora, zakaj naj bodo opisniki opredeljeni na nacionalni ravni:  

»Smiselno bi bilo imeti opisnike na nacionalni ravni. Če imamo KPU na nacionalni ravni in so 

standardi znanja opredeljeni na nacionalni ravni, bi morali biti tako opredeljeni tudi opisniki.« 

Primer odgovora zakaj naj opisnike pripravljajo učitelji sami:  

»Pripravijo naj jih učitelji sami ter posredujejo mentorjem. Menim, da naj tu prevladuje 

avtonomija učiteljev ter v nadaljevanju mentorjev, saj je pri ocenjevanju potrebno upoštevati 

poleg samega znanja še veliko drugih faktorjev: posebne potrebe posameznega vajenca (DSP), 

možnost/nezmožnost.« 

 

Tabela 11: Odgovornost za pripravo opisnikov - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. c. 
Na nacionalni ravni / 1 1 1 1 4 

Učitelji 1 / / / / 1 

 

d. Se vam zdi, da so učitelji za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za 

pripravo opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, 

sodelovanje z učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

 

Odgovore smo razvrstili v tri kategorije, ki so razvidne spodaj (tabela 12).  

 

Tabela 12: Usposobljenost učiteljev za pripravo opisnikov 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. d. 

Učitelji so dovolj usposobljeni, vendar pa so dobrodošla 

dodatna usposabljanja (predvsem v smislu izmenjave praks) 
1 / 1 / 1 3 

Učitelji so dobro usposobljeni, dodatno pa bi morali usposobiti 

mentorje 
/ / / 1 / 1 

Učitelji so dovolj usposobljeni, vendar pa potrebujemo 

objektivnost na nacionalni ravni 
/ 1 / / / 1 

Glede usposobljenosti učiteljev za pripravo opisnikov vsi ravnatelji menijo, da so učitelji dovolj 

usposobljeni, pri čemer so štirje podali pojasnili, da pa so vseeno dobrodošla dodatna 

usposabljanja (predvsem v smislu izmenjave praks). Kot primer odgovora uvrščenega v to 

kategorijo navajamo slednji odgovor:  

»Pedagoški proces je živ proces, ki se spreminja in oblikuje ter nadgrajuje z mladimi in 

vedoželjnimi posamezniki, zato so dodatna usposabljanja učiteljev izrednega pomena in zelo 
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dobrodošla. Potrebno bi bilo nadgraditi sodelovanje učiteljev v okviru istih modulov v 

sodelovanju z drugimi sorodnimi šolami.«  

Eden od ravnateljev dodaja še, da bi morali dodatno usposobiti mentorje, eden pa, da je poleg 

usposobljenosti potrebna objektivnost glede opisnikov na nacionalni ravni.  

 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

 

Odgovore smo razvrstili v tri kategorije, ki so razvidne spodaj (tabela 13).  

 

Tabela 13: Vloga mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. e. 

Mentorja je potrebno seznaniti z že pripravljenimi opisnik 1 / / / / 1 

Vloga podjetja pri pripravi opisnikov je zelo pomembna  / / / 1 1 2 

Glede na trenutno stanje, podjetja nimajo časa pripravljati 

opisnikov 
/ 1 1 / / 2 

Dva odgovora ravnateljev smo strnili v kategorijo, da je vloga mentorjev pri pripravi opisnikov 

zelo pomembna, pri čemer eden od njiju to utemeljuje z izjavo:  

»Samo mentor v podjetju ve, kaj mora vajenec znati.«  

Dva ravnatelja menita, da mentorji, glede na trenutno stanje, nimajo časa pripravljati opisnike, 

eden pa meni, da je mentorje potrebno seznaniti z že pripravljenimi opisniki, torej opisniki, ki 

jih pripravijo na šoli.   

 

5. Kako na šoli zagotovite, da bo mentor v podjetju vedel, kaj mora ocenjevati? 

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor učnih situacij, 

nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne liste in podobno) za ocenjevanje? 

Prosimo priložite to podporno gradivo. 

 

 

Tabela 14: Podporno gradivo za mentorje v podjetju za ocenjevanje vajencev - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. a. 
DA (NIV, učne cilje, nabor kompetenc, ocenjevalne liste, 

opisnike za ocenjevanje) 
1 1 1 1 1 5 

Ravnatelji odgovarjajo da so za mentorje pripravili podporno gradivo za ocenjevanje. Ta 

gradiva so: NIV, učni cilji, nabor kompetenc, ocenjevalni listi, opisniki za ocenjevanje (tabela 

14). Utemeljitve ravnateljev si lahko preberete spodaj: 
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(1) »Pripravili smo nabor kompetenc, ki jih mentor ocenjuje glede na dosežke vajenca.« 

(2) »DA, pripravili smo NIV. Katalog znanj je že pripravljen kot nabor učnih situacij. 

Mentorjem ne moremo in ne smemo pripravljati nabora vprašanj za ocenjevanje, saj je 

vajeništvo poučevanje z in ob delu, ki ga ne smemo "pošolati". Mentorju lahko pripravimo 

podporni ocenjevalni obrazec, nikakor pa ne vprašanj za ocenjevanje.« 

(3) »Mentorje smo na srečanju v šoli seznanili z že omenjenimi učnimi cilji, letno pripravo, 

NIV, dobili so ocenjevalne liste, opisnike za ocenjevanje. V sam proces njihovega dela pa nismo 

posegali iz razloga, da je delodajalec odgovoren za kakovost praktičnega usposabljanja z 

delom, šola pa je odgovorna za kakovost izobraževalnega dela v šoli.« 

(4) »Na šoli smo pripravili ocenjevalne liste, ki so sestavni del načrta izvajanja vajeništva.« 

(5) »Načrt izvajanja vajeništva vključuje tudi dokumentacijo za spremljanje in ocenjevanje 

vajenca.« 

 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Kako je potekalo 

nastajanje gradiva? 

 

Tabela 15: Postopek priprave podpornega gradiva - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. b. 
Gradivo je pripravila šola 1 / 1 / / 2 

Gradivo so pripravili skupaj šola in podjetje / 1 / 1 1 3 

Dva ravnatelja sta odgovorila, da so podporno gradivo pripravili sami, pri čemer so pri podjetjih 

preverili razumljivost tega gradiva.  

Trije ravnatelji pa odgovarjajo, da so gradivo pripravi v sodelovanju šole in podjetij (tabela 15).  

 

c. Kaj menite vi, kako je to gradivo mentorju v podporo pri ocenjevanju vajenca? 

 

Tabela 16: Mnenje o uporabnosti podpornega gradiva za mentorja v podjetju - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. c. 

DA, gradivo je podjetjem v oporo, pri prenosu informacij med 

šolo in podjetjem in ocenjevanju 
/ / / / 1 1 

DA, gradivo je podjetjem v oporo pri delu z vajencem in  

ocenjevanju vajenca  
/ / / 1 / 1 

DA, gradivo je podjetjem v oporo pri ocenjevanju vajenca 1 / / / / 1 

DA, gradivo je podjetjem v oporo, vendar pa je sodelovanja 

med šolo in podjetji premalo 
/ / 1 / / 1 
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VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

DA, gradivo je podjetjem v oporo, vendar  bi bilo bolj 

pomembno mentorje usposobiti za ocenjevanje  
/ 1 / / / 1 

Vsi ravnatelji menijo, da je podporno gradivo za ocenjevanje mentorjem v podporo (tabela 16). 

Njihove utemeljitev odgovora, pa se od šole do šole razlikujejo. Poglejmo si njihove dejanske 

odgovore:  

(1) »Gradivo je mentorju v veliko oporo pri ocenjevanju, saj tako lahko lažje oblikuje končno 

oceno za posameznega vajenca.« 

(2) »Seveda je nujno opremiti mentorja z dovolj preprostim, preglednim in kratkim gradivom v 

podporo ocenjevanju. Poudariti moram predvsem, da gradivo ne sme biti OBSEŽNO. 

Prepričana pa sem, da bi bilo bolj modro mentorja usposobiti za ocenjevanje in to ni naloga 

šol, pač pa mora podporno izobraževanje pripraviti CPI ( v sodelovanju z zbornicami).« 

(3) »Pričakujemo, da jim je gradivo v podporo. Kontaktov in sodelovanja med mentorji v 

podjetju in učitelji v šoli je nedvomno premalo. Ni normativov, ni časovno opredeljeno kdaj, 

kako in na kakšen način naj poteka to sodelovanje. Vsi si želimo več sodelovanja in izmenjave 

izkušenj.« 

(4) »Mislim, da jim je osnova za delo in hkrati ocenjevanje, saj smo na šoli pripravili to v enem 

dokumentu. Izhajali smo iz tega,  da ima mentor v podjetju samo 20 % časa namenjenega skupaj 

z vajencem in da mora biti dokument kratek in jasen.« 

(5) »Gradivo smo pripravili skupaj z mentorji in učitelji. Povratne informacije so vzpodbudne 

in prenos informacij in ocenjevanje poteka brez težav. Zato ocenjujem, da smo dobro sodelovali 

in gradivo ustrezno  pripravili.« 

 

6. Kakšen je vaš vtis o sodelovanju šole in podjetij pri izvajanju ocenjevanja? 

a. Kaj se je izkazalo kot dobro? Navedite kakšen konkreten primer. 

 

Tabela 17: Mnenje o sodelovanju šole in podjetij pri izvajanju ocenjevanja 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

6. a. 

Dobro je to, da mentor predlaga oceno / / 1 1 / 2 

Skupna srečanja mentor, učitelj in organizator PUD  1 1 / / / 2 

Dobro je medsebojno obveščanje med šolo in podjetji / / / / 1 1 

Vse šole so zelo zadovoljne s sodelovanjem s podjetji (tabela 17). Ravnatelji glede pozitivnih 

točk sodelovanja šole in podjetja menijo: 

Da je dobro to da mentor predlaga oceno (2 ravnatelja). Kot primer odgovora navajajmo 

naslednji odgovor:  
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»Zelo dober, ker so mentorji tisti, ki so predlagali oceno. V vajeništvu je prioriteta delo pri 

delodajalcu zato morajo težo nositi mentorji v podjetjih.« 

Da je dobro to, da imajo skupna srečanja mentorja, učitelja in organizatorja PUD (2 ravnatelja). 

Kot primer odgovora navajajmo naslednji odgovor:  

»Dobro in pri nas nujno potrebna so srečanja mentorjev in učiteljev, ki poučujejo v šoli tiste 

strokovne module, ki se pri dijakih vajencih izvajajo pri delodajalcu. Organizatorica PUD se z 

delodajalci dogovori za obisk, na katerem se učitelji in mentor ali mentorji pogovorijo o 

nejasnostih, dijakovem napredku in oceni za posamezni modul.« 

Da je dobro medsebojno obveščanje med šolo in podjetji. Kot primer odgovora navajamo 

naslednji odgovor:  

»Sodelovanje je nad pričakovanji. Šola je skupaj z delodajalcem pripravila učinkovit način 

obveščanja o usposabljanju in ocenjevanju znanja vajenca.« 

 

b. Kje ostajajo izzivi, nedorečenosti? 

 

Tabela 18: Mnenje o izzivih izvajanja ocenjevanja 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

6. b. 

Izziv 1: Mentor ne sme vpisovati ocene v redovalnico / / / 1 / 1 

Izziv 2: Različen način učenja in poučevanja v šoli ter učenja v 

podjetju 
1 / / / 1 2 

Izziv 3: Priprava uporabnih podpornih gradiv za mentorje  / 1 / / 1 2 

Izziv 4: Čas za sodelovanje / / 1 / / 1 

Glede izzivov in nedorečenosti se pojavijo štirje izzivi (tabela 18): 

Izziv 1: Mentor ne sme vpisovati ocene v redovalnico (1 ravnatelj). Kot primer odgovora 

navajamo:  

»Mentor po naši zakonodaji ne more oceniti vajenca in mu zapisati oceno (oceno v šolsko 

dokumentacijo vpisuje učitelj).« 

Izziv 2: Različen način učenja in poučevanja v šoli ter učenja v podjetju (2 ravnatelja). Kot 

primer odgovora navajamo:  

»Nedorečenost je predvsem zaradi tega, ker se dijaki v šoli s posameznimi vsebinami seznanjajo 

po sklopih, medtem ko se vajenci izobražujejo preko dela, kar pomeni, da se vsebine (strogo 

opredeljene v šolskem sistemu) med seboj prepletajo in "prehitevajo" ali "zamujajo".« 

Izziv 3: Priprava uporabnih podpornih gradiv za mentorje (2 ravnatelja). Kot primer odgovora 

navajamo:  

»Izziv za vse nas je dovolj preprosto gradivo za mentorje, ki bo omogočilo kakovostno 

spremljanje vajenčevega napredka in ocenjevanje vajenčevega znanja. Izziv bo tudi normativno 

urejanje sodelovanja mentor oz. delodajalec šola.« 
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Izziv 4: Čas za sodelovanje (1 ravnatelj). Kot primer odgovora navajamo:  

»Nedorečenosti je kar nekaj, predvsem kako najti in na kakšni podlagi opredeliti skupni čas za 

konkretno sodelovanje podjetij in šole.« 

 

7. Kakšno je vaše mnenje glede vloge vajenca pri ocenjevanju? 

a. Ali bi morali imeti vajenci možnost podati samooceno na svoje osvojene 

kompetence? Če ste odgovorili z da, na primeru opišite, kako bi to lahko izvedli. Če 

ste odgovorili z ne, prosim utemeljite zakaj ne? 

 

Tabela 19: Mnenje o vlogi vajenca pri ocenjevanju, samoocenjevanju osvojenih kompetenc - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. a. 

DA, to bi lahko naredil preko ocenjevalnega lista 1 / / / 1 2 

DA, vajenec preko pogovora z mentorjem in učiteljem, lahko 

poda samooceno 
/ / 1 / / 1 

NE, tako kot se dijak v šolski obliki ne samoocenjuje, se tudi 

vajenec ne 
/ 1 / 1 / 2 

Trije ravnatelji so mnenja, da bi morali imeti vajenci možnost podati samooceno na svoje 

osvojene kompetence (tabela 19). Od teh treh, dva ravnatelja utemeljujeta da se vajenec lahko 

samooceni preko ocenjevalnega lista, in sicer eden poda odgovor:  

»Menim, da bi to lahko izvedli preko podobnega ocenjevalnega lista, kot ga dobi mentor.«, 

drugi poda malo drugačen predlog:  

»Mentor in vajenec samoevalvacijo izvedeta o zaključku usposabljanja pri delodajalcu tako, 

da skupaj izpolnita del ocenjevalnega lista, ki je namenjen samoevalvaciji in razgovoru med 

delodajalcem in vajencem.«. 

 

b. Ali bi se morala vajenčeva samoocena upoštevati pri končni oceni? Če ste 

odgovorili z da, podajte predlog, kako bi se to upoštevalo. Če ste odgovorili z ne, 

prosim utemeljite zakaj ne. 

 

Tabela 20: Upoštevanje vajenčeve samoocene - ravnatelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. b. 

NE / / / 1 / 1 

NE, ker tega ni v pravilniku o ocenjevanju 1 / 1 / 1 3 

NE, tako kot se dijak v šolski obliki ne samoocenjuje, se tudi 

vajenec ne 
/ 1 / / / 1 
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Glede upoštevanja vajenčeve samoocena pri končni oceni, so mnenja ravnateljev enotna. Vsi 

menijo, da se ocena ne bi smela upoštevati pri končni oceni (tabela 20). Trije odgovor 

utemeljujejo s tem, da samoocenjevanja ni predvidenega v pravilniku o ocenjevanju. Eden 

ravnatelj svojega odgovora ni utemeljil, eden pa meni, da:   

»Dijak-vajenec mora imeti možnost spremljanja svojega napredka. Ocenjevanja znanja je 

kompleksen proces, zato ne vidim potrebe, da bi se  vajenec samoocenjeval. Dijak vajenec je 

statusno izenačen z dijakom, ki je v istem programu v šolski obliki in se pravilom ne 

samoocenjuje.« 

 

8. Kakšno je vaše mnenje glede usposobljenosti mentorjev za ocenjevanje v vajeniški 

obliki srednjega poklicnega izobraževanja. Kaj je potrebno še narediti? 

 

Tabela 21: Predlogi za usposabljanje mentorjev za ocenjevanje v vajeniški obliki srednjega poklicnega 

izobraževanja 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. 

Potrebna je podpora šole v obliki delovnih srečanj med učitelji 

stroke in mentorji 
1 / / / 1 2 

Predlog tem za usposabljanje: ocenjevanje znanja, razvojne 

značilnosti mladostnika in pedagoško delo, izmenjava 

primerov dobrih praks 

 1  1 1 3 

Usposabljanje mentorjev, ki izvajajo PUD v šolski obliki za 

mentorje v vajeništvu ni primerno 
/ 1 / / / 1 

Ne vem  / / 1 / / 1 

Na vprašanje glede mnenje o usposobljenosti mentorjev za ocenjevanje v vajeniški obliki 

srednjega poklicnega izobraževanja in predlogov kaj je potrebno še narediti na tem področju so 

menja nekoliko različna, kot je razvidno iz tabela 21. Dva odgovora smo uvrstili v kategorijo, 

da je potrebna podpora šole v obliki delovnih srečanj med učitelji stroke in mentorji. Primer 

odgovora ravnatelja v tej kategoriji:  

»Menim, da so mentorji dokaj usposobljeni za ocenjevanje znanja, predvsem, če imajo "suport" 

pri osebi iz šole, ki spremlja delo vajenca. Morda bi bilo potrebno kdaj mentorje povabiti na 

sestanek z učitelji, ki na šoli poučujejo vsebine iz predmetnika posameznega programa.«  

Trije ravnatelji podajo predloge tem za usposabljanje mentorjev, in sicer: ocenjevanje znanja, 

razvojne značilnosti mladostnika in pedagoško delo, izmenjava primerov dobrih praks. 

Eden ravnatelj meni, da usposabljanje mentorjev, ki izvajajo PUD v šolski obliki za mentorje v 

vajeništvu ni primerno, eden pa je odgovoril da ne ve oziroma ne mora komentirati mentorjeve 

usposobljenosti.  
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9. Kaj menite, da je v prihodnosti potrebno narediti v podporo razvoju ocenjevanja v 

vajeniški obliki poklicnega izobraževanja?  

 

Ravnatelji so podali predloge za nadaljnje delo v podporo ocenjevanju v vajeniški obliki. 

Njihovi odgovori so zbrani glede na različne akterje razvoja: 

a. nacionalni nivo, 

b. CPI, 

c. šola, 

d. delodajalci, 

e. vajenci.   

 

a. Kaj je potrebno še urediti na nacionalni ravni? 

 

Tabela 22: Predlogi za razvoj ocenjevanja v vajeniški obliki na nacionalni ravni    

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. a. 

Urediti zakonodajo na področju 

normativov, predvsem za povečane 

potrebe sodelovanja šola-podjetje in 

spremljanje vajencev 

1 1 1 / 1 4 

Omogočiti mentorju da bo imel dovolj 

časa za vajenca 
/ 1 / 1 / 2 

Urediti zakonodajo tako, da bo mentor 

odgovoren za oceno in jo tudi 

vpisoval v redovalnico 

/ 1 / 1 / 2 

Ustrezna podorna gradiva  / / / / 1 1 

E- spremljava     1 1 

Na vprašanje kaj še je potrebno narediti na nacionalni ravni, so ravnatelji podali naslednje 

predloge, ki smo jih združili v spodnje kategorije (tabela 22): 

 Urediti zakonodajo na področju normativov, predvsem za povečane potrebe sodelovanja 

šola-podjetje in spremljanje vajencev (4 odgovori); 

 Omogočiti mentorju da bo imel dovolj časa za vajenca (2 odgovora); 

 Urediti zakonodajo tako, da bo mentor odgovoren za oceno in jo tudi vpisoval v redovalnico 

(2 odgovora); 

 Ustrezna podorna gradiva (1 odgovor); 

 E- spremljava (1 odgovor).  
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b. Kaj naj še posebej razvije CPI? 

 

Tabela 23: Predlogi za razvoj ocenjevanja v vajeniški obliki na ravni CPI 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. b. 

Ustrezna podorna gradiva / 1 / / 1 2 

E- spremljava  / / / / 1 1 

Strokovne podlage za sodelovanje med šolo in podjetji / / 1 / / 1 

Kriterije za ocenjevanje / / / 1 / 1 

Ureditev evidentiranja zavarovanja / / / / 1 1 

Ne vem 1 / / / / 1 

Na vprašanje kaj je potrebno narediti na ravni CPI, so ravnatelji podali naslednje predloge, ki 

smo jih združili v spodnje kategorije (tabela 23):  

 Ustrezna podporna gradiva (2 odgovora), 

 E- spremljava  (1 odgovor),  

 Strokovne podlage za sodelovanje med šolo in podjetji  (1 odgovor),  

 Kriterije za ocenjevanje  (1 odgovor),  

 Ureditev evidentiranja zavarovanja  (1 odgovor) in  

 Ne vem  (1 odgovor). 

 

c. Kaj je potrebno še narediti na ravni šole? 

 

Tabela 24: Predlogi za razvoj ocenjevanja v vajeniški obliki na ravni šole 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. c. 

Sodelovanje učiteljev in mentorjev 1 / 1 / / 2 

Ustrezna podporna gradiva (NIV, KPU, IK, KZ za OK) / 1 / 1 1 3 

Evalvacija / / / / 1 1 

Na vprašanje, kaj je potrebno narediti na ravni šole, so ravnatelji podali naslednje predloge, ki 

smo jih združili v spodnje kategorije (tabela 24): 

 Sodelovanje učiteljev in mentorjev (2 odgovora), 

 Ustrezna podorna gradiva (NIV, KPU, IK, KZ za OK) (3 odgovori), 

 Evalvacija (1 odgovor). 
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d. Kaj je potrebno še narediti na ravni delodajalcev? 

 

Tabela 25: Predlogi za razvoj ocenjevanja v vajeniški obliki na ravni delodajalca 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. d. 

Sodelovanje učiteljev in mentorjev 1 / / / 1 2 

Usposobiti mentorje za ocenjevanja  / 1 / / / 1 

Urediti status mentorja / 1 1 1 / 3 

Na vprašanje kaj je potrebno narediti na ravni podjetij, so ravnatelji podali naslednje predloge, 

ki smo jih združili v spodnje kategorije (tabela 25): 

 Sodelovanje učiteljev in mentorjev (2 odgovora), 

 Usposobiti mentorje za ocenjevanja (1 odgovor), 

 Urediti status mentorja (3 odgovori). 

 

e. Kaj je potrebno še narediti na ravni vajencev? 

 

Tabela 26: Predlogi za razvoj ocenjevanja v vajeniški obliki na ravni vajenca 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. e. Drugo 1 1 1 1 1 5 

 

Na vprašanje kaj je potrebno narediti na ravni vajencev so ravnatelji podali zelo raznolike 

predloge (tabela 26), ki jih nismo kategorizirali, zato njihove dobesedne odgovore navajamo 

spodaj:  

(1) »Ne vem.« 

(2) »Vajenci šele spoznavajo vajeniško obliko. Ocenjevanje znanja naj bo prepuščeno učiteljem 

in mentorjem, vajenci pa spremljajo svoj napredek.« 

(3) »Spremljanje poteka vajeništva.« 

(4) »Ti vajenci so zelo dobro sprejeli to obliko izobraževanja.« 

(5) »Seznanitev svetovalnih delavcev v OŠ. Informiranje.« 
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3.3 Organizatorji PUD 

 

3.3.1 Spremljanje vajenčevega napredka 

 

1. Spremljanje vajenčevega napredka: 

a. Na dveh konkretnih primerih opišite na kakšen način spremljate vajenčev 

napredek?  

 

Tabela 27: Način spremljanja vajenčevega napredka – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. a. 

Napredek vajenca spremljam tako da komuniciram z 

mentorjem (po telefonu, e-pošti, osebni obisk) 
1 1 / / 1 3 

Osebno spremljam napredek vajenca (s pomočjo vprašanj in 

opazovanja vajenca) 
/ 1 / 1 1 3 

Pri vajencu spremljam odnos do dela  / / / / 1 1 

Odgovori organizatorjev PUD-a glede spremljanja vajenčevega napredka pojasnjujejo, kako in 

kaj se spremlja. Odgovore smo kategorizirali v 3 kategorije (tabela 27).     

Tri odgovore organizatorjev PUD smo uvrstili v kategorijo, ko vajenca  spremljajo, ga 

spremljajo tako, da komunicirajo z mentorjem (po telefonu, e-pošti, osebni obisk). Primer 

odgovora je:  

»Kot organizatorka PUD sem z delodajalci ves čas v stiku. Delodajalci imajo moj kontakt in 

me pokličejo, kadar se pojavi kakršenkoli dvom ali težava v zvezi z usposabljanjem vajenca.  

Pogovarjamo se tudi o napredku vajenca.« 

Tri odgovore smo uvrstili v kategorijo, kjer organizator PUD osebno spremlja napredek 

vajenca; s pomočjo vprašanj in opazovanja vajenca. Primer odgovora:  

»Z delodajalcem se dogovorim za termin. Ob obisku se posvetim vajencu, njegovemu delu. 

Pozovem ga da mi razloži kaj dela, ogledam si dokumentacijo ki jo uporablja, izpostavim kak 

detajl, da mi ga razloži. Poskušam ugotoviti koliko vajenec razume kaj dela, zakaj to dela, kak 

vpliv ima to na druge procese v podjetju. Ogledam si dnevnike in smiselno ponovim zgoraj 

opisan način izpraševanja in preverjanja.« 

Tretja kategorija odgovorov se nanaša na to, kaj se spremlja. Eden organizator PUD odgovarja 

takole: 

»Zanima me predvsem vzgojna problematika, rednost, vestnost, natančnost, socializacija…«. 
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b. Kako veste kaj morate spremljati? 

 

Tabela 28: Postopek spremljanje vajenčevega napredka – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. b. 

Vajenca spremljam na podlagi izkušenj pri spremljanju PUD v 

šolski obliki 
1 / / / / 1 

Spremljam vajenčevo prisotnost na delu in trenutno opravilo, 

ki ga opravlja 
1 / / / / 1 

Spremljam na osnovi ciljev oz. vsebin (NIV, KPU, KZ, 

ocenjevalni list) 
/ / / 1 1 2 

Vajenca spremlja mentor v podjetju / 1 / / / 1 

Odgovore na vprašanje, kaj spremljajo organizatorji PUD smo razvrstili v štiri kategorije 

(tabela 28): 

 Verjanca spremljam na podlagi izkušenj na podlagi izkušenj pri spremljanju PUD v šolski 

obliki (1 odgovor), 

 Spremljam vajenčevo prisotnost na delu in trenutno opravilo, ki ga opravlja (1 odgovor), 

 Spremljam na osnovi ciljev oz. vsebin (NIV, KPU, KZ, ocenjevalni list) (1 odgovor), 

 Vajenca spremlja mentor v podjetju (1 odgovor). 

 Primeri odgovorov organizatorjev PUD so navedeni spodaj: 

(1) »Vajenca periodično obiskujem na njegovem delovnem mestu. Spremljam vajenčevo 

prisotnost, zanimam se za njegovo trenutno delo oziroma opravilo, v nadaljevanju pa opravim 

še pogovor z mentorjem. Glede na dejstvo, da delam kot organizator PUD-a od leta 2004, sem 

v tem obdobju razvil nek svoj vzorec, način oziroma model, kako konkretno učinkovito 

spremljati vajenca med njegovim opravljanjem PUD-a. Pri spremljanju vajeništva pristopam 

podobno, pri tem uporabljam svoje bogate izkušnje.« 

(2) »Enako kot pri mizarju v šolski obliki, cilje spremljam, cilji strokovnega modula so podlaga 

za spremljanje vajenčevega napredka. Te cilje mora dijak vajenec osvojiti enako kot dijak, ki 

se izobražuje na klasičen način. Moduli in cilji , ki  so v podjetju so bolj fleksibilni na razmere 

in delo v proizvodnji podjetja.«   

(3) »Vajenčev napredek spremlja delodajalec, zato konkretnih vsebin in znanja vajencev ne 

preverjamo v šoli.« 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

c. Kaj je po vašem mnenju namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka?  

 

Tabela 29: Namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. c. 

Namen spremljanja je ugotoviti v kolikšni meri je vajenec 

razvil določene kompetenc 
1 1 / / / 2 

Namen spremljanja je dvigniti kakovost sistema vajeništva / / / 1 1 2 

Namene spremljanja vajenca smo razvrstili v dve kategoriji (tabela 29). Dva odgovora 

organizatorjev PUD smo uvrstili v kategorijo, ki pravi, da je namen spremljanja ugotoviti, v 

kolikšni meri je vajenec razvil določene kompetenc. Kot primer odgovora navajamo naslednji 

odgovor:  

»Namenov sprotnega spremljanja vajenčevega napredka je po mojem mnenju več: ugotavljanje 

stanja njegovega znanja oziroma razumevanja učne snovi, ugotavljanje stanja njegovega 

razvoja na področju praktičnih veščin, spremljanje vajenčevega napredka na strokovnem 

področju, spremljanje ozaveščenosti glede varnosti in zdravja pri delu ter pri uporabi zaščitnih 

sredstev, ….«.  

Dva odgovora pa sta uvrščena v kategorijo, ki pojasnjuje, da je namen spremljanja dvigniti 

kakovost sistema vajeništva: 

»Glavni namen spremljanja vajenčevega napredka je preverjanje ali obstoječi način 

poučevanja, obstoječa dokumentacija vajeništva, sedanja oblika izvedbe vajeništva dosega 

predvidene cilje. Moj glavni cilj je iskati možnosti za izboljšavo sistema vajeništva.« 

 

2. Podporno gradivo za mentorja za potrebe spremljanja vajenca:  

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, opis 

učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo 

priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih primerih pojasnite uporabo 

tega gradiva. 

 

Tabela 30: Podporno gradivo za mentorja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. a. Da (NIV, učne cilje, ocenjevalne liste, učne situacije …) 1 1 / 1 1 4 

Na vprašanje ali so za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo za spremljanje 

vajenčevega napredka so, vsi štirje organizatorji PUD odgovorili, da so pripravili tovrstno 

gradivo (tabela 30). Poglejmo si njihove odgovore: 

(1) »Za oba primera, oziroma za vse naše primere izvajanja vajeništva pri delodajalcih, smo 

pripravili podporno gradivo v poenoteni obliki, ki se razlikuje le glede na poklic. To so katalogi 
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znanja in pa še razporedi učne snovi (kurikuli) za posamezne module, ki jih izvaja delodajalec. 

Mentorji so imeli možnost podati pripombe na gradivo, ki pa jih niso podali.« 

(2) »Učna situacija: Mehanska obdelava živil – Vajenec mehansko obdeluje živila (umiva, lupi 

reže zelenjavo in sadje) in pri tem skrbi za ohranitev hranilnih snovi v  jedeh. Upošteva izgube 

pri mehanski obdelavi živil in skrbi za ekonomičnost.« 

(3) »Mentorja skrbi kako naj izvede strokovni modul. Predstavim mu ocenjevalni list, sistem 

kompetenc ki so osnova za podelitev ocene. Posamezne kompetence lahko opisno oceni. 

Omogočeno mu je da glede na specifiko njegovega podjetja določene kompetence izpusti, ali 

pa pripiše svoje. Seveda v smiselni povezavi z strokovnim modulom ki ga ocenjuje. Podjetje je 

specialist za globoko vrtanje. Zato to veščino pripiše in jo oceni.« 

(4) »PRIMER 1: Za mentorje so vključeni nabor učnih ciljev in osvojeni cilji v okviru NIV- 

Načrta izvajanja ja vajeništva, ki smo ga skupaj tudi podpisali. 

PRIMER 2: Osnova NIV je katalog praktičnega usposabljanja. Podporno gradivo, ki ga je 

pripravila šola je tudi delavniški dnevnik vajenca. Vajenec redno piše dnevnik po navodilih 

mentorja v podjetjih. Podporno gradivo je, zaradi razlik v podjetij, same proizvodnje. Mentorji 

v podjetjih sami določajo naloge v okviru operativnih  učnih  ciljev, ki jih imajo v NIV-u.« 

 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorjem? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

 

Tabela 31: Postopek priprave podpornega  gradiva za mentorja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. b. 

Šola je pripravila gradivo, podjetja so imela možnost 

dopolnitev in sprememb 
/ / / 1 1 2 

Šola je pripravila gradivo in ga predstavila podjetjem  1 1 / / / 2 

Podporno gradivo so pripravile šole, podjetja pa so imela možnost dopolnitev in sprememb (2 

odgovora) ali pa so podporno gradivo šole pripravile same in ga podjetjem le predstavile (2 

odgovora), (tabela 31). 

Prvi način oz. postopek ponazori odgovor:  

»Gradivo smo pripravili v šoli na podlagi kataloga praktičnega usposabljanja - podrobnejše 

kriterije v podjetju si mentorji v šoli pripravijo sami. To smo imeli tudi na organizirani skupni 

delavnici (CPU, CPI in GZS,OZS).«  

Drugi postopek priprave gradiv ponazori spodnji primer odgovora:  

»Na skupnem sestanku z mentorji smo jim predstavili in posredovali Načrt izvajanja vajeništva 

in Načrt ocenjevanja znanja za programske enote, ki se izvajajo v vajeniški obliki.« 
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c. Se vam zdi, da je to gradivo mentorju v podporo pri spremljanju vajenca? 

 

Tabela 32: Ali je gradivo v podporo mentorju? 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. c. DA 1 1 / 1 1 4 

Vsi organizatorji PUD-a menijo, da je gradivo, ki so ga pripravili za spremljanje mentorju v 

oporo  (tabela 32). Njihove utemeljitve vidimo spodaj: 

(1) »To gradivo služi mentorju kot izhodišče, na podlagi katerega pripravi za vajenca načrt 

njegovega konkretnega dela, skozi katerega bo usvajal posamezne strokovne kompetence.« 

(2) »Menim, da je podporno gradivo vsekakor mentorju v podporo, saj brez gradiva mentorji 

ne bi poznali vsebin programskih enot, strokovnih modulov.« 

(3) »Gradivo je podlaga in osnova za spremljanje vajenca.« 

(4) »Glavni pomislek mentorjev ob uvajanju vajeništva je bil obvladovanje dokumentacije. 

Preobsežni katalogi znanj, vsebine ki jih je povozil čas, zapleten sistem spremljanja učnih 

dosežkov so ključne točke zakaj strokovnjaki iz podjetji zavračajo sodelovanje v učnem procesu. 

Povzetek v obliki petih do sedmih kompetenc, podobno število pričakovanih znaj in minimalnih 

standardov pa je obvladljiva materija in koristen napotek mentorjem pri njihovem delu.« 

 

3. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako vajencu podate povratno informacijo o 

njegovem delu in stvareh, ki se jih je že naučil in tistih, ki jih mora izboljšati oz. še 

osvojiti na praktičnem usposabljanju? 

 

Tabela 33: Dajanje povratne informacije vajencem o njihovi uspešnosti – organizatorji PUD  

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

3. 

Po pogovoru z mentorjem, se pogovorim z vajencem o 

njegovem napredku (kaj je že osvojil in kje potrebuje 

izboljšavo) 

1 / / 1 / 2 

Vajenca opazujem v podjetju in mu dam povratno informacijo 

o njegovem napredku (kaj je že osvojil in kje potrebuje 

izboljšavo) 

/ / / / 1 1 

Pogovorim se z vajencem o šolskem delu, medtem ko o delu v 

podjetju se z njim pogovori mentor 
/ 1 / / / 1 

Povratna informacija v primeru vzgojnega delovanja 

(disciplinskega ukrepanja) 
/ / / / 1 1 

Odgovore o podajanju povratne informacije smo uvrstili v štiri kategorije (tabela 33). Dva 

odgovora sta uvrščena v kategorijo, da se organizator PUD-a, po pogovoru z mentorjem, 
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pogovori še z vajencem o njegovem napredku (kaj je že osvojil in kje potrebuje izboljšavo). 

Primer odgovora, ki je bil uvrščen v to kategorijo:  

»Kratko povratno informacijo o njegovem delu in stvareh, ki se jih je že naučil in tistih, ki jih 

mora izboljšati oz. še osvojiti na praktičnem usposabljanju, vajencu na kratko podam po 

opravljenem razgovoru z mentorjem, v katerem sem omenjene podatke, dejstva in informacije 

pridobil.« 

Eden organizator PUD-a vajenca opazuje v podjetju in mu da povratno informacijo o njegovem 

napredku (kaj je že osvojil in kje potrebuje izboljšavo). Primer odgovora:  

»Pridem v podjetje kjer vajenec dela na montaži strojev. Sodeluje z mentorjem pri izvedbi 

hidravličnega postrojenja. Mentor vajenca pohvali, jaz pa pri pregledu dnevnikov opazim 

pomanjkljivosti. Vajence vzpodbudim, da mi predstavi svoje delo in ker do določene mere 

poznam tematiko ga vpletem v strokovno debato o posameznih tehničnih rešitvah. Tako hitro 

uvidim, da ima fant smisel za razumevanje tehničnih detajlov, ki pa potrebujejo tudi teoretično 

razumevanje procesov znotraj hidravličnega sistema. Pohvalim vajenca za njegovo 

prizadevnost in strokovnost, ga pa opozorim, da je tehnična dokumentacija pomemben del 

procesa in da je njegov dnevnik prvi pokazatelj njegovega odnosa do dokumentacije. Kasneje 

smo v pogovoru med menoj, lastnikom podjetja in vajencem prišli do zaključka da je potrebno 

dvigniti nivo kvalitete izdelave dnevnikov.« 

En drug organizator PUD-a se pogovori z dijakom o šolskem delu, medtem ko se o delu v 

podjetju z njim pogovori mentor. Primer odgovora:  

»Vajenci 1. letnika v šoli obiskujejo pouk strokovnih modulov od septembra do konca 

decembra. V tem času vajenec pridobi ocene. Tako kot z dijaki, se tudi z vajencem pogovorim 

o njegovem znanju, tudi o pomanjkljivostih znanja in kako bi ga izboljšal. Od januarja dalje 

vajenci ne obiskujejo pouka strokovnih modulov, zato jim ne morem podati povratne 

informacije o njihovem znanju. To je v domeni mentorja.« 

Eden organizator PUD-a pa poda povratno informacijo v primeru vzgojnega delovanja 

(disciplinskega ukrepanja): 

»Podjetje je imelo probleme z določenim dijakom. Problematični so bili ponedeljki, fant je 

prihajal neprespan, sumili so, da je pod vplivom alkohola. Ker je ta dijak-vajenec priden, 

vesten, ker je v podjetju poznan preko svojega sorodnika, je bil sprva deležen popustljive 

obravnave. Ob neki priliki me je kadrovnica tega podjetja povprašala kako naj ravna. Svetoval 

sem ji, da naj z vajencem ravnajo po enakih postopkih kot z ostalimi zaposlenimi. Ob 

naslednjem vajenčevem izpadu je bil pozvan na opravljanje alkotesta in deležen ostrega 

opozorila glede njegovega ravnanja. Izpeljan postopek je imel silen učinek na dotičnega 

vajenca in na ostale. Z uporabo zdrave pameti in nekaj smisla za delo z ljudmi se je zadeva 

uredila brez odvečnega pompa in pisnih ukrepov z strani šole. Krasen primer učinkovitega 

vzgojnega ukrepa v primerjavi s silno proceduro vzgojnih ukrepov na šoli, ki le redko dosežejo 

svoj namen.« 
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4. Na primeru opišite, kako seznanite vajence, kaj se morajo naučiti na praktičnem 

usposabljanju v podjetju?  

 

Tabela 34: Informiranje vajencev o tem, kaj se morajo naučiti na praktičnem usposabljanju v podjetju 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

4. 

Vajence seznanim z vsebinami/cilji modula, načinom dela in 

ocenjevanjem  
/ 1 / / 1 2 

Vajence  seznanim z vsebinami/cilji modula in načinom dela  1 / / / / 1 

Vajence seznanim z vsebinami varstva pri delu, požarne 

varnosti in zaščite; s cilji modula, ga seznani mentor  
/ / / 1 / 1 

 

Glede informiranja vajencev o tem, kaj se morajo naučiti na praktičnem usposabljanju v 

podjetju, smo odgovore razvrstili v tri kategorije (tabela 34). Dva odgovora se nahajata v 

kategoriji kjer organizatorji PUD-a odgovarjajo, da vajence seznanijo z vsebinami/cilji modula, 

načinom dela in ocenjevanjem. Primer takega odgovora je: 

»Pred odhodom vajencev na prakso se z njimi vedno sestanem, jim predam dokumentacijo za 

njihovo izvedbo vajeništva. Preletimo vsebino in se seznanimo z minimalnimi standardi in 

pričakovanimi znanji. Velik, največji poudarek dam problematiki varstva pri delu. Na osnovi 

primerov iz moje kariere jim povem konkretne zgodbe o ljudeh, ki so varstvu pri deli posvečali 

premalo pozornosti in posledice, ki jih nosijo zaradi tega. Poudarjam, da bo največji dosežek 

če se čez pol leta dobimo zopet v isti sestavi, vsi brez izjeme veseli, lepi, mladi in zdravi. Drug 

močan poudarek je na disciplini in posledično na stvari, ki se jim lahko zgodilo če se ne bodo 

držali dogovorjenih postopkov in načinov obnašanja. Močan poudarek dam na pomenu 

socializacije, navezovanja stikov, vljudnosti, spoštovanja nadrejenih in podobno. Na koncu 

povem, da je pisna ocena ki jo prineso na ocenjevalnem listu manj pomembna od ostalih vsebin, 

ki se jih lahko nauči pri delodajalcu.« 

En odgovor se nahaja v kategoriji, da jih seznanijo z vsebinami/cilji modula in načinom dela: 

»Pristop pri podajanju informacij imam ekvivalenten za vse vajence. Zato tu težko govorim o 

posameznem primeru. Vajencem res na kratko predstavim strokovne vsebine posameznih 

modulov, pri čemer pazim, da jim ne podam preveč različnih informacij naenkrat. Povem jim, 

da jim bo posamezne, razčlenjene informacije, navodila in pomembne poudarke, ki jih 

potrebujejo pri svojem delu, sprotno podajal mentor. Pri tem bo, kot zelo pomembno, poudaril 

področje varnosti in zdravja pri delu in varovanje okolja.« 

 En odgovora pa smo dali v kategorijo, da jih organizatorji PUD-a seznanijo z vsebinami varstva 

pri delu, požarne varnosti in zaščite; s cilji modula pa ga seznani mentor. 
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3.3.2 Ocenjevanje vajenčevih kompetenc 

 

5. Podrobno opišite, kako sodelujete pri pridobitvi ocene  na praktičnem usposabljanju 

(znotraj enega ocenjevalnega obdobja), pri tem opredelite: 

a. Koliko ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja pridobi vajenec na praktičnem 

usposabljanju – izhajajte iz konkretnega ocenjevalnega obdobja, navedite katero 

obdobje opisujete. 

 

Tabela 35: Število ocen v enem ocenjevalnem obdobju – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. a. 

1-2 številčni oceni oz. lahko tudi več 1 1 / 1 / 3 

Ne podajo številčne ocene, ampak opisno za vsak sklop 

kompetenc posebej 
/ / / / 1 1 

Na treh šolah organizatorji PUD-a pravijo, da vajenci na PUD-u v enem ocenjevalnem obdobju 

pridobijo vsaj eno, lahko pa tudi več, številčno oceno (tabela 35). Primer takega odgovora je: 

»Znotraj enega ocenjevalnega obdobja za vsakega vajenca v vsakem modulu, ki se izvaja pri 

delodajalcu, pričakujemo oziroma želimo od vajenčevega mentorja pridobiti najmanj po eno 

oceno na modul, lahko pa tudi več. Za vsak modul nam lahko delodajalec poda tudi več ocen v 

vsakem ocenjevalnem obdobju, če npr. ocenjuje posamezne zaključene sklope učne snovi v 

omenjenem modulu; odločitve, koliko ocen na modul v enem ocenjevalnem obdobju bo podal, 

prepuščamo mentorju in ga glede števila ocen ne omejujemo.« 

Na eni šoli pa pravijo, da mentorji ne podajo številčne ocene, ampak opisno in za vsak sklop 

kompetenc posebej: 

»Mentor ob začetku vajeništva za prvi letnik programa dobi dokumentacijo z ocenjevalnimi listi 

za 5 strokovnih modulov. Oceno da mentor. V pomoč mu je tabela z kompetencami, ki jih je 

moč opisno oceniti. Že res, da se v redovalnico vpiše številčna ocena ali "opravil/ni opravil", a 

vsebinsko pa o prenesenem zanju veliko več pove zgornji del ocenjevalnega lista in pripombe 

ki jih mentor napiše v dnu dokumenta. Podobna vprašanja mi postavljajo mentorji po podjetjih. 

Predlagam jim, da naj si sproti beležijo zaznamke o poteku vajeništva, in da naj bodo striktni 

in natančni pri ocenjevanju dnevnikov.« 

 

b. Na kakšen način pridobite oceno/e (npr.: ocenjevanje veščin – izvajanje postopkov; 

ocenjevanje izdelka; ravnanje vajenca v delovni situaciji; vprašanja tipa 

pravilno/narobe; esejska vprašanja; izbira pravilnega odgovora izmed več 

navedenih odgovorov; drugo, kaj)?  
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Tabela 36: Postopek pridobitve ocene – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. b. Oceno pridobi mentor – pristopi so zelo različni 1 1 / 1 1 4 

Organizatorji PUD-a pravijo, da oceno pridobi mentor, so pa postopki pridobitve zelo različni 

(tabela 36): »/…./Po mojih izkušnjah, glede na različne vrste podjetij, glede na njihovo zelo 

različno dejavnost, organizacijo dela in različnost njihove proizvodnje, produktov, ki jih 

izdelujejo in glede na različnost njihove tehnične opremljenosti, se mentorji poslužujejo vseh 

načinov, ki ste jih navedli v vprašanju. Seveda je pri tem njihov pristop individualen in se ga 

ne da enotno opredeliti, kot se ga da opredeliti za učitelja strokovno teoretičnih vsebin, ki 

poučuje posamezni modul v razredu ali za učitelja praktičnega pouka v šolskih delavnicah pri 

posameznih vajah pri praktičnem pouku.« 

 

c. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako poteka ocenjevanje. 

 

Tabela 37: Potek ocenjevanja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. c. 

Mentor ocenjuje vajenca in, če me prosi za nasvet, mu 

pomagam 
/ / / / 1 1 

Primeri 1 / / 1 / 2 

/ / 1 / / / 1 

En organizator PUD-a ni navedel primerov poteka ocenjevanja, en drug pravi, vajenca ocenjuje 

mentor in da mu pomaga, v kolikor ga ta prosi za nasvet. Na dveh šolah, pa so nam predstavili 

primer poteka ocenjevanja (tabela 37). Spodaj je prikaz konkretnih primerov: 

»PRIMER 1: Lepljenje lesa: mentor oceni in vpiše (potrebno izboljšanje, zadovoljujoče, dobro 

opravljeno, odlično) vpiše tudi oceno dnevnika s tega dela in zaključi skupno oceno.«  

»PRIMER 2: Površinska obdelava: mentor vpiše oceno dela (potrebno izboljšanje, 

zadovoljujoče, dobro opravljeno, odlično)in oceno dnevnika s tega področja ter zaključi skupno 

oceno tega dnevnika.« 

 

6. Na dveh konkretnih primerih pojasnite, kako bi se lahko pri ocenjevanju prepričali, 

da bo vajenec znal uporabiti teorijo v praksi? 

 

Na eni šoli pravijo, da vajenca ne ocenjujejo, na treh, pa so navedli naslednje primere (tabela 

38): 
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Tabela 38: Primeri ocenjevanja razumevanja vajenčeve teorije – organizatorji PUD 

Šola Primer odgovora 

1 

PRIMER 1: »Pri vajencu Marjanu bi se za zgoraj navedeni modul lahko prepričal tako, da 

bi mu podal risbo izdelka in ga prosil, da ga samostojno izdela na CNC stroju. Brez 

teoretičnih osnov, ki jih je potrebno pri tem modulu poznati res ogromno, vajenec končnega 

izdelka samostojno ne bo zmogel izdelati.« 

PRIMER 2: »Pri vajencu Jožetu pa bi se za zgoraj navedeni modul lahko prepričal tako, da 

bi mu dal v laboratorijsko analizo več različnih vzorcev kartona iz proizvodnje na 

kartonskem stroju. Brez teoretičnih osnov analize ne bi opravil.« 

2 

PRIMER 1: »Pri lepljenju lesa, izdelavi okvirnih in drugih obodnih konstrukcij mentor skozi 

izdelavo izdelka v podjetju oceni njihovo znanje in povezave same teorije v praksi.«  

PRIMER 2: »Pri površinski obdelavi pohištvenih elementov  mentor skozi izdelavo izdelka v 

podjetju, poznavanja lakov, načine strjevana, brušenja lakov in samega nanosa lakov oceni 

njihovo znanje in povezave same teorije v praksi.« 

3 

PRIMER 1: »Mentorja prosim naj  priskrbi iztrošen rezilni nož. Damo ga vajencu, da ga 

nabrusi. Nato vprašam mojstra, če bo na novo nabrušeno rezilo uporabil na stroju, ko bo 

obstoječi nož iztrošen. Brez oklevanja mi je pritrdil. Brez poznavanja geometrije rezilnega 

orodja, brez razumevanja procesa odrezavanja ni mogoče naostriti orodja, da nudi 

kvalitetne površine, drži mere in ima dolgo življenjsko dobo. Prepričan sem, da operater na 

stroju tega rezila ne bi uporabil če bi dvomil v kvaliteto izvedenega posega na nožu. To je 

zame najboljša potrditev, da je vajenec teorijo kvalitetno prenesel v prakso.« 

PRIMER 2: »V točki 3 predstavljen primer vajenca prvega letnika  ima nadaljevanje. V tej 

isti firmi sem obiskal vajenca na PUD-u. Spotoma pa sem šel še v montažo strojev da 

pogledam za mojim vajencem. Mentor mi je z žarečim obrazom povedal, da sedaj naš 

vajenec dela sam. Delavec pri katerem je pomagal pri izvedbi hidravličnega sistema je 

zbolel. Roki so kratki, stroj mora biti dokončan in naš XY je sam dokončal izvedbo 

hidravlike na stroju. Lastnik podjetja zagotovo ne bi dovolil, da njegov izdelek dokončuje 

nekdo, ki je teorijo slabo prenesel v prakso.« 
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7. Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca: 

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor učni situacij, 

nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne liste in podobno) za ocenjevanje? 

Prosimo priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih primerih pojasnite 

uporabo tega gradiva. 

 

Tabela 39: Podporno gradivo za mentorja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. a. 

DA, da predstavili smo jim podporno gradivo za ocenjevanje 

(načrt ocenjevanja znanja, NIV), mentorji pa so si le-to 

prilagodili za svoje delo 

/ 1 / / / 1 

DA, pripravili smo podporno gradivo za ocenjevanje (NIV, 

učne cilje, minimalne standarde, ocenjevalne liste) 
1 / / 1 / 2 

DA, pripravili smo podporno gradivo za ocenjevanje, poleg 

tega se tudi pogovorimo z mentorji 
/ / / / 1 1 

Štirje organizatorji PUD-a pravijo, da so za mentorje pripravili podporno gradivo (tabela 39). 

Nekateri so pripravili načrt ocenjevanja znanja in NIV, drugi pa NIV, učne cilje, minimalne 

standarde, ocenjevalne liste.  

Primeri odgovorov: 

(1) »Na sestanku smo delodajalcem predstavili in posredovali Načrt izvajanja vajeništva in 

Načrt ocenjevanja znanja, ki smo ju pripravili na šoli. Delodajalci so na osnovi tega izdelali 

podporno gradivo, ki so ga prilagodili svojemu načinu in potrebam dela. Gradivo je namenjeno 

lažjemu spremljanju vajenčevega napredka, pomaga pa tudi pri ocenjevanju.« 

(2) »Podporno gradivo za mentorje v podjetju je bilo izdelano v obliki kurikulov, ki služijo kot 

izhodišče in ki podajajo okvirne smernice poteka pouka in olajšajo določitev ciljev in 

minimalnih standardov znanja, ki so opredeljeni v kurikulu predmeta; poleg tega pa še v obliki 

ocenjevalnih listov. Ti vključujejo primer ocenjevanja in kompetence, ki jih mora vajenec 

dosegati pri preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin.« 

 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

 

Tabela 40: Postopek oblikovanja podpornega gradiva – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. b. 

Pripravili smo na šoli in dali mentorjem v pregled in 

dopolnitev 
1 1 / / 1 3 

Gradivo smo pripravil skupaj šola, CPI, GZS, OZS, CPU. / / / 1 / 1 
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Na treh šolah pravijo, da so gradivo pripravili na šoli, mentorjem pa ga dali v pregled in 

dopolnitev (tabela 40). Primer odgovora:  

»V obeh primerih podporno gradivo za ocenjevanje ni bilo narejeno skupaj z mentorjem, 

temveč smo ga pripravili v šoli na vsakem strokovnem področju ter ga posredovali mentorjem. 

Zato se v obeh primerih razlikuje le vsebinsko, v konceptu pa ne. Mentorji so imeli možnost 

podati pripombe na gradivo, ki pa jih v nobenem primeru niso podali.« 

Na eni šoli pa pravijo, da je »gradivo nastajalo v okviru priprav za izvedbo vajeništva na ravni 

CPI, GZS, OZS, CPU  in šole.« 

 

c. Na konkretnem primeru opišite, kako je to gradivo mentorjem v podporo pri 

ocenjevanju vajenca? 

 

Tabela 41: Načini uporabnosti podpornega gradiva za mentorje – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. c. 

V podporo ocenjevanju / 1 / 1 / 2 

Poleg opore pri ocenjevanju, jim je tudi v oporo pri izvajanju 

(= katere cilje oz. kompetence morajo doseči) 
/ / / / 1 1 

Na to vprašanje sta dva organizatorja PUD-a samo potrdila, da mentorjem podporno gradivo 

služi za lažje ocenjevanje vsebin, odgovora pa nista podkrepila s konkretnim primerom (tabela 

41). 

En organizator PUD-a pa pravi, da mentorjem podporno gradivo ni le v oporo pri ocenjevanju, 

pač pa jim je v oporo tudi pri izvajanju, in sicer navaja: 

 »Vse bolj dobivam občutek, da so ocenjevalni listi, poleg pridobitve ocene z stališča mentorjev, 

prepoznani kot napotilo, katere vsebine morajo obravnavati. Konkretno ocenjevalni list 

strokovnega modula napotuje mentorja, da se ukvarja z postopki odrezovanja.« 

 

8. Na konkretnem primeru opišite sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca: 

a. Kaj konkretno je mentor ocenil? 

 

Tabela 42: Vsebina mentorjevega ocenjevanja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. a. 
Delo in odnos do dela / 1 / 1 / 2 

Kompetence 1 / / / 1 2 

Dva organizatorja PUD-a pravita, da je mentor ocenil delo in odnos do dela (tabela 42). Primer 

odgovora: 
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»Mentor je ocenil vajenčevo praktično delo, vključno z odnosom do dela ter povezovanjem 

teorije in prakse (pogovor z mentorjem).« 

Dva pa pravita, da je mentor ocenil kompetence. Primer odgovora:  

»Ocenil je tiste kompetence, ki jih je z vajencem obravnaval in ki jih je vajenec že usvojil.« 

 

b. Kako konkretno je ocenil? 

 

Tabela 43: Postopek mentorjevega ocenjevanja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. b. 

Ocenil ga je na podlagi lastnih izkušenj po ocenjevalni lestvici 1 / / / / 1 

Ocenil je vajenčeve  kompetence po  ocenjevalni lestvici / / / / 1 1 

Ocenil ga je skupaj z učiteljem iz šole, na podlagi primerov  / / / 1 / 1 

Ne vem / 1 / / / 1 

Glede postopka mentorjevega ocenjevanja: 

 en organizator PUD-a navaja, da ga je mentor ocenil na podlagi lastnih izkušenj po 

ocenjevalni lestvici:  

»Ocenil jih je na podlagi njegove lastne strokovne presoje in njegovih bogatih delovnih 

izkušenj, po ocenjevalni lestvici.« 

 drugi pravi, da je mentor ocenil vajenčeve kompetence po ocenjevalni listi: 

»Konkretno ga je ocenil na kompetencah z: zadostno, dobro, zelo dobro in odlično; končno 

oceno pa pri glavnini predmetov v številčni obliki 1 do 5 in “opravil/ni opravil”.« 

 tretji pa navaja, da je vajenca mentor ocenil skupaj z učiteljem iz šole in na podlagi primerov 

(tabela 43):  

»Prve ocene naredi skupno z učiteljem šole skozi posamezne primere.« 

 

c. Ali bi želeli, da bi mentor ocenil še kaj drugega? Kaj? 

 

Tabela 44: Ostale možnosti ocenjevanja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. c. 
NE 1 1 / 1 / 3 

DA, kompetence specifične za podjetje / / / / 1 1 

Trije organizatorji PUD-a pravijo, da ne želijo, da bi mentorji ocenili še kaj drugega, eden pa 

navaja, da bi si želel, da bi mentor ocenil kompetence, ki so specifične za podjetja (tabela 44), 

kar ponazori z odgovorom:  

»Želim, da mu oceni še spretnosti in veščine, ki jih mentor napiše sam.« 
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d. Kako ste zadovoljni z sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju? Kaj vam je pri 

tovrstnem sodelovanju dobro in kaj bi izboljšali/spremenili? 

 

Tabela 45: Zadovoljstvo organizatorjev PUD s sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju  

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. d. 

Sodelovanje z mentorjem je dobro 1 1 / 1 1 4 

Mentorji bi morali imeti več časa za svojo vlogo  1 / / 1 / 2 

Sodelovanje med šolo in podjetjem je potrebno sistemsko 

urediti in določiti vloge mentorja ter učitelja 
/ 1 / / / 1 

Organizatorji PUD-a so v večini s sodelovanjem z mentorji zadovoljni. Dva dodajata mnenje, 

da bi mentorji morali imeti več časa za svojo vlogo (tabela 45), kar ponazori odgovor:  

»Sodelovanje v podjetjih spremljamo z obiski v podjetjih, pa tudi s pogovori po telefonu. 

Sodelovanje je dobro. Mentorji bi morali imeti več časa oz. vajencem nameniti vsaj toliko časa 

kot ga narekuje zakon (20 %). V praksi temu ni tako. V vajeništvu je  večji del praktičnega 

usposabljanja pri delodajalcu, zato morajo glavnino nositi mentorji v podjetjih.« 

En organizator PUD-a pa meni, da bi sodelovanje med šolo in podjetjem bilo potrebno 

sistemsko urediti in določiti vloge mentorja ter učitelja. 

 

e. Ali vas tovrstno sodelovanje pri delu podpira, ali vam je to bolj ovira in dodatno 

delo? 

 

Tabela 46: Mnenje organizatorjev PUD o prednostih in pomanjkljivostih sodelovanja z mentorjem pri ocenjevanju  

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. e. 

S sodelovanjem sem zadovoljen / / / / 1 1 

S sodelovanjem sem zadovoljen, vendar bi za tovrstno 

sodelovanje bil potreben dodaten čas 
1 / / 1 / 2 

S sodelovanjem sem zadovoljen, ovira pa me to, da vloga 

organizatorja PUD-a pri sodelovanju ni jasna 
/ 1 / / / 1 

Organizatorji PUD-a so v splošnem s sodelovanjem z mentorji pri ocenjevanju zadovoljni 

(tabela 46). Dva dodajata, da pa bi za to potrebovala več časa. Primer odgovorov: 

(1) »Odgovor na to vprašanje ni enostaven in enoznačen. Vsekakor je v tem procesu vedno 

treba najti kompromis med kvalitetnim in objektivnim ocenjevanjem vajenca in med 

racionalnim in nepotrebnim trošenjem mojega časa in razpoložljivega časa mentorja.« 

(2) »Z mentorji imamo korekten odnos in do sedaj pri skupnem delu ni bilo težav. To je vsekakor 

dodatno delo in bi moralo biti sistemizirano.« 
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Eden organizator PUD-a pa izpostavi, da ga moti, da vloga organizatorja PUD-a pri ocenjevanju 

ni dovolj jasno opredeljena. 

 

9. Vajenčev dnevnik: 

a. Ali imate na šoli izdelana merila za ocenjevanje dnevnika? Priložite ali navedite 

merila. 

 

Tabela 47: Merila za ocenjevanje dnevnika – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. a. 

  

DA 1 / / / 1 2 

Drugo / 1 / 1 / 2 

Dva organizatorja PUD pravita, da na šoli imata merila za ocenjevanje dnevnika, druga dva 

uporabljata druga merila (tabela 47). En organizator PUD pravi, da se na njihovi šoli izogibajo 

termina dnevnik in raje govorijo o delovnem poročilu ali poročilu o opravljenem delu, kar 

pojasni z naslednjim odgovorom: »Poročilo je običajno tedensko ter zajema več posameznih 

nalog, del in opravil, ki jih ni možno opredeljevati kot zaokrožene dnevne celote.« Za 

ocenjevanje delovnega poročila imajo postavljene naslednje kriterije oz. merila: 

 »Podatki o vajencu, delodajalcu, tekočem tednu. 

 Povzetek delovnih navodil, pojasnil in razlage mentorja. 

 Opredelitev uporabljenih gradiv, naprav, strojev in orodij. 

 Podroben opis opravljenega dela. 

 Risbe, skice, grafični prikazi, diagrami, orisi, načrti, sheme…. 

 Med delom upoštevana navodila za varnost pri delu, požarno varstvo in varovanje okolja. 

 Podpis vajenca kot avtorizacija delovnega poročila. 

 Ocena mentorja (numerična z možnostjo pisnega pojasnila ali opredelitve).« 

Na dveh šolah pa pravijo, da delovno poročilo ocenjujejo opisno, vajenec pa v šoli dobi ustna 

in pisna navodila o vsebinah, ki jih mora zajeti v delovno poročilo. 

 

b. Priložite ali opišite dva konkretna primera ocene dnevnika. 

 

Iz dveh šol so nam predložili primere praznih dnevnikov, iz dveh pa ne (tabela 48). 

Tabela 48: Primeri ocenjevanja dnevnika – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. b.  
PRIMERI praznih dnevnikov priloženi / 1 / 1 / 2 

Ni priloženih primerov 1 / / / 1 2 



 

 

39 

 

 

c. Ali ste izdelali merila za ocenjevanje dnevnika tudi za podjetja? 

 

Dva organizatorja PUD navajata, da so merila za ocenjevanje dnevnika enako tako za šolsko 

kot vajeniško obliko ter da so navedena v LRUS. 

En organizator PUD pravi, da so naredili osnutek dnevnika, delodajalci pa so na podlagi 

njihovega predloga pripravili navodila za vodenje dnevnika. 

En organizator PUD pa navaja, da meril za ocenjevanje dnevnika niso izdelali, da se »v 

strokovni vidik vsebine dnevnikov ne vmešavam. Mentor je zame avtoriteta ki jo ne smem 

spodkopavati. Pridržujem pa si pravico da estetsko slabe dnevnike zavračam in jih morajo 

vajenci delati ponovno. Mentorje vzpodbujam da pri izdelavi dnevnikov, predvsem pa risb, 

upoštevajo pravila, ki veljajo v njihovih obratovalnicah.« 

 

Tabela 49: Merila za ocenjevanje dnevnika za podjetja – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. c.  

Merila so enaka tako za šolo, kot za podjetje 1 / / 1 / 2 

Naredili smo osnutek dnevnika za delodajalce / 1 / / / 1 

Ne / / / / 1 1 

 

d. Kako so nastala merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih? So v podjetjih 

sodelovali pri nastajanja meril? Na konkretnem primeru opišite, kako je 

sodelovanje potekalo. 

 

Tabela 50: Postopek priprave meril za ocenjevanje dnevnika v podjetjih – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. d.  

Šola je pripravila osnutek, delodajalci so lahko dopolnili ali 

spremenili 
1 1 / 1 / 3 

Ni bilo sodelovanja pri izdelavi meril za ocenjevanje dnevnika / / / / 1 1 

Iz treh šol organizatorji PUD poročajo, da so šole pripravile osnutek meril za ocenjevanje 

dnevnika v podjetjih, katerega so pa potem delodajalci lahko dopolnili/spremenili. Primer 

odgovora: 

»V podjetjih je bil predstavljen koncept ocenjevanja delovnih poročil, na podlagi ocenjevanja 

le-teh v šoli. V vseh podjetjih so sistem povzeli. Podana jim je bila možnost za spremembe in 

dopolnitve. V nobenem podjetju jih niso predlagali.« 

En organizator PUD pa pravi, da sodelovanje pri izdelavi meril za ocenjevanje dnevnika v 

podjetjih med predstavniki šol in predstavniki delodajalcev ni bilo vzpostavljeno (tabela 50). 
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10. Na konkretnem primeru opišite kakšno vlogo ima pri dodelitvi ocene vajenec? 

a. Ali imajo vajenci možnost podati samooceno na svoje osvojene kompetence? Če ste 

odgovorili z da, na primeru opišite, kako to vajenci naredijo. Če ste odgovorili z ne, 

prosim utemeljite zakaj vajenec tega ne more narediti? 

 

Dva organizatorja PUD pravita, da vajenci nimajo možnost samoocene, eden pravi, da vajenec 

lahko poda svoje mnenje, a se to ne upošteva pri oceni, se mu pa ponudi možnost izboljševanja 

ocene. To ponazarja odgovor: 

»Vajenci imajo možnost podati pripombe na oceno. To lahko storijo ustno, ob predstavitvi 

ocene njim. V takih primerih jim mentorji lahko podajo pripombe oziroma utemeljitve ocene, 

ali pa jim podajo možnost izboljšanja ocen.« 

Na eni šoli organizator PUD ne ocenjuje vajencev (tabela 51). 

 

Tabela 51: Samoocenjevanje vajenca v podjetju – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

10. a.  

Ne. / / / 1 1 2 

Vajenec lahko poda svoje mnenje, vendar se le-to ne upošteva 

pri oceni 
1 / / / / 1 

Lahko izboljša oceno 1 / / / / 1 

Ne ocenjujem vajencev / 1 / / / 1 

 

b. Ali se vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni? Če ste odgovorili z da, na 

primeru opišite, v kolikšni meri se le-ta upošteva. Če ste odgovorili z ne, prosim 

utemeljite zakaj se ne upošteva? 

 

Tabela 52: Upoštevanje vajenčeve samoocene pri končni oceni – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

10. b.  
Ne 1 / / 1 1 3 

Ne ocenjujem vajencev / 1 / / / 1 

Do upoštevanja vajenčeve samoocene pri končno oceni so organizatorji PUD zelo kritični in te 

možnosti ne dopuščajo (tabela 52), kar je razvidno iz primera odgovora: 

»Samoocena?? Z nivojem pedagoškega znanja in drugih sposobnosti in veščin, ki sem jih 

pridobil v tridesetih letih vseživljenjskega učenja, ne vidim možnosti, da bi mladeniči pri 15 do 

18 let imeli sposobnost objektivne samoocene, ki bi se upoštevala pri uspehu.«   
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11. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za oceno 2). S 

pedagoškega vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, 

torej od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja 

za oceno 5.  

a. Prosimo opredelite (ali priložite) 2 primera opisnikov za posamezno oceno 

(opisnike za vsako posamezno oceno od minimalnega standarda znanja za oceno 

2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5). 

 

Tabela 53: Primeri opisnikov za posamezne ocene – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. a.  

Primeri priloženi / 1 / / 1 2 

Minimalni standardi znanja za ocenjevanje modulov so 

opredeljeni, ostali opisniki (za ocene od 3-5) pa ne  

(primera ni priloženega)  

1 / / / / 1 

Minimalni standardi znanja so enaki kot za šolsko obliko / / / 1 / 1 

Minimalne standarde znanja naj pripravijo mentorji / / / 1 / 1 

Organizatorji PUD so nam predložili dva primera opisnikov za posamezne ocene (tabela 53), 

drugače pa pravijo, da so minimalni standardi znanja opredeljeni, ostali opisniki pa ne, da so 

slednji enaki tako v vajeniški kot šolski obliki. En organizator PUD pa pravi, da je priprava 

minimalnih standardov znanja  naloga mentorjev. 

Primer odgovora: »Minimalni standardi za ocenjevanje modulov so opredeljeni. Navedenih 

opisnikov za vse pozitivne ocene pa mentorji zaenkrat nimajo in jih posledično ne uporabljajo; 

imajo le splošna priporočila in naša okvirna navodila za ocenjevanje. Pri ocenjevanju se 

opirajo na svoje bogate izkušnje, ob upoštevanju dejstva, da opisnikov ni mogoče popolnoma 

podrobno, objektivno in natančno ter dovolj precizno pripraviti in napisati za vsako delovno 

potezo, veščino in kompetenco, kot jo predvideva Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih 

šolah (da je potrebno za vsak modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za 

oceno 2). S pedagoškega vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, 

torej od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja za oceno 

5.«  
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b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

 

Tabela 54: Koristnost opisnikov za posamezne ocene - – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. b.  

Da, so potrebni 

Njihov namen je: 

-  opredeliti katere kompetence mora vajenec osvojiti 

- podati smernice za delo novim mentorjem (mentorjem z 

manj izkušnjami z mentoriranjem) 

1 1 / / / 2 

Opisniki so sicer koristni, vendar bi bile dovolj tudi bolj 

splošne usmeritve/priporočila 
/ / / / 1 1 

Dovolj je, če opredelimo minimalne standarde znanja, 

opisniki za vse ocene, pa bi morali biti opredeljeni na 

nacionalni ravni 

/ / / 1 / 1 

 

Dva organizatorja PUD prepoznavata koristnost opisnikov za ocenjevanje, kar ponazorita z 

odgovorom: 

(1) »Seveda so potrebni. Za vse – za učitelje, mentorje, dijake in vajence. Saj z opisnikom 

najbolje povemo, kaj mora dijak oziroma vajenec znati za določeno oceno. V šoli se dobro 

obnesejo, ne vem pa, kako se obnesejo pri praktičnem usposabljanju. Dijaki opisnike razumejo. 

Dijak  ve, kako lahko pridobi boljšo oceno.« 

(2) »Da, mentorjem, ki se šele iščejo v svojih vlogah daje določene smernice za njihovo delo.« 

En organizator PUD sicer prepoznava koristnost opisnikov, vendar se mu pa ne zdijo nujno 

potrebni (tabela 54), kar ponazori z odgovorom: 

»Meni osebno se sicer opisniki zdijo koristni, ne pa nujno potrebni, glede na specifiko, ki 

obstaja v konkretnem podjetju na konkretnih delovnih mestih, kjer se usposablja vajenec. 

Dovolj bi bila splošna priporočila in okvirne smernice, konkretne primere pa je, vsled 

specifičnih delovnih situacij, vsekakor potrebno prepustiti mentorju.« 

En organizator PUD pa meni, da je dovolj, če opredelijo minimalne standarde znanja, opisniki za 

vse ocene, pa bi morali biti opredeljeni na nacionalni ravni. 
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c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi 

moralo biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

 

Tabela 55: Odgovornost za pripravo opisnikov - – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. c.  

Pripravljajo naj jih učitelji / / / / 1 1 

Pripravljeni naj bodo na nacionalni ravni / 1 / 1 / 2 

Opisniki naj bodo pripravljeni samo za šolski del, za podjetje 

pa ne 
1 / / / / 1 

Dva organizatorja PUD menita, da bi bilo smiselno, če bi opisniki bili opredeljeni na nacionalni 

ravni, kar argumentirata, da bi tako bili boj enotni in ker so na nacionalni ravni opredeljeni tudi 

minimalni standardi znanja: 

(1) »Ker so standardi znanja opredeljeni na nacionalni ravni, menim, da bi bilo dobro, če bi 

bili tudi opisniki.« 

(2) »Opisnike bi, zaradi enotnosti, morali opredeliti na nacionalnem nivoju, skupno s strani 

šole, CPI, GZS, OZS in CPU ter mentorji.«   

En organizator PUD meni, da naj jih pripravijo učitelji, drugi pa meni, da se mu opisniki zdijo 

smiselni samo za ocenjevanje v šoli, v podjetju pa ne (tabela 55). 

 

d. Ali menite, da ste za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za pripravo 

opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, sodelovanje 

z učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

 

Večina organizatorjev PUD se počuti dovolj strokovno usposobljenih za pripravo opisnikov 

ocenjevanja znanja, le eden bi si želel dodatne podpore oz. več sodelovanja z drugimi deležniki 

(tabela 56). 

Primera odgovorov: 

(1) »Izpostavljam, da smo sicer za priprav opisnikov dovolj strokovno usposobljeni; a priprave 

podrobnih opisnikov, glede na specifiko, ki obstajajo v konkretnih podjetjih na konkretnih 

delovnih mestih, kjer se usposabljajo vajenci, niso primerni, temveč bi bilo potrebno ta del 

prepustiti v odločitve mentorjem; seveda pa si mentorji lahko pripravijo tovrstne opisnike, ki 

pa niso splošno uporabni, temveč ustrezajo le njim.« 

(2)« Opisnike ocenjevanja pripravljamo učitelji strokovnih aktivov. Menim, da so dobri. Kljub 

temu, pa bi opisnike šole morale uskladiti, saj samo tako lahko dosežemo objektivnost na 

nacionalni ravni.« 
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Tabela 56:  Usposobljenost za pripravo opisnikov - – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. d.  

Da, smo dovolj usposobljeni 1 1 / 1 / 3 

Dodatna podpora: sodelovanje z učitelji drugih šol, 

sodelovanje s strokovnjaki z gospodarstva 
/ / / / 1 1 

 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

 

Tabela 57: Vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov – organizatorji PUD 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. e.  

Mentorji so strokovnjaki za področje na katerem delajo in tako 

avtonomni pri ocenjevanju. Za pripravo opisnikov pa bi 

potrebovali podporo šole 

1 1 / 1 1 4 

Organizatorji PUD so si enotni glede mnenja o vlogi mentorja v podjetju in uporabi opisnikov 

– vsi mentorje prepoznavajo kot dovolj kompetentne in jim prepuščajo avtonomijo pri 

ocenjevanju, vseeno pa menijo, da bi pri pripravi opisnikov potrebovali podporo šole, kot je 

razvidno iz tabele 57. 
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12. Katera dodatna znanja (ali izkušnje) bi želeli pridobiti na področju spremljanja 

vajenčevega napredka in na področju ocenjevanja vajenca? 

 

Tabela 58: Zaželena dodatna znanja/izkušnje na področju spremljanja vajenčevega napredka in ocenjevanja 

vajenca  – organizatorji PUD 

VPR. Odgovor Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

12. 

DA* 

Izkušnje drugih držav, ki so uspešne na področju 

vajeništva so opora za snovanje tega 
/ / / / 1 1 

Zanje za sodelovanje s sfero dela pri pripravi novih 

učnih vsebin 
/ / / / 1 1 

Dobrodošla so vsaka znanja / / / 1 / 1 

NE* 

Usklajenost pri izdelavi dokumentov na nacionalni 

ravni 
/ / / 1 / 1 

Ne potrebujem dodatnih usposabljanj 1 / / / / 1 

Določiti je potrebno jasne vloge mentorja v 

podjetju in učitelja strokovnega modula v šoli 
/ 1 / / / 1 

*DA potrebujem dodatna znanja (izkušnje) 

*NE potrebujem do dodatnih znanj (izkušenj) 

 

Nekateri organizatorji PUD bi si želeli pridobiti dodatna znanja na področju spremljanja in 

ocenjevanja vajenca, zlasti iz tujine, kar ponazori odgovor: 

»Rad bi podrobneje spoznal dobre prakse izvajanja vajeništva v tujini. Posebej me zanima 

izvedba vajeništva v deželah kjer je vajenec po statusu dijak. Na Finskem.« 

Spet drugi pa ne čutijo potrebe po dodatnem znanju (tabela 58), kar ponazori naslednji odgovor: 

»Na podlagi svojih 10 letnih izkušenj pri poučevanju praktičnega pouka in 15 letnih izkušenj 

pri spremljanju dijakov (in v zadnjih dveh letih vajencev) na področju praktičnega 

usposabljanja z delom (PUD-a) menim, da znam in zmorem objektivno spremljati vajenčev 

napredek, ter strokovno ovrednotiti področje ocenjevanja vajenca.«   
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3.4 Učitelji strokovnega modula 

 

3.4.1 Spremljanje vajenčevega napredka 

 

1. Spremljanje vajenčevega napredka: 

a. Na dveh konkretnih primerih opišite, na kakšen način spremljate vajenčev 

napredek v okviru modula, ki ga poučujete?  

 

Tabela 59: Spremljanje vajenčevega napredka - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. a.  
Spremljam ga s pomočjo vprašanj  1 / / 1 / 2 

Vajenca spremljam preko pogovora z mentorjem / 1 1 / 1 3 

Trije učitelji strokovnega modula pravijo, da vajenca spremljajo preko pogovora z mentorjem. 

Kot primer navajamo odgovor:  

»Ne morem spremljati vajenčevega napredka, ker se modul izvaja pri delodajalcu. O napredku 

se lahko samo pogovarjam z mentorjem. Delodajalce smo obiskali na koncu šolskega leta in z 

mentorji smo se pogovarjali o  vajenčevemu napredku.« 

Dva pa pravita, da vajenca spremljata preko vprašanj (tabela 59). Primer odgovora: 

PRIMER 1: »Vajenčev napredek je spremljan preko zastavljanja vprašanj za ponavljanje in 

utrjevanje znanja na začetku učne ure in s povezovanjem do sedaj predelane učne vsebine z 

novo učno snovjo.« 

PRIMER 2: »Med usvajanjem učne snovi dijakom zastavljam problemska vprašanja, kot so na 

primer: V končnem izdelku je prišlo do napake. Papir navidezno ni enoten. Kaj so možni vzroki 

in kako ukrepamo?« 

 

b. Kako veste kaj morate spremljati? 

 

Tabela 60: Vsebina spremljanja vajenčevega napredka - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. b.  

Napredek spremlja mentor / 1 / / / 1 

Spremljanje izvajam na podlagi vsebine oz. ciljev modula 

(NIV, KPU, ocenjevalni list) 
/ / 1 1 1 3 

Spremljam razumevanje vajenca 1 / / / / 1 

Večina učiteljev strokovnih modulov pravi, da napredek vajenca spremljajo na podlagi vsebin 

oz. ciljev modula (tabela 60). Primer odgovora: 
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»Cilji strokovnega modula so podlaga za spremljanje dijakovega napredka in te cilje mora 

dijak – vajenec osvojiti v takšni meri, kot dijak, ki se izobražuje po šolski obliki. Module in cilje, 

ki so preneseni v podjetja, morajo osvojiti skupaj z mentorjem v podjetju in so prilagodljivi na 

razmere ter delo v podjetju.« 

En učitelj pravi, da spremlja razumevanje vajenca, en drug pa, da spremljanje izvaja mentor. 

 

c. Kaj je po vašem mnenju namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka?  

 

Glede namena sprotnega spremljanja vajenčevega napredka je večina učiteljev strokovnega 

modula enotna, da je to ugotavljanje, v kolikšni meri je vajenec razvil določene kompetence 

(tabela 61). Primer odgovora: 

»Namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka je sprotno preverjanje razumevanja 

učne snovi in odpravljanje pomanjkljivega znanja. Hkrati s sprotnim spremljanjem vajenca 

dobimo povratno informacijo o napredovanju posameznika, gradimo nadaljnje znanje in znanje 

tudi poglabljamo.« 

En učitelj pa navaja, da: »V šoli gremo z dijaki – vajenci, bistveno hitreje skozi učno snov kot v 

šolski obliki (čeprav imajo isto št. ur), ker smo v šolski obliki izluščili del snovi ter prestavili v 

odprti kurikul. V vajeniški obliki, pa smo ta del vključili nazaj, ker smo s socialnimi partnerji 

se dogovorili, da a se v podjetju ne bojo učili določenih osnov konstrukcijskega risanja.« 

 

Tabela 61: Namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

1. c.  

Namen spremljanja je ugotoviti, v kolikšni meri je vajenec 

razvil določene kompetence 
1 1 1 / 1 4 

Drugo: Prilagajanje izobraževalnega  programa / / / 1 / 1 

 

2. Podporno gradivo za mentorja za potrebe spremljanja vajenca:  

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, opis 

učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo 

priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih primerih pojasnite uporabo 

tega gradiva. 

 

Vsi učitelji strokovnih modulov pravijo, da so za mentorje pripravili podporno gradivo za 

spremljanje vajenčevega napredka (tabela 62). 

Navajamo nekaj primerov odgovorov: 

PRIMER 1: »Mentorjem v podjetju so za spremljanje napredka vajenca in kot pomoč pri 

podajanju snovi v okviru strokovnega predmeta v pomoč katalogi znanja, v sodelovanju s 
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profesorji na šoli pa so bili za mentorje pripravljeni tudi kurikuli za strokovne predmete, ki se 

izvajajo v podjetjih.«  

PRIMER 1: »Skupaj z mentorjem v podjetju smo pripravili Načrt izvajanja vajeništva (NIV). 

Osnova NIV je katalog praktičnega usposabljanja (KPU). Podporno gradivo, ki ga je 

pripravila šola je Delavniški dnevnik vajenca, katerega vajenec zadolži in ga redno izpolnjuje 

po navodilih mentorja v podjetju, ki mu ga tudi pregleda ter oceni.«  

Na eni šoli so še pripravili učbenik za strokovni modul. 

Na eni šoli pa navajajo: »Interne cilje, kriterije, delovne liste, si mentorji v podjetju pripravijo 

sami in z njimi spremljajo napredek vajenca. Podlaga le-tem so operativni učni cilji na podlagi 

KPU, ki smo jih pripravili na šoli in z njimi seznanili mentorje v podjetjih. Podrobnejše kriterije 

si mentor v podjetju pripravi sam. V ta namen je bila s strani CPI, GZS in CPU organizirana 

delavnica. 

 

Tabela 62: Podporno gradivo za mentorje za potrebe spremljanja vajenca - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. a.  

DA, (NIV, učne cilje, ocenjevalne liste, učne situacije, 

obrazec za pripravo dnevnika,  …) 
1 1 1 1 1 5 

DA, pripravili smo učbenik za strokovni modul 1 / / / / 1 

DA, pripravili smo cilje za usposabljanje v podjetju, mentorji 

pa si pripravijo še dodatno gradivo.  
/ / / 1 / 1 

 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorjem? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

 

Tabela 63: Postopek oblikovanja gradiva - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. b.  

Šola je pripravila gradivo, podjetja so imela možnost 

dopolnitev in sprememb 

+ 

Sodelovanje poteka preko elektronske pošte ali osebno 

/ 1 1 / / 2 

Mentorjem smo predstavili gradivom, ki smo ga pripravili na 

šoli 
1 1 / / / 2 

Učitelji strokovnih modulov pravijo, da so podporno gradivo naredili na šoli, so pa ga ponekod 

mentorji imeli priložnost dopolniti in spremeniti (tabela 63). Primer odgovora:  

»Podporno gradivo nastaja v sodelovanju z mentorji v podjetjih, saj tekom nastajanja gradiva 

vsebine dopolnjujemo tako profesorji na šoli, strokovnjaki in mentorji v podjetjih. Glavni del 
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komunikacije poteka preko elektronske pošte, občasno pa so organizirana tudi srečanja vseh 

sodelavcev pri pripravi učbenika.« 

 

c. Se vam zdi, da je to gradivo mentorju v podporo pri spremljanju vajenca? 

 

Tabela 64: Uporabnost gradiva za mentorje - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

2. c.  

DA, gradivo služi  mentorju kot podpora pri usposabljanju 

vajenca (cilji in vsebine), pri spremljanju in ocenjevanju  
1 1 / / / 2 

DA gradivo mu je v oporo / / 1 1 / 2 

DA, gradivo je  mentorju v podporo, a le če je kratko in 

jedrnato 
/ / / / 1 1 

Vsi učitelji strokovnih modulov menijo, da so podporna gradiva v podporo mentorjem pri 

spremljanju vajenca. En učitelj še doda, da pa mora biti gradivo kratko in jedrnato (tabela 64). 

Primeri odgovorov: 

(1) »Gradivo mentorju pomaga zasledovati cilje, ki so zapisani v katalogu znanja in minimalne 

standarde, ki so sestavni del kurikula. Učno gradivo pomaga pri podajanju snovi vajencu, 

ponavljanju in utrjevanju. Gradivo je mentorju v pomoč pri oblikovanju učne ure, ga opominja 

na pomembne poudarke v učni snovi in mu je v pomoč pri določitvi minimalnih standardov 

znanja.« 

(2) »Da. Podporno gradivo je služilo ne samo za spremljanje vajenčevega napredka, ampak 

tudi za ocenjevanje.« 

 

3. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako vajencu podate povratno informacijo o 

stvareh, ki se jih je že naučil in tistih, ki jih mora izboljšati oz. še osvojiti v okviru 

vašega modula? 

 

Tabela 65: Postopek informiranja vajenca o  stvareh, ki se jih je že naučil in tistih, ki jih mora izboljšati oz. še 

osvojiti 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

 3. 

Vajenec dobi povratno informacijo od mentorja 1 1 1 / 1 4 

Vajenec dobi povratno informacijo preko preverjanja in 

ocenjevanja znanja (ustno, pisno, praktična naloga) 
1 / / 1 / 2 

Vajenec dobi povratno informacijo z analizo kakovost izdelka 1 / / / / 1 

Večina učiteljev strokovnih modulov pravi, da vajenec povratno informacijo o stvareh, ki se jih 

je že naučil in o tistih, ki še si jih more, dobi pri mentorju (tabela 65). Nekateri dodatno 
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pojasnijo, da vajene povratno informacijo dobi preko preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Primera odgovorov: 

»Ker je vajenec ves čas pri delodajalcu, in mentor dela z njim, mu sam te informacije ne dam, 

se pa o tem pogovorim s mentorjem.« 

»Vajenec dobi povratno informacijo o doseganju ciljev preko sprotnega ustnega preverjanja 

znanja, preko ocenjevanja (ustnega, pisnega) znanja, preko uporabe teoretičnega znanja v 

praksi, v primeru, da delovni postopek opravi (ne)pravilno mu to potrdi mentor na delovnem 

mestu.« 

 

4. Na primeru opišite, kako seznanite vajence, kaj se morajo naučiti v okviru modula, ki 

ga poučujete? 

 

Tabela 66: Postopek informiranja vajenca o tem, kaj se je potrebno naučiti v okviru poučevanega modula 

 PR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

 4. 

Kdaj? Na začetku šolskega leta 1 / / / / 1 

Kdaj? Pred odhodom na praktično usposabljanje / / / / 1 1 

Kdaj? Ob preverjanju znanja / / / 1 / 1 

Vajence seznanim z vsebinami/cilji modula, načinom dela in 

načinom ocenjevanjem  
1 / / / / 1 

Vajence seznanim z vsebinami/cilji modula in načinom dela  / / / 1 1 2 

Vajenca ne seznanjam z vsebinami mojega strokovnega 

modula, saj se le-ta v celoti izvaja pri delodajalcu 
/ 1 1 / / 2 

Glede seznanitve vajencev s tem, kaj se morajo naučiti v okviru modula, smo s strani učiteljev 

dobili zelo različne odgovore (tabela 66). Ponekod jih s tem seznanijo na začetku šolskega leta, 

drugje pred odhodom na PUD, nekje pa ob preverjanju znanja. 

Glede vsebine seznanitve, pa jih učitelji seznanijo z vsebinami in cilji modula, načinom dela in 

nekje še načinom ocenjevanja. Primer odgovora: 

»Vajenci so ob začetku pouka seznanjeni z načini dela, kaj so njihove delovne obveznosti in 

katere delovne pripomočke potrebujejo za nemoteno učenje in delo. Že v začetku so določeni 

načini ocenjevanja, število pisnih in ustnih ocen, ter morebitne seminarske (projektne) naloge 

v okviru predmeta. Vajenci so že na začetku pouka seznanjeni z učnimi temami oziroma 

glavnimi poglavji, ki bodo obravnavana v okviru predmeta. Vnaprej je določen tudi obseg 

snovi, ki se preverja pri ustnem in pisnem ocenjevanju, kar je v skladu s časovno razporeditvijo 

učne snovi tekom šolskega leta.« 

Dva učitelja pa pravita, da vajenca ne seznanjata z vsebinami modula, ki ga poučujete, saj se ta 

v celoti izvaja pri delodajalcu. Primer odgovora:  

»Z minimalnimi standardi znanja ne morem seznaniti vajencev, ker ne obiskujejo pouka mojega 

modula. Na šoli ne preverjam vsebin, ki jih vajenec usvaja pri delodajalcu in ne preverjam 
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mentorjevega dela z vajencem. Mentorju pomagam s podpornim gradivom, seveda, če to želi. 

Po mojem mnenju mora biti vajenec seznanjen z ocenjevalnim obrazcem, kjer natančno ve, 

katere vsebine mora usvojiti pri strokovnem modulu. 

 

3.4.2 Ocenjevanje vajenčevih kompetenc 

 

5. Podrobno opišite, kako pridobite oceno (znotraj enega ocenjevalnega obdobja): 

a. Koliko ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja pridobite – izhajajte iz 

konkretnega ocenjevalnega obdobja, navedite katero obdobje opisujete. 

 

Tabela 67: Število ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. a.  

1-2 1 1 / / / 2 

4 / / / 1 / 1 

5 / / / / 1 1 

Ne vem, ne ocenjujem vajencev / / 1 / / 1 

Glede števila ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja so odgovori učiteljev zelo različni, dva 

navajata, da 1.2, en 4 in en 5. En mentor pravi, da vajencev ne ocenjuje (tabela 67). 

 

b. Na kakšen način pridobite oceno/e (npr.: ocenjevanje veščin – izvajanje postopkov; 

ocenjevanje izdelka; ravnanje vajenca v delovni situaciji; vprašanja tipa 

pravilno/narobe; esejska vprašanja; izbira pravilnega odgovora izmed več 

navedenih odgovorov; drugo, kaj)?  

 

Tabela 68: Kriteriji in postopki pridobivanja ocen - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

5. b.  

Ocenim ustno 1 / / 1 / 2 

Ocenim praktični izdelek / / / / 1 1 

Ocenim seminar, plakat, poročilo, grafični izdelek  1 / / 1 1 3 

Pisno / / / 1 / 1 

Ocenim na podlagi vnaprej določenih kriterijev 1 / / / / 1 

Ne vem, ne ocenjujem vajencev / 1 1 / / 2 

Način pridobitve ocene se od učitelja do učitelja razlikuje. Nekateri oceno pridobijo z ustnim 

spraševanjem, drugi ocenjujejo praktični izdelek ali seminarsko nalogo oz. poročilo oz. grafični 
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izdelek, nekateri pa pridobijo pisno oceno (tabela 78). Eden izmed njih izpostavi, da ocenjuje 

po vnaprej določenih kriterijih: »Pri ustnem ocenjevanju uporabljam kriterije, ki so določeni 

vnaprej (usklajeni s strokovnim aktivom) in so zapisani kot priloga kurikulu, enako so zapisani 

tudi kriteriji za ocenjevanje plakata in seminarske naloge. Vprašanja pri ustnem ocenjevanju 

upoštevajo Bloomovo taksonomijo in so zastavljena po težavnosti. Vključujejo tako minimalne 

standarde znanja kot tudi višje ravni taksonomije vrednotenja in evalvacije.« 

Dva učitelja navajata, da vajencev ne ocenjujeta. 

 

c. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako ste pridobili oceni. 

 

Tabela 69: Način pridobitve ocene – učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

 5. c. 

Ustno spraševanje 1 / / / / 1 

Predstavitev 1 / / / / 1 

Pisno ocenjevanje / / / 1 / 1 

Ocenjevanje izdelka / / / / 1 1 

Ocenjevanje je v pristojnosti mentorja v podjetju / 1 1 / / 2 

Na eni šoli učitelji pravijo, da so ocen pridobili z ustnim spraševanjem in predstavitvijo (tabela 

69). Primer odgovora: 

PRIMER 1: »Pri ustnem spraševanju vajenec izbere listek, na katerem je 5 vprašanj. Tri 

vprašanja so na stopnji razumevanja in uporabe znanja, dve vprašanji pa vključujeta uporabo, 

analizo in vrednotenje.« 

PRIMER 2: »Pri predstavitvi podjetja, zgodovine, njihovih izdelkov in predstavitvi delovnih 

mest, ki jih je vajenec tekom vajeništva opravljal preverjamo povezovanje teorije in prakse in 

uporabo znanja v realnih situacijah. Pri predstavitvah upoštevamo kriterije ocenjevanja, ki so 

določeni za predstavitve. Opisni kriteriji vključujejo nastop vajenca, zmožnost povzemanja 

glavnih ugotovitev, obseg predstavitve in podatkovna ustreznost, samostojnost pri izdelavi in 

predstavitvi, pravilnost odgovorov na vprašanja po opravljeni predstavitvi in povezovanje 

znanja.« 

Na eni šoli se poslužujejo pisnega ocenjevanja, na eni drugi pa ocenjevanje izdelka, kar 

ponazorijo: 

PRIMER 1: »V primeru ocenjevanja izdelka oziroma njegovih delov ocenjuje poleg kvalitete 

izdelave, točnosti mer, tudi vestnost, prizadevnost in vztrajnost vajenca pri delu.« 

Na dveh šolah pa ne ocenjujejo, saj je to v domeni mentorjev. 
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6. Na dveh konkretnih primerih pojasnite, kako se pri ocenjevanju prepričate, da bo 

vajenec znal uporabiti teorijo v praksi? 

 

Na dveh šolah pravijo, da ne ocenjujejo, primeri ocenjevanja na ostalih šolah, pa so navedeni 

spodaj (tabela 70). 

 

Tabela 70: Primeri ocenjevanja razumevanja vajenčeve teorije – učitelji 

Šola Primer odgovora 

1 

PRIMER 1: »Vajencu se zastavi konkreten primer, napaka, ki se je zgodila tekom 

delovnega procesa. Vajenec mora iz podatkov ugotoviti vzrok problema in navesti 

možne rešitve.« 

PRIMER 2: »Dijak-vajenec izvaja samokontrolo tehnološkega postopka dela in 

izdelave zobnika. Pri tem mora samokritično presoditi ali končni izdelek odraža 

ustrezne in pravilne tehnološke postopke, ki vodijo do kakovostne izdelave končnega 

izdelka z dovoljenimi odstopanji v skladu s tehnično dokumentacijo.« 

2 

PRIMER 1: »Grafični izdelek – konstrukcijski načrt, prinesejo v delavnico, kjer 

izdelajo izdelek v okviru praktičnega pouka v šolskih delavnicah.« 

PRIMER 2: »Teoretične osnove prepoznavanja drevesnih vrst na vzorcih, pri 

praktičnem pouku uporaba in prepoznavanje drevesnih vrst pri izdelavi izdelka za 

notranje pohištvo, stavbno pohištvo, les vgrajen in izpostavljen vremenskim in 

biološkim vplivom.« 

3 

PRIMER 1: »Pred kratkim smo bili na ogledu podjetja Kolektor v Idriji. Direktor 

podjetja nam je med pogovorom omenil naj vajence orodjarje najprej naučimo čisto 

osnovnih stvari: točkanja, brušenja svedrov…,CNC tehnologija pa naj počaka za 

izobraževanje na srednjem nivoju. Brušenje vijačnih svedrov najprej teoretično 

predelajo nato pa jih ročno ali pa na stroju tudi nabrusijo. Vse to potem tudi sami 

testirajo, saj tako najlažje opazijo razliko med pravilno in nepravilno nabrušenim 

svedrom.« 

 

7. Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca:  

a. Ali ste za mentorje v podjetjih pripravili kakršnokoli podporno gradivo za 

ocenjevanje (nabor učnih situacij, nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne liste 

in podobno)? Prosimo priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih 

primerih pojasnite uporabo tega gradiva. 

 

Tabela 71: Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. a.  
DA, pripravili smo podporno gradivo za ocenjevanje (NIV, 

učne cilje, minimalne standarde, ocenjevalne liste)  
1 / 1 / / 2 
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VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

DA, da predstavili smo jim podporno gradivo za ocenjevanje 

(načrt ocenjevanja znanja, učne situacije, ocenjevalne liste, 

načrt), mentorji pa so si le-to prilagodili za svoje delo 

/ 1 / / / 1 

DA, pripravili smo jim podporno gradivo (NIV, dnevnik), 

mentorji pa so si pripravili še svoje gradivo (interne kriterije, 

delovne liste) 

/ / / 1 / 1 

Pripravili smo posebna navodila za izdelavo dnevnika / / / / 1 1 

Vsi učitelji strokovnih modulov navajajo, da so za mentorje v podjetjih pripravili podporno 

gradivo- To je bilo v obliki katalogov znanja, ocenjevalnih listov, načrtov ocenjevanja znanja, 

učnih situacij, NIV, delavniški dnevnik. Na eni šoli izpostavijo, da so si pa mentorji podporno 

gradivo prilagodili za svoje delo, na drugi pa, da so si pripravili še dodatno gradivo (tabela 71). 

Primeri odgovorov: 

(1) »Podporno gradivo za mentorje v podjetju je bilo izdelano v obliki ocenjevalnih listov. Ti 

vključujejo primer ocenjevanja in kompetence ki jih mora vajenec dosegati pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja in veščin.« 

(2) »Da. Na skupnem sestanku smo mentorjem predstavili učne situacije in naše ocenjevalne 

liste. Predstavili in posredovali smo jim naš Načrt ocenjevanja znanja za module, ki se izvajajo 

v vajeniški obliki. Delodajalci oz. mentorji so ga prilagodili svojim potrebam in njihovemu 

načinu dela.«  

(3) »Interne cilje, kriterije, delovne liste, si mentorji v podjetju pripravijo sami in z njimi 

spremljajo napredek vajenca. Podlaga le-tem so operativni učni cilji na podlagi KPU, ki smo 

jih pripravili na šoli in z njimi seznanili mentorje v podjetjih. Podrobnejše kriterije si mentor v 

podjetju pripravi sam. V ta namen je bila s strani CPI, GZS in CPU organizirana delavnica.« 

(4) »Največ vprašanj je bilo glede izdelave delavniških dnevnikov, zato smo tudi za izdelavo 

dnevnikov napisali posebno navodilo. V primeru, da so bile risbe oziroma skice bolj obsežne 

smo zraven priložili še obrazec za delavniško risbo.« 

 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

 

Tabela 72: Primeri postopka oblikovanja gradiva za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. b.  

Da, nekatera gradiva smo pripravljali skupaj z mentorjem 1 / / / 1 2 

Na šoli smo pripravili cilje za usposabljanje v podjetju, mentorji 

pa si pripravijo še dodatno gradivo 
/ / / 1 / 1 

Podporno gradiv smo pripravili na šoli / 1 1 / / 2 
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Dva učitelja pravita, da so podporno gradivo pripravljali skupaj z mentorji. Primer odgovora: 

PRIMER 1: »Del podpornih gradiv za mentorje je nastajalo v okviru skupinskih srečanj, kjer 

je potekala konstruktivna izmenjava mnenj in skupinsko določanje formativnih in informativnih 

ciljev znanja.« 

PRIMER 2: »Drugi del nastajanja gradiv je potekalo v komunikaciji preko elektronskih 

sporočil in sprotnih komentarjev osnutkov gradiv delovne skupine.«  

Na eni šoli pravijo, da so ga pripravili na šoli, so pa si mentorji pripravili dodatno gradivo. 

Primer odgovora: 

PRIMER 1: »Primere kriterijev mentorjev so bile organizirane delavnice s strani CPI, CPU in 

GZS, kjer so z moderatorji in mentorji v podjetjih, sami določili kriterije na posameznih 

primerih.  

PRIMER 2: Mentorji v podjetjih, si morajo sami določiti ustrezne kriterije vrednotenja 

ocenjevanja znanja vajenca.« 

Na dveh šolah pa navajajo, da so podporno gradivo v celoti pripravili na šoli (tabela 72). 

 

c. Na konkretnem primeru opišite, kako je to gradivo mentorjem v podporo pri 

ocenjevanju vajenca? 

 

Na dveh šolah pravijo, da je podporno gradivo mentorjem v podporo pri ocenjevanju, na dveh 

pa dodajajo, da jim je še to hkrati pomoč pri izvajanju, kar je razvidno spodaj (tabela 73) Noben 

učitelj pa ni podal konkretnega primera, kako, na kakšen način služi mentorju podporno gradivo 

pri ocenjevanju. 

 

Tabela 73: Primeri uporabnosti podpornega gradiva za mentorja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

7. c.  

V podporo ocenjevanju / 1 1 / / 2 

Poleg opore pri ocenjevanju, jim je tudi v oporo pri izvajanju 

(= katere cilje oz. kompetence morajo doseči) 
1 / / / 1 2 

Drugo / / / 1 / 1 
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8. Na konkretnem primeru opišite sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca: 

a. Kaj konkretno je mentor ocenil? 

 

Tabela 74: Sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. a.  
Znanje/spretnosti/kompetence 1 1 1 / / 3 

Delo, odnos do dela, delavniški dnevnik / / / 1 1 2 

Trije učitelji pravijo, da so mentorji ocenjevali znanje, spretnosti, kompetence. Primer 

odgovora: 

(1) »Mentor je ocenil izkazano znanje vajenca na osnovi doseženih ciljev.« 

(2) »Mentor je ocenil znanje  in uporabnost strokovne teorije v praksi.« 

Dva pa navajata, da je mentor ocenil odnos do dela, delavniški dnevnik (tabela 74). Primer 

odgovora: 

(1) »Mentor je ocenil glede na ocenjevalni list, ki je priložen v NIV: opravljeno delo vajenca, 

kvaliteto opravljenega dela, delavniške dnevnike, odnos do dela, …« 

(2) »Mentor je ocenil njegove osebnostne kompetence: pridnost, delavnost, prizadevnost, 

natančnost…« 

 

b. Kako konkretno je ocenil? 

 

Tabela 75: Način ocenjevanja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. b.  

Z oceno od 1-5 1 / / / 1 2 

Ocenil skozi delo / 1 / / / 1 

Ocenil je na podlagi internih kriterijev ocenjevanja  / / / 1 / 1 

Ne vem / 1 / / / 1 

Glede načinov ocenjevanja, dva učitelja navajata, da mentor poda številčno oceno, en, da oceni 

delo, en drug pa, da mentor ocenjuje na podlagi internih kriterijev (tabela 75), kar ponazori 

odgovor: 

»Mentor je oceno podal na podlagi internih kriterijev ocenjevanja posameznih delovnih 

operacij, ki veljajo v posameznih podjetjih. Podlaga ocenjevanja je zapisana v NIV. Mentorji 

imajo popolno avtonomijo in argument za višino ocene, ki jo podajo pri posameznem učnem 

cilju.« 
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c. Ali bi želeli, da bi ocenil še kaj drugega? Kaj? 

 

Učitelji bi si želeli, da bi mentor ocenil še odnos do dela, specifična znanja, ki so potrebna za 

posamezno podjetje (tabela 76). Primer odgovora: 

»Priporočljivo bi bilo, da mentor pri vajencu ocenjuje vedenje (bonton), odnos do dela, 

natančnost, točnost, redoljubnost, komunikacijo, disciplino, spoštovanje varnostnih ukrepov, 

ekološko ravnanje, ravnanje z nevarnimi odpadki …« 

En mentor pa pravi, da dodatno ocenjevanje v podjetju naj poteka v dogovoru z organizatorjem 

PUD. 

 

Tabela 76: Ostale možnosti za ocenjevanja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. c.  

DA, odnos do dela, ključne kompetence, … 1 / 1 / / 2 

DA, kompetence specifične za podjetje / / / / 1 1 

Dodatno lahko oceni po posvetu z organizatorjem PUD-a / / / 1 / 1 

Ne / 1 / / / 1 

 

d. Kako ste upoštevali mentorjevo oceno pri ocenjevanju vašega modula? 

 

Trije učitelji izpostavijo, da ima mentor strokovno avtonomijo pri ocenjevanju, ker ponazori 

odgovor: »Mentorjeva ocena je njegova avtonomija.« 

Dva pa navajata, da sta mentorjevo oceno upoštevala v celoti (tabela 77), kar ponazori odgovor: 

»Mentorjeva ocena je glavni sestavni del ocene modula in se upošteva v celoti, v primeru da 

mentorji spoštujejo in upoštevajo didaktična priporočila in uporabljajo ponujeno 

dokumentacijo v skladu s pravili ocenjevanja.« 

 

Tabela 77: Upoštevanje mentorjeve ocene - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. d.  

Mentorjevo oceno sem upošteval v celoti  1 / / / 1 2 

Mentor ima strokovno avtonomijo pri ocenjevanju  

(ocenil je mentor, oceno posredoval učitelju in le-ta jo je vpisal v 

redovalnico) 

/ 1 1 1 / 3 
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e. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju? Kaj vam je pri 

tovrstnem sodelovanju dobro in kaj bi izboljšali/spremenili? 

 

Tabela 78: Ocena zadovoljstva s sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. e.  
Sem zadovoljen 1 / / 1 1 3 

Želel bi si več sodelovanja / 1 1 / / 2 

Trije učitelji so s sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju zadovoljni. Primer odgovora:  

»S komunikacijo med mentorji v podjetji in šolo smo zadovoljni, saj smo v konstantni navezi z 

mentorjem v podjetju in na tedenski in mesečni ravni spremljamo vajenca in njegov napredek.« 

Dva učitelja pa bi si želela več sodelovanja (tabela 78), kar ponazarja odgovor:  

»Menim, da bi se morali večkrat srečati in se pogovarjati o ocenjevanju. Potrebno  je urediti 

področje sodelovanja strokovnih delavcev šole z delodajalci oz. mentorji (kdo in kako 

sodeluje).« 

 

f. Ali vas tovrstno sodelovanje pri delu podpira, ali vam je to bolj ovira in dodatno 

delo? 

 

Trije učitelji izpostavijo, da je sodelovanje dodatno delo, ki bi moralo biti na nacionalni ravni 

sistematizirano. Vendarle pa na eni šoli izpostavljajo pozitivne vidike sodelovanja (tabela 79), 

kar ponazori naslednji odgovor: 

»Tovrstno sodelovanje med šolo in podjetjem podpira in ustrezno dopolnjuje teoretična znanja 

z vpogledom v realno stanje v podjetju, ter nas sproti seznanja z novostmi, ki se pojavljajo na 

področju uvajanja novih tehnologij dela in delovnih procesov.« 

 

Tabela 79: Prednosti in pomanjkljivosti sodelovanja z mentorjem pri ocenjevanju - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

8. f.  

Sodelovanje me podpira, saj tako spoznam nove tehnologije, ki 

jih podjetja uporabljajo 
1 / / / / 1 

Sodelovanje me podpira saj se teoretično zanje, ki ga vajenci 

pridobijo v šoli podpre s prakso  
1 / / / / 1 

Sodelovanje je dodatno delo, ki bi moralo biti na nacionalni 

ravni sistematizirano 
1 / / 1 1 3 

Sodelovanja je malo oz. ga ni / 1 1 / / 2 
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9. Vajenčev dnevnik: 

a. Ali imate izdelana merila za ocenjevanje dnevnika? Priložite ali navedite merila. 

 

Tabela 80: Merila za ocenjevanje dnevnika - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. a. 
DA 1 1 / 1 1 4 

/ / / 1 / / 1 

Merila za ocenjevanje dnevnika imajo izdelana na vseh šolah, na eni pa niso podali odgovora 

(tabela 80). 

Primer meril za ocenjevanje dnevnika oz. delovnega poročila: 

 »Podatki o vajencu, delodajalcu, tekočem tednu. 

 Povzetek delovnih navodil, pojasnil in razlage mentorja. 

 Opredelitev uporabljenih gradiv, naprav, strojev in orodij. 

 Podroben opis opravljenega dela. 

 Risbe, skice, grafični prikazi, diagrami, orisi, načrti, sheme…. 

 Med delom upoštevana navodila za varnost pri delu, požarno varstvo in varovanje okolja. 

 Podpis vajenca kot avtorizacija delovnega poročila. 

 Ocena mentorja (numerična z možnostjo pisnega pojasnila ali opredelitve).« 

 

b. Priložite ali opišite dva konkretna primera ocene dnevnika. 

 

Tabela 81: Primeri ocene dnevnika - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. b. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov, ne morem predložiti ocene 

dnevnika 
1 / / / / 1 

Ne morem podati primera, ker ne ocenjujem dnevnika  / 1 1 1 1 4 

 

Učitelji primera ocene dnevnika niso predložili, ker ga nimajo, saj dnevnika ne ocenjujejo, 

enemu učitelju pa se je, z vidika varovanja osebnih podatkov, primer dnevnika zdelo sporno 

predložiti (tabela 81). 
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c. Ali ste izdelali merila za ocenjevanje dnevnika tudi za podjetja? 

 

Tabela 82: Merila za ocenjevanje dnevnika za podjetja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. c. 

DA, merila so enaka kot za šolsko obliko izobraževanja 1 / / 1 / 2 

DA, opredelili smo elemente dnevnika / / 1 / / 1 

NE / 1 / / 1 2 

Glede izdelave meril za ocenjevanje dnevnika za podjetja dva učitelja pravita, da jih niso 

izdelovali, dva navajata, da so ta enaka, kot za šolsko obliko, en učitelj pa izpostavi, da so 

opredelili elemente dnevnika (tabela 82):  

»Datum, tema, učna situacija, kratek opis, razlaga strokovnih izrazov, slikovni prikaz.« 

 

d. Kako so nastala merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih? So v podjetjih 

sodelovali pri nastajanju meril? Na konkretnem primeru opišite, kako je 

sodelovanje potekalo. 

 

Tabela 83: Postopek oblikovanja meril za ocenjevanje dnevnika za podjetja - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

9. d. 

Šola je pripravila osnutek, delodajalci so lahko dopolnili ali 

spremenili 
1 / / / / 1 

Pri pripravi smo sodelovali šola in podjetja / / / 1 / 1 

Ni bilo sodelovanja pri izdelavi meril za ocenjevanje dnevnika 1 1 1 / / 3 

Trije učitelji navajajo, da pri izdelavi meril za ocenjevanje dnevnika ni bilo sodelovanja s 

podjetji. Na eni šoli so pripravili osnutek meril, ki pa so jih delodajalci lahko dopolnili ali 

spremenili. Le na eni šoli so merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih pripravili v sodelovanju 

z delodajalci (tabela 83), kar ponazori odgovor:  

»Podjetja so skupaj s šolo izdelala interne kriterije ocenjevanja delavniških dnevnikov.« 
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10. Na konkretnem primeru opišite kakšno vlogo ima pri dodelitvi ocene vajenec: 

a. Ali imajo vajenci v okviru vašega modula možnost podati samooceno na svoje 

osvojene kompetence? Če ste odgovorila z da, na primeru opišite, kako to vajenci 

naredijo. Če ste odgovorili z ne, prosim utemeljite, zakaj vajenec tega ne mora 

narediti? 

 

Tabela 84: Vloga vajenca pri  samooceni osvojenih kompetenc - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

10. a. 

Vajenec lahko poda svoje mnenje, vendar se le-to ne upošteva 

pri oceni 
1 / / 1 / 2 

Lahko izboljša oceno / / / / 1 1 

Ne ocenjujem vajenca / 1 1 / / 2 

Tam, kjer učitelji ocenjujejo vajenca, pravijo, da vajenec lahko poda svoje mnenje, vendar se 

slednje ne upošteva pri končni oceni. Primer odgovora: 

(1) »Da, vajenec lahko poda svoje mnenje, vendar ima mentor oziroma ocenjevalec še vedno 

končno odločitev ali bo predlog upošteval ali ne.« 

(2) »Vajenec je pri ocenjevanju prisoten skupaj s predstavnikom iz šole (učitelj strokovnih 

predmetov, učitelj PRA, razrednik), kjer ga mentor seznani z oceno in jo tudi obrazloži. Pri tem, 

vajenec ima možnost argumentacije ocene, samoocenjevanje pa ni bila do sedaj praksa.« 

Ima pa vajenec možnost popraviti dnevnik in si tako izboljšati oceno (tabela 84). 

 

b. Ali se vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni vašega modula? Če ste 

odgovorili z da, na primeru opišite, v kolikšni meri to upoštevate. Če ste odgovorili z 

ne, prosim utemeljite, zakaj ne upoštevate vajenčeve samoocene pri končni oceni? 

 

Tabela 85: Upoštevanje vajenčeve samoocene pri končni oceni modula - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

10. b. 

Upošteva se, če se mentor strinja z njo 1 / / / / 1 

Ne / / / 1 1 2 

Ne ocenjujem vajenca / 1 1 / / 2 

Načeloma učitelji vajenčeve samoocene ne upoštevajo pri končni oceni modula, razen, če se z 

njo strinja mentor (tabela 85): 

»Če je po mnenju mentorja predlog ocene vajenca realen se upošteva, sicer se samoocena 

vajenca ne upošteva.« 
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11. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja. S pedagoškega vidika pa je 

zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, torej od minimalnega 

standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5.  

a. Prosimo opredelite (ali priložite) 2 primera opisnikov za posamezno oceno 

(opisnike za vsako posamezno oceno od minimalnega standarda znanja za oceno 

2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5) v okviru svojega strokovnega 

modula. 

 

Tabela 86: Postopek priprave minimalnih standardov in ostalih opisnikov - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. a. 
Primer je opisan / 1 / / 1 2 

Primeri priloženi / 1 1 / / 2 

Kot primere opisnikov posameznih ocen smo od učiteljev dobili  štiri opisnika (tabela 86) oz. 

naslednje opise: 

(1) PRIMER OPISNIKOV 1: Minimalni standard za oceno 2 je dosegel vajenec, ki skromno 

obvlada učno snov, jo slabo razume in ne prodre v bistvo, njegovo znanje je površinsko, 

uporablja ga v najpreprostejših primerih, odgovarja le ob učiteljevi pomoči. 

PRIMER OPISNIKOV 2: Minimalni standard za oceno 5 dobi vajenec, ki snov natančno pozna, 

jo razume, navaja podrobnosti, praktične primere, povezuje strokovno teorijo s prakso in  ne 

potrebuje učiteljeve pomoči. 

(2) PRIMER OPISNIKOV 1: V tabeli ocenjevalnega lista vajenca je v prvem delu zbrano znanje 

in veščine, ki so splošne narave in odražajo njegov odnos do dela, sodelavcev in okolja. V 

drugem delu tabele je strokovno znanje, ki je potrebno po katalogih znanj za vpisni letnik. V 

naboru teh kompetenc lahko mentor razbere kaj se od vajenca na tej stopnji pričakuje in kakšno 

delo bo opravljal. Tretji del tabele pa je namenjen za sposobnosti in znanje, ki ga vajenec v 

podjetju pridobi in ni omenjeno v prvih dveh delih tabele. 

 

  



 

 

63 

 

b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem, …)? 

 

Tabela 87: Mnenje o uporabnosti (smiselnosti) opisnikov za ocenjevanje - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. b. 

Da opisniki so potrebni.  

Njihov namen je: 

- enakovredno in bolj realno ocenjevanje, 

- v podporo samooceni vajenca, 

- smernice za delo. 

1 1 / / 1 3 

NE, opisniki mentorjem niso v pomoč / / 1 / / 1 

Dovolj je, če opredelimo minimalne standarde znanja / / / 1 / 1 

V večini učitelji opisnike ocenjevanja prepoznavajo kot potrebne (tabela 87), kar ponazorijo 

spodnji odgovori: 

(1) »Opisni kriteriji so zaželeni se pa razlikujejo glede na specifiko, ki obstaja v konkretnem 

podjetju na konkretnih delovnih mestih, kjer se usposablja vajenec. Dovolj bi bila splošna 

priporočila in okvirne smernice, konkretne primere pa je vsekakor potrebno prepustiti 

mentorju. Po drugi strani pa bi bili opisniki ocenjevanja znanja koristni, saj bi mentor na ta 

način lažje in bolj objektivno določi oceno za izkazano znanje vajenca. Namen je predvsem v 

enakovrednem ocenjevanju vseh vajencev in v praksi pomeni manj pritožb nad ocenami in 

zagotovilo enakih kriterijev ocenjevanja za vse vajence.«  

(2) »Da. Namen opisnikov je, da se dijaki oz. vajenci samoocenijo in s tem razvijajo kritičnost 

do svojega znanja. Namen je, da se strokovna teorija povezuje s praktičnim poukom. Po mojem 

mnenju so mentorjem vsekakor koristen "pripomoček" pri delu z vajenci (jih lažje realno 

ocenijo). V šolski obliki so uporabni.« 

(3) »Da, saj dajejo smernice za delo.« 

 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi 

moralo biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

 

Nekateri učitelji menijo, da naj bodo opisniki ocenjevanja znanja pripravljene na nacionalnem 

nivoju, saj bodo s tem bolj poenoteni, enemu učitelju se to zdi smiselno le za šolski del, za 

podjetja pa ne. Primer odgovora: 

»Na nacionalni ravni in usklajeno z učitelji. Dobili bi bolj poenotene kriterije med šolami. V 

podjetjih pa ne bi bilo primerno, ker od podjetja do podjetja različno tretirajo kriterije.« 

Dva učitelja pa menita, da priprava opisnikov ocenjevanja znanja spada v okvir delovnih nalog 

učitelja (tabela 88). 
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Tabela 88: Mnenje učiteljev strokovnih modulov glede odgovornosti za pripravo opisnikov 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. c. 

Pripravi naj jih učitelj 1 / / / 1 2 

Pripravljeni naj bodo na nacionalni ravni / 1 1 / / 2 

Pripravljeni naj bodo na nacionalni ravni, samo za šolski del, 

za podjetje pa ne 
/ / / 1 / 1 

 

d. Se vam zdi, da ste za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za pripravo 

opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, sodelovanje 

z učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

 

Tabela 89: Mnenje učiteljev strokovnih modulov o lastni usposobljenosti za pripravo opisnikov  

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. d. 
Da učitelji smo dovolj usposobljeni 1 / / 1 / 2 

Dodatna podpora: Sodelovanje z učitelji iz drugih šol / 1 1 / 1 3 

Dva učitelja se čutita dovolj usposobljena za pripravo opisnikov ocenjevanja znanja, trije pa bi 

si želeli dodatne podpore – sodelovanja z drugimi šolami (tabela 89). 

 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

 

Tabela 90: Vloga mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov - učitelji 

VPR. Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

11. e. 
Mentor poda mnenje in dopolnitve na pripravljene opisnike 1 / / / 1 2 

Mentorje je potrebno vključiti v pripravo opisnikov / 1 1 1 / 3 

Trije učitelji vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov vidijo v tem, da 

sodeluje pri njihovi pripravi, kar ponazori odgovor: »Vloga mentorja v podjetju  pri pripravi 

opisnikov, je ravno takšna, kot je vloga učitelja. Mentor bi moral sodelovati pri pripravi 

opisnikov na nacionalni ravni.« 

Dva pa menita, da pa vsekakor mentor naj vsaj poda mnenje in dopolnitve na pripravljene 

opisnike (tabela 90). Primer odgovora: 

»Šola sodeluje z mentorji na vseh področjih prav tako tudi pri pripravi in uporabi opisnikov. 

Mentor pove svoje mnenje šola pa to v večini primerov tudi upošteva, saj vsi strmimo k istemu 

cilju.« 
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12. Katera dodatna znanja (ali izkušnje) bi želeli pridobiti na področju spremljanja 

vajenčevega napredka in na področju ocenjevanja vajenca? 

 

Tabela 91: Zaželena dodatna znanja/izkušnje na področju spremljanja vajenčevega napredka in ocenjevanja 

vajenca - učitelji 

VPR. Odgovor Kategorije 
Šola 

Skupaj 
1 2 3 4 5 

12. NE* 

Ne potrebujem dodatnih usposabljanj / / 1 1 / 2 

Izkušnje prejšnjega sistema so opora za snovanje 

tega 
/ / / / 1 1 

Izkušnje drugih držav, ki so uspešne na področju 

vajeništva, so opora za snovanje tega 
/ / / / 1 1 

Potrebno je urediti zakonodajo s področja 

ocenjevanja – da bo mentor lahko vpisoval oceno 

(in nosil odgovornost za to) 

1 / / / / 1 

Mentorje je potrebno usposobit za vodenje 

dokumentacije (e- dokumentacije in papirnate) 
1 / / / / 1 

Določiti je potrebno jasne vloge mentorja v 

podjetju in učitelja strokovnega modula v šoli 
/ 1 / / / 1 

*DA potrebujem dodatna znanja (izkušnje) 

*NE potrebujem do dodatnih znanj (izkušenj) 

 

Učitelji strokovnih modulov potrebe in želje po dodatnih znanjih niso izrazili (tabela 91). 

Menijo, da bi bilo potrebno usposobiti mentorje in jim tudi prepustiti odgovornost na področju 

ocenjevanja, kar ponazori odgovor: 

»Želeli bi si, da se uredi zakonodaja na področju neposrednega vpisovanja ocen  vajencev, ki 

jih dobijo v podjetju v e-redovalnico, ter da se mentorjem poda znanja in zaupanje za vodenje 

e-dokumentacije in izpolnjevanje poročil o napredku vajenca v podjetju.«  

Drugače pa učitelji izhajajo iz preteklih izkušenj in se ravnajo po vzoru iz drugih držav.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

Prvo področje evalvacije je bilo spremljanje vajenčevega napredka. Raziskovalna vprašanja so 

se nanašala na namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka, na načine, kako spremljanje 

poteka, na vsebino spremljanja, na kakovost povratnih informacij vajencu o njegovem 

napredku, na podporna gradiva za spremljanje vajenčevega napredka ter na uporabnost 

dnevnika v funkciji spremljanja vajenčevega napredka.  

Iz izraženih mnenj ravnateljev, učiteljev strokovnih modulov in organizatorjev PUD-a 

ugotavljamo, da so slednji ozaveščeni o pomenu in namenu formativnega preverjanja v procesu 

usposabljanja vajencev, saj navajajo, da je spremljanje vajenčevega napredka bistvenega 

pomena za kakovost izvajanja izobraževalnega programa.  

Glede načina sprotnega spremljanja vajenčevega napredka bi pohvalili prakso tistih 

organizatorjev PUD-a, ki navajajo, da v procesu izvajanja vajeništva večkrat obiščejo vajenca 

in se z njim pogovorijo ter z zastavljanjem vprašanj preverijo njegovo razumevanje dela, ob 

tem pa se trudijo za izgradnjo dobrega odnosa z delodajalci in večkratnega pogovora o 

vajenčevem napredku z njimi. Medtem ko pa praksa učiteljev strokovnega modula, ki 

spremljajo napredek vajencev tako, da ob koncu leta obiščejo mentorja in se z njim pogovorijo, 

v resnici ne pomeni sprotnega spremljanja napredka in ni v skladu z njegovim namenom.  

Šole pri vprašanju o podpornem gradivu za spremljanje vajenčevega napredka navajajo 

preobilico gradiva, ki so ga predale in/ali predstavile mentorjem, ki pa ne ustreza namenu, tj. 

spremljanju vajenčevega napredka. 

Da bo vajenčev dnevnik postal koristno orodje spremljave njegovega napredka in bosta tako 

vajenec kot mentor začutila njegovo dodano vrednost, bi morale šole razmisliti o ustreznih 

spremembah njegovega referenčnega okvira ter postopkov uporabe. Veljalo bi povprašati tudi 

vajence, kakšne spremembe bi se njim zdele koristne. 

Drugo področje evalvacije se je nanašalo na področje ocenjevanja vajenčevega napredka. 

Raziskovalna vprašanja so se nanašala na podporna gradiva za ocenjevanje, opisnike za 

ocenjevanje, načine pridobivanja ocen ter vlogo vajenca pri ocenjevanju. 

Šole pri pripravi gradiva za ocenjevanje dosežkov sledijo novostim na področju preverjanja in 

ocenjevanja – pripravljajo minimalne standarde za strokovni modul, nabore kompetenc, načrte 

ocenjevanja. Vendar pa bo za zagotovitev kakovosti in strokovne ustreznosti teh gradiv 

potrebno na tem segmentu še veliko nadaljnjega dela, saj pregled gradiv pokaže, da so denimo 

kompetence pojmovane kot delčki kompetenc, da se minimalni standardi pogosto ne razlikujejo 

od ciljev, da cilji iz katalogov znanj niso operacionalizirani in preoblikovani z mislijo na 

vajenca in njegovo usposabljanje v podjetju ipd.  

Izjave predstavnikov šol kažejo, da opisnike za ocenjevanje prepoznavajo kot nujno potrebne, 

saj je z njimi lažje zagotoviti enakovredno oceno vajencem. Ustrezno bi bilo, da opisnike 

pripravljajo učitelji in mentorji skupaj.  

Glede vloge vajenca pri ocenjevanju so si ravnatelji in organizatorji PUD-a enotni in vajenca 

ne prepoznavajo kot dovolj kompetentno osebo za (samo)ocenjevanje. Nekoliko bolj naklonjeni 
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vajenčevemu samoocenjevanju so učitelji strokovnih modulov, vendar pa odločitev ali se bo 

ocena upoštevala prepuščajo mentorju oziroma v primeru, da se sami odločajo ali jo bodo 

upoštevali pri končni oceni, to običajno zavrnejo.  

V zadnjem sklopu smo še predstavnike šol povprašali glede nadaljnjih izzivov in potreb na 

področju tako sprotnega spremljanja kot ocenjevanja vajencev. Odgovori ravnateljev, učiteljev 

strokovnega modula in organizatorjev PUD-a odražajo njihovo prepričanje o dobri 

usposobljenosti učiteljev za spremljanja vajenčevega napredka in pripravo opisnikov za 

ocenjevanje. To je verjetno razlog, zakaj učitelji ne izrazijo potrebe po nadaljnjem 

usposabljanju, saj v prepričanju, da delajo dobro, ne čutijo potrebe po izboljšanju. Zato menimo, 

da bo potrebno delati predvsem na spreminjanju obstoječih vzorcev razmišljanja, saj je pregled 

gradiv za sprotno preverjanje in za ocenjevanje znanja pokazal še precej pomanjkljivosti in 

nerazumevanja osnovnih konceptov ter sprememb.  
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6 PRILOGE 

 

6.1 Priloga 1: Instrumentarij za ravnatelja 

 

Instrumentarij za ravnatelja 

 

Spoštovani! 

 

Pred vami je nabor vprašanj, s pomočjo katerih bi radi zbrali vaša stališča glede ocenjevanja in 

opise različnih praks ocenjevanja, ki že potekajo. Pri odgovarjanju na vprašanja imejte v mislih 

vajeniške programe, pri čemer razumemo da, se včasih praks ocenjevanja in stališč ne da 

razlikovati med vajeniško in šolsko obliko. Tam kjer vas naprošamo po dokumentaciji, pa se 

osredotočite na tiste programe, ki jih izvajate v vajeniški obliki (tudi kombinirani oddelki).  

 

Pred vami sta dva sklopa vprašanj, pri čemer se eden navezuje na spremljanje vajenčevega 

napredka oziroma na preverjanje, drugi pa na ocenjevanje vajenčevih kompetenc.  

 

Spremljanje vajenčevega napredka ima formativno vlogo in je namenjeno podpori nadaljnjega 

učenja oz. ugotavljanju dobrih in slabih strani izkazane kompetentnosti v relaciji do 

načrtovanih učnih izidov in standardov (od minimalnih navzgor). 

 

Ocenjevanje pa ima izključno sumativno vlogo - s podelitvijo ocene se namreč poda končna 

sodba o izkazani kompetentnosti v določenem segmentu učenja. 

 

Prosimo vas, da si za pripravo odgovorov vzamete čas in da na njih odgovorite kolikor se da 

izčrpno. 

 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, se lahko obrnete na: 

- Špela Resnik, telefon: 01/ 5864-276, e-naslov: spela.resnik@cpi.si ali 

- Tina Klarič, telefon: 01/5864-245, e-naslov: tina.klaric@cpi.si. 

 

Prosimo vas, da odgovore vpisujete elektronsko v ta dokument in ga izpolnjenega vrnete 

na e-naslov: spela.resnik@cpi.si, najkasneje do 17. 4. 2019.  

 

Za odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo! 

Ekipa CPI 

 

 

 

mailto:spela.resnik@cpi.si
mailto:tina.klaric@cpi.si
mailto:spela.resnik@cpi.si
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Koliko vajencev ima vaša šola v času izpolnjevanja tega dokumenta vpisanih v vajeniško obliko 

SPI? Če izvajate več programov v vajeniški obliki napišite za vse, ne samo tistih, ki so se pilotno 

začeli uvajati.  

 

 

 

SREMLJANJE VAJENČEVEGA NAPREDKA 

 

1. Kakšne usmeritve (kot pedagoški vodja) dajete učiteljem (in mentorjem) glede 

spremljanja vajenčevega napredka: 

a. Kaj je namen spremljanja vajenčevega napredka? 

b. Na kakšen način naj učitelji spremljajo vajenčev napredek? 

c. Ali imate na ravni šole pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo (nabor 

ciljev, opis učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega 

napredka? Prosimo priložite to podporno gradivo. 

d. Ali imate za mentorje v podjetjih pripravljeno kakršnokoli podporno gradivo 

(nabor ciljev, opis učne situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega 

napredka? Prosimo priložite to podporno gradivo. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

2. Ali je spremljanje vajenčevega napredka umeščeno v razvojne prioritete šole? Prosimo 

opišite oziroma pojasnite vaš odgovor: 

 

 

 

3. Kako je možno uresničiti pedagoško načelo, da naj bo vajenec seznanjen: 

a. s tem, kaj se mora naučiti pri posameznem modulu v šoli. Kaj je za to 

potrebno? 

b. s tem, kaj se mora naučiti v okviru posameznega modula na delovnem mestu 

pri delodajalcu. Kaj je za to potrebno? 

c. s tem, v čem je dober in kar mora še izboljšati za njegovo poklicno 

usposobljenost.  

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  
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VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.   

 

OCENJEVANJE VAJENČEVIH KOMPETENC 

 

4. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za oceno 2). S pedagoškega 

vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, torej od 

minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5: 

a. Prosimo opišite postopek priprave minimalnih standardov (in ostalih 

opisnikov, v kolikor jih pripravite). Prosimo priložite minimalne standarde 

znanja (in ostale opisnike), ki ste jih pripravili za strokovne module v 

programu/-ih, ki jih izvajate v vajeniški obliki SPI.   
b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, 

kako služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi 

moralo biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

d. Se vam zdi, da so učitelji za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za 

pripravo opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, 

sodelovanje z učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

5. Kako na šoli zagotovite, da bo mentor v podjetju vedel, kaj mora ocenjevati: 

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor učnih 

situacij, nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne lite, …. in podobno) za 

ocenjevanje? Prosimo priložite to podporno gradivo. 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Kako je potekalo 

nastajanje gradiva? 

c. Kaj menite vi, kako je to gradivo mentorju v podporo pri ocenjevanju vajenca? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  
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VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

 

6. Kakšen je vaš vtis o sodelovanju šole in podjetij pri izvajanju ocenjevanja? 

a. Kaj se je izkazalo kot dobro? Navedite kakšen konkreten primer. 

b. Kje ostajajo izzivi, nedorečenosti? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

 

7. Kakšno je vaše mnenje glede vloge vajenca pri ocenjevanju? 

a. Ali bi morali imeti vajenci možnost podati samooceno na svoje osvojene 

kompetence? Če ste odgovorili da, na primeru opišite, kako bi to lahko izvedli. 

Če ste odgovorili ne, prosim utemeljite zakaj ne? 

b. Ali bi se morala vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni? Če ste 

odgovorili da, podajte predlog, kako bi se to upoštevalo. Če ste odgovorili ne, 

prosim utemeljite zakaj ne. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

 

8. Kakšno je vaše mnenje glede usposobljenosti mentorjev za ocenjevanje v vajeniški 

obliki srednjega poklicnega izobraževanja. Kaj je potrebno še narediti? 

 

 

 

9. Kaj menite, da je v prihodnosti potrebno narediti v podporo razvoju ocenjevanja v 

vajeniški obliki poklicnega izobraževanja?  

a. Kaj je potrebno še urediti na nacionalni ravni? 

b. Kaj naj še posebej razvije CPI? 

c. Kaj je potrebno še narediti na ravni šole? 

d. Kaj je potrebno še narediti na ravni delodajalcev? 

e. Kaj je potrebno še narediti na ravni vajencev? 
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V nekaj stavkih odgovor na vsako vprašanje zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
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6.2 Priloga 2: Instrumentarij za organizatorja PUD 

 

Instrumentarij za organizatorja PUD 

 

 

Spoštovani! 

 

Pred vami je nabor vprašanj, s pomočjo katerih bi radi zbrali vaša stališča glede ocenjevanja in 

opise različnih praks ocenjevanja, ki že potekajo. Pri odgovarjanju na vprašanja imejte v mislih 

vajeniške programe, pri čemer razumemo da, se včasih praks in stališč glede ocenjevanja ne da 

razlikovati med vajeniško in šolsko obliko. Tam kjer vas naprošamo po dokumentaciji, pa se 

osredotočite na tiste programe, ki jih izvajate v vajeniški obliki (tudi kombinirani oddelki).  

 

Pred vami sta dva sklopa vprašanj, pri čemer se eden navezuje na spremljanje vajenčevega 

napredka oziroma na preverjanje, drugi pa na ocenjevanje vajenčevih kompetenc. 

 

Spremljanje vajenčevega napredka ima formativno vlogo in je namenjeno podpori nadaljnjega 

učenja oz. ugotavljanju dobrih in slabih strani izkazane kompetentnosti v relaciji do 

načrtovanih učnih izidov in standardov (od minimalnih navzgor). 

 

Ocenjevanje pa ima izključno sumativno vlogo - s podelitvijo ocene se namreč poda končna 

sodba o izkazani kompetentnosti v določenem segmentu učenja. 

 

Prosimo vas, da si za pripravo odgovorov vzamete čas in da na njih odgovorite kolikor se da 

izčrpno. 

 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, se lahko obrnete na: 

- Špela Resnik, telefon: 01/ 5864-276, e-naslov: spela.resnik@cpi.si ali 

- Tina Klarič, telefon: 01/5864-245, e-naslov: tina.klaric@cpi.si. 

 

Prosimo vas, da odgovore vpisujete elektronsko v ta dokument in ga izpolnjenega vrnete 

na e-naslov: spela.resnik@cpi.si, najkasneje do 17. 4. 2019.  

 

Za odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo! 

Ekipa CPI 

 

SREMLJANJE VAJENČEVEGA NAPREDKA 

1. Spremljanje vajenčevega napredka: 

a. Na dveh konkretnih primerih opišite na kakšen način spremljate vajenčev napredek?  

b. Kako veste kaj morate spremljati? 

mailto:spela.resnik@cpi.si
mailto:tina.klaric@cpi.si
mailto:spela.resnik@cpi.si
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c. Kaj je po vašem mnenju namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka?  

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1:  

 

PRIMER 2: 

b.  

c.  

 

2. Podporno gradivo za mentorja za potrebe spremljanja vajenca:  

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, opis učne 

situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo priložite 

to podporno gradivo in na dveh konkretnih primerih pojasnite uporabo tega 

gradiva. 

b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorjem? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

c. Se vam zdi, da je to gradivo mentorju v podporo pri spremljanju vajenca? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

c.  

 

3. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako vajencu podate povratno informacijo o 

njegovem delu in stvareh, ki se jih je že naučil in tistih, ki jih mora izboljšati oz. še 

osvojiti na praktičnem usposabljanju? 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

4. Na primeru opišite, kako seznanite vajence, kaj se morajo naučiti na praktičnem 

usposabljanju v podjetju?  
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OCENJEVANJE VAJENČEVIH KOMPETENC 

 

5. Podrobno opišite, kako sodelujete pri pridobitvi ocene  na praktičnem usposabljanju 

(znotraj enega ocenjevalnega obdobja), pri tem opredelite: 

a) Koliko ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja pridobi vajenec na 

praktičnem usposabljanju – izhajajte iz konkretnega ocenjevalnega obdobja, 

navedite katero obdobje opisujete. 

b) Na kakšen način pridobite oceno/e (npr.: ocenjevanje veščin – izvajanje 

postopkov; ocenjevanje izdelka; ravnanje vajenca v delovni situaciji; vprašanja 

tipa pravilno/narobe; esejska vprašanja; izbira pravilnega odgovora izmed več 

navedenih odgovorov; drugo, kaj)?  

c) Na dveh konkretnih primerih opišite, kako potka ocenjevanje. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

6. Na dveh konkretnih primerih pojasnite, kako bi se lahko pri ocenjevanju prepričali, da 

bo vajenec znal uporabiti teorijo v praksi?  

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

7. Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca: 

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor učni 

situacij, nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne lite, …. in podobno) za 

ocenjevanje? Prosimo priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih 

primerih pojasnite uporabo tega gradiva. 
b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

c. Na konkretnem primeru opišite, kako je to gradivo mentorjem v podporo pri 

ocenjevanju vajenca? 
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Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

c.  

 

8. Na konkretnem primeru opišite sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca: 

a) Kaj konkretno je mentor ocenil? 

b) Kako konkretno je ocenil? 

c) Ali bi želeli, da bi ocenil še kaj drugega? Kaj? 

d) Kako ste zadovoljni z sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju? Kaj vam je 

pri tovrstnem sodelovanju dobro in kaj bi izboljšali/spremenili? 

e) Ali vas  tovrstno sodelovanje pri delu podpira, ali vam je to bolj ovira in 

dodatno delo? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

 

9. Vajenčev dnevnik: 

a. Ali imate na šoli izdelana merila za ocenjevanje dnevnika? Priložite ali 

navedite merila. 

b. Priložite ali opišite dva konkretna primera ocene dnevnika. 

c. Ali ste izdelali merila za ocenjevanje dnevnika tudi za podjetja? 

d. Kako so nastala merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih? So v podjetjih 

sodelovali pri nastajanja meril? Na konkretnem primeru opišite, kako je 

sodelovanje potekalo. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  
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VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2:   

c.  

d.  

 

10. Na konkretnem primeru opišite kakšno vlogo ima pri dodelitvi ocene vajenec? 

a. Ali imajo vajenci možnost podati samooceno na svoje osvojene kompetence? 

Če ste odgovorila da, na primeru opišite, kako to vajenci naredijo. Če ste 

odgovorili ne, prosim utemeljite zakaj vajenec tega ne mora narediti? 

b. Ali se vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni? Če ste odgovorila da, 

na primeru opišite, v kolikšni meri se le-ta upošteva. Če ste odgovorili ne, 

prosim utemeljite zakaj se ne upošteva? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.   

b.  

 

11. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za oceno 2). S pedagoškega 

vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, torej od 

minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5.  

a. Prosimo opredelite (ali priložite) 2 primera opisnikov za posamezno oceno (opisnike 

za vsako posamezno oceno od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do 

optimalnega standarda znanja za oceno 5). 

b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi moralo 

biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

d. Se vam zdi, da ste za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za pripravo 

opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, sodelovanje z 

učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. PRIMER OPISNIKOV 1: 
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VPR VAŠ ODGOVOR 

 

PRIMER OPISNIKOV 2: 

b.  

c.  

d.  

e.  

 

12. Katera dodatna znanja (ali izkušnje) bi želeli pridobiti na področju spremljanja vajenčevega 

napredka in na področju ocenjevanja vajenca? 
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6.3 Priloga 3: Instrumentarij za učitelja strokovnih modulov 

 

Instrumentarij za učitelja strokovnega modula 

 

Spoštovani! 

 

Pred vami je nabor vprašanj, s pomočjo katerih bi radi zbrali vaša stališča glede ocenjevanja in 

opise različnih praks ocenjevanja, ki že potekajo. Pri odgovarjanju na vprašanja imejte v mislih 

vajeniške programe, pri čemer razumemo da, se včasih praks in stališč glede ocenjevanja ne da 

razlikovati med vajeniško in šolsko obliko. Tam kjer vas naprošamo po dokumentaciji, pa se 

osredotočite na tiste programe, ki jih izvajate v vajeniški obliki (tudi kombinirani oddelki).  

 

Pred vami sta dva sklopa vprašanj, pri čemer se eden navezuje na spremljanje vajenčevega 

napredka oziroma na preverjanje, drugi pa na ocenjevanje vajenčevih kompetenc. 

 

Spremljanje vajenčevega napredka ima formativno vlogo in je namenjeno podpori nadaljnjega 

učenja oz. ugotavljanju dobrih in slabih strani izkazane kompetentnosti v relaciji do 

načrtovanih učnih izidov in standardov (od minimalnih navzgor). 

 

Ocenjevanje pa ima izključno sumativno vlogo - s podelitvijo ocene se namreč poda končna 

sodba o izkazani kompetentnosti v določenem segmentu učenja. 

 

Prosimo vas, da si za pripravo odgovorov vzamete čas in da na njih odgovorite kolikor se da 

izčrpno. 

 

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, se lahko obrnete na: 

- Špela Resnik, telefon: 01/ 5864-276, e-naslov: spela.resnik@cpi.si ali 

- Tina Klarič, telefon: 01/5864-245, e-naslov: tina.klaric@cpi.si. 

 

Prosimo vas, da odgovore vpisujete elektronsko v ta dokument in ga izpolnjenega vrnete 

na e-naslov: spela.resnik@cpi.si, najkasneje do 17. 4. 2019.  

 

Za odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo! 

Ekipa CPI 

 

SREMLJANJE VAJENČEVEGA NAPREDKA 

 

1. Spremljanje vajenčevega napredka: 

a. Na dveh konkretnih primerih opišite na kakšen način spremljate vajenčev napredek 

v okviru modula, ki ga poučujete?  

mailto:spela.resnik@cpi.si
mailto:tina.klaric@cpi.si
mailto:spela.resnik@cpi.si
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b. Kako veste kaj morate spremljati? 

c. Kaj je po vašem mnenju namen sprotnega spremljanja vajenčevega napredka?  

d.  

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1:  

 

PRIMER 2: 

b.  

c.  

 

2. Podporno gradivo za mentorja za potrebe spremljanja vajenca:  

d. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor ciljev, opis učne 

situacije, delovne liste, …) za spremljanje vajenčevega napredka? Prosimo priložite 

to podporno gradivo in na dveh konkretnih primerih pojasnite uporabo tega 

gradiva. 

e. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorjem? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

f. Se vam zdi, da je to gradivo mentorju v podporo pri spremljanju vajenca? 

g.  

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

c.  

 

3. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako vajencu podate povratno informacijo o stvareh, 

ki se jih je že naučil in tistih, ki jih mora izboljšati oz. še osvojiti v okviru vašega modula? 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2:  
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4. Na primeru opišite, kako seznanite vajence, kaj se morajo naučiti v okviru modula, ki ga 

poučujete?  

 

 

OCENJEVANJE VAJENČEVIH KOMPETENC 

 

5. Podrobno opišite, kako pridobite oceno (znotraj enega ocenjevalnega obdobja): 

a. Koliko ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja pridobite – izhajajte iz konkretnega 

ocenjevalnega obdobja, navedite katero obdobje opisujete. 

b. Na kakšen način pridobite oceno/e (npr.: ocenjevanje veščin – izvajanje postopkov; 

ocenjevanje izdelka; ravnanje vajenca v delovni situaciji; vprašanja tipa 

pravilno/narobe; esejska vprašanja; izbira pravilnega odgovora izmed več navedenih 

odgovorov; drugo, kaj)?  

c. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako ste pridobili oceni. 

 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

 

6. Na dveh konkretnih primerih pojasnite, kako se pri ocenjevanju prepričate, da bo vajenec 

znal uporabiti teorijo v praksi? 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2:  

 

7. Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca:  

a. Ali ste za mentorje v podjetjih pripravili kakršnokoli podporno gradivo za 

ocenjevanje (nabor učnih situacij, nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne liste, 

…. in podobno)? Prosimo priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih 

primerih pojasnite uporabo tega gradiva. 
b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Na dveh konkretnih primerih 

opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

c. Na konkretnem primeru opišite, kako je to gradivo mentorjem v podporo pri 

ocenjevanju vajenca? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  
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VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

c.  

 

8. Na konkretnem primeru opišite sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca: 

a. Kaj konkretno je mentor ocenil? 

b. Kako konkretno je ocenil? 

c. Ali bi želeli, da bi ocenil še kaj drugega? Kaj? 

d. Kako ste upoštevali mentorjevo oceno pri ocenjevanju vašega modula? 

e. Kako ste zadovoljni s sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju? Kaj vam je pri 

tovrstnem sodelovanju dobro in kaj bi izboljšali/spremenili? 

f. Ali vas tovrstno sodelovanje pri delu podpira, ali vam je to bolj ovira in dodatno 

delo? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

 

9. Vajenčev dnevnik: 

a. Ali imate izdelana merila za ocenjevanje dnevnika? Priložite ali navedite merila. 

b. Priložite ali opišite dva konkretna primera ocene dnevnika. 

c. Ali ste izdelali merila za ocenjevanje dnevnika tudi za podjetja? 

d. Kako so nastala merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih? So v podjetjih sodelovali 

pri nastajanju meril? Na konkretnem primeru opišite, kako je potekalo sodelovanje. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b. PRIMER 1: 
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VPR VAŠ ODGOVOR 

 

PRIMER 2:   

c.  

d.  

 

10. Na konkretnem primeru opišite kakšno vlogo ima pri dodelitvi ocene vajenec: 

a. Ali imajo vajenci v okviru vašega modula možnost podati samooceno na svoje 

osvojene kompetence? Če ste odgovorila da, na primeru opišite, kako to vajenci 

naredijo. Če ste odgovorili ne, prosim utemeljite zakaj vajenec tega ne mora narediti? 

b. Ali se vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni vašega modula? Če ste 

odgovorili da, na primeru opišite, v kolikšni meri to upoštevate. Če ste odgovorili 

ne, prosim utemeljite zakaj ne upoštevate vajenčeve samoocene pri končni oceni? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.   

b.  

 

11. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, je potrebno za vsak modul 

pripraviti vsaj minimalne standarde znanja. S pedagoškega vidika pa je zaželeno, da se 

pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, torej od minimalnega standarda znanja za oceno 

2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5.  

a. Prosimo opredelite (ali priložite) 2 primera opisnikov za posamezno oceno (opisnike 

za vsako posamezno oceno od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do 

optimalnega standarda znanja za oceno 5) v okviru svojega strokovnega modula. 

b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi moralo 

biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

d. Se vam zdi, da ste za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za pripravo 

opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, sodelovanje z 

učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER OPISNIKOV 1: 

 

PRIMER OPISNIKOV 2: 
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VPR VAŠ ODGOVOR 

b.  

c.  

d.  

e.  

 

12. Katera dodatna znanja (ali izkušnje) bi želeli pridobiti na področju spremljanja vajenčevega 

napredka in na področju ocenjevanja vajenca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE VAJENČEVIH KOMPETENC 

 

13. Podrobno opišite, kako sodelujete pri pridobitvi ocene  na praktičnem usposabljanju 

(znotraj enega ocenjevalnega obdobja), pri tem opredelite: 

a. Koliko ocen znotraj enega ocenjevalnega obdobja pridobi vajenec na 

praktičnem usposabljanju – izhajajte iz konkretnega ocenjevalnega obdobja, 

navedite katero obdobje opisujete. 

b. Na kakšen način pridobite oceno/e (npr.: ocenjevanje veščin – izvajanje 

postopkov; ocenjevanje izdelka; ravnanje vajenca v delovni situaciji; vprašanja 

tipa pravilno/narobe; esejska vprašanja; izbira pravilnega odgovora izmed več 

navedenih odgovorov; drugo, kaj)?  

c. Na dveh konkretnih primerih opišite, kako potka ocenjevanje. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

14. Na dveh konkretnih primerih pojasnite, kako bi se lahko pri ocenjevanju prepričali, da 

bo vajenec znal uporabiti teorijo v praksi?  
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PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

 

15. Podporno gradivo za mentorja za potrebe ocenjevanja vajenca: 

a. Ali ste za mentorje pripravili kakršnokoli podporno gradivo (nabor učni 

situacij, nabor vprašanj za ocenjevanje, ocenjevalne lite, …. in podobno) za 

ocenjevanje? Prosimo priložite to podporno gradivo in na dveh konkretnih 

primerih pojasnite uporabo tega gradiva. 
b. Ali ste to podporno gradivo naredili skupaj z mentorji? Na dveh konkretnih 

primerih opišite, kako je potekalo nastajanje gradiva. 

c. Na konkretnem primeru opišite, kako je to gradivo mentorjem v podporo pri 

ocenjevanju vajenca? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2: 

c.  

 

16. Na konkretnem primeru opišite sodelovanje z mentorjem pri ocenjevanju vajenca: 

a. Kaj konkretno je mentor ocenil? 

b. Kako konkretno je ocenil? 

c. Ali bi želeli, da bi ocenil še kaj drugega? Kaj? 

d. Kako ste zadovoljni z sodelovanjem z mentorjem pri ocenjevanju? Kaj vam je 

pri tovrstnem sodelovanju dobro in kaj bi izboljšali/spremenili? 

e. Ali vas  tovrstno sodelovanje pri delu podpira, ali vam je to bolj ovira in 

dodatno delo? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b.  

c.  

d.  
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VPR VAŠ ODGOVOR 

e.  

 

17. Vajenčev dnevnik: 

a. Ali imate na šoli izdelana merila za ocenjevanje dnevnika? Priložite ali 

navedite merila. 

b. Priložite ali opišite dva konkretna primera ocene dnevnika. 

c. Ali ste izdelali merila za ocenjevanje dnevnika tudi za podjetja? 

d. Kako so nastala merila za ocenjevanje dnevnika v podjetjih? So v podjetjih 

sodelovali pri nastajanja meril? Na konkretnem primeru opišite, kako je 

sodelovanje potekalo. 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.  

b. 

PRIMER 1: 

 

PRIMER 2:   

c.  

d.  

 

18. Na konkretnem primeru opišite kakšno vlogo ima pri dodelitvi ocene vajenec? 

a. Ali imajo vajenci možnost podati samooceno na svoje osvojene kompetence? 

Če ste odgovorila da, na primeru opišite, kako to vajenci naredijo. Če ste 

odgovorili ne, prosim utemeljite zakaj vajenec tega ne mora narediti? 

b. Ali se vajenčeva samoocena upošteva pri končni oceni? Če ste odgovorila da, 

na primeru opišite, v kolikšni meri se le-ta upošteva. Če ste odgovorili ne, 

prosim utemeljite zakaj se ne upošteva? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a.   

b.  

 

19. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, je potrebno za vsak 

modul pripraviti vsaj minimalne standarde znanja (opisnike za oceno 2). S pedagoškega 

vidika pa je zaželeno, da se pripravijo opisniki za vse pozitivne ocene, torej od 

minimalnega standarda znanja za oceno 2, do optimalnega standarda znanja za oceno 5.  

a. Prosimo opredelite (ali priložite) 2 primera opisnikov za posamezno oceno (opisnike 

za vsako posamezno oceno od minimalnega standarda znanja za oceno 2, do 

optimalnega standarda znanja za oceno 5). 
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b. Ali se vam zdi, da so opisniki za ocenjevanje potrebni? Utemeljite vaš odgovor 

(kakšen je njihov namen, ali jih je lahko pripraviti, kako se obnesejo v praksi, kako 

služijo mentorjem v podjetjih, kako služijo vajencem …)? 

c. Ali se vam zdi smiselno, da učitelji sami pripravljajo opisnike, ali menite, da bi moralo 

biti to opredeljeno na nacionalni ravni? Utemeljite odgovor. 

d. Se vam zdi, da ste za pripravo opisnikov dovolj usposobljeni? Ali bi za pripravo 

opisnikov potrebovali podporo (npr. dodatna usposabljanja in katera, sodelovanje z 

učitelji istega modula iz drugih šol, …)? 

e. Kako vidite vlogo mentorja v podjetju pri pripravi in uporabi opisnikov? 

Odgovor na vsako vprašanje v nekaj stavkih zapišite v ustrezno vrstico.  

 

VPR VAŠ ODGOVOR 

a. 

PRIMER OPISNIKOV 1: 

 

PRIMER OPISNIKOV 2: 

b.  

c.  

d.  

e.  

 

20. Katera dodatna znanja (ali izkušnje) bi želeli pridobiti na področju spremljanja vajenčevega 

napredka in na področju ocenjevanja vajenca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


