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Evalvacijska poročila o poskusnem izvajanju vajeništva

V Sloveniji se je od leta 2017 možno za poklic
usposabljati na dva načina – v šolski ali v vajeniški
obliki. Vajeništvo je pri nas del sistema triletnega
srednjega poklicnega izobraževanja kot oblika
izobraževanja. Dijak (vajenec) je 50 % izobraževanja
v šoli, drugih 50 % pa na praktičnem usposabljanju
pri delodajalcu.
Pri izvajanju vajeništva sodelujejo šole, podjetja
in zbornice, pri čemer zlasti podjetja in zbornice
prevzemajo vse pomembnejšo vlogo.
Vajeništvo so šole začele poskusno izvajati v
šolskem letu 2017/2018 (5 šol in 3 programi). Vsako
leto se število vajeniških šol oz. programov poveča.

V šolskem letu 2021/2022 bo vključenih
14 izobraževalnih programov srednjega poklicnega
izobraževanja v 21 srednjih šolah.
Projekt uvajanja in spremljanja vajeništva vodi
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI). Na
podlagi evalvacij smo pripravili tematske povzetke:
(1) Zadovoljstvo z vajeništvom, (2) Motivacija za
vajeništvo, (3) Vmesni preizkus v vajeništvu, (4)
Vajenci o vajeništvu in (5) Mentorji o vajeništvu.
Ta zloženka prinaša povzetek temeljnih ugotovitev
evalvacije vmesnih preizkusov v vajeništvu, ki so
bili prvič izvedeni v šolskem letu 2018/2019.

Evalvacijska poročila o izvajanju vajeniške oblike izobraževanja so na voljo na spletni strani CPI:
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/vajenistvo/.

Vajeništvo je dober način spoznavanja
in pridobivanja bodočega kadra
Po prvem letu poskusnega uvajanja vajeništva
je 23 od 32 oz. 71,9 % mentorjev menilo, da je
vajeniška oblika izobraževanja dober način
spoznavanja in pridobivanja bodočega kadra.
Delodajalci si želijo imeti vpliv na poklicno
socializacijo vajencev, prispevati k njihovi
zmožnosti povezovanja teorije in prakse ter jih
pripraviti na samostojno opravljanje poklica.
Nekateri delodajalci so poudarili, da želijo s
pomočjo vajeniške oblike izobraževanja dvigniti
interes mladih za njihov poklic in stroko. Eno
od podjetij pa je vajeništvo izpostavilo kot način
promocije njihovega podjetja in izboljšanja
strokovnih kompetenc zaposlenih.

71,9 %

mentorjev meni, da
je vajeništvo dober
način spoznavanja
in pridobivanja
bodočega kadra.

V prvi evalvaciji smo mentorje vprašali, s kakšnim
razlogom so se odločili za sodelovanje v vajeniški
obliki izobraževanja ter kakšne so njihove namere
v odnosu do vajencev po zaključku izobraževanja.
Večina med njimi je sodelovanje v vajeniški obliki
izobraževanja opredelila v kontekstu pridobivanja
in razvoja lastnega kadra. Kar 30 (od 32) ali
93,8 % delodajalcev je povedalo, da nameravajo
vajence po zaključku izobraževanja zaposliti.
Ob izteku poskusnega uvajanja vajeništva so
vajence nameravali zaposliti v polovici podjetij
(10 od 20). 7 podjetij, ki vajencev niso zaposlili,
navaja, da je razlog v tem, da vajenci nadaljujejo z
izobraževanjem.
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Vajeništvo kot ustrezen način
usposabljanja bodočega kadra

Prvo leto evalvacije je pokazalo, da so mentorji
(29 od 32 oz. 90,6 %) zadovoljni z vajeništvom. Le
dva mentorja sta dejala, da sta delno zadovoljna,
ker je na začetku prihajalo do težav pri urejanju
formalnosti.
Ob koncu pilotnega uvajanja vajeniške oblike
izobraževanja nas je zanimalo, ali se je vajeniška
oblika izobraževanja izkazala kot ustrezen način
usposabljanja bodočega kadra, kar je potrdila
večina (16 od 20 oz. 80,0 %) anketiranih mentorjev.
Petina (4 mentorji) pa meni, da to drži deloma, saj
bodo vajenci nadaljevali z izobraževanjem.

80 %

mentorjev
meni, da je
vajeništvo
ustrezen način
usposabljanja
bodočega
kadra.
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Sodelovanje med
deležniki je dobro

Ob koncu pilotnega uvajanja vajeništva smo
mentorje vprašali, kako so zadovoljni s kakovostjo
sodelovanja med podjetjem in šolo ter zbornico. 19
mentorjev (95 %) je dejalo, da so s sodelovanjem s
šolo zelo zadovoljni oz. zadovoljni, medtem ko so vsi
mentorji (20 oz. 100 %) zelo zadovoljni oz. zadovoljni s
sodelovanjem z zbornico (Slika 1).
Sodelovanje s šolo:
95,0 % (19)

Zelo / v večji meri sem zadovoljen.
5,0 % (1)

V manjši meri / nisem zadovoljen.

90,6 %

mentorjev zadovoljnih
z vajeništvom.

Sodelovanje z zbornico:
100,0 % (20)

Zelo / v večji meri sem zadovoljen.
0,0 % (0)

V manjši meri / nisem zadovoljen.
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Učni cilji so jasno razdeljeni med
šolo in podjetjem

V evalvaciji po drugem letu poskusnega uvajanja
vajeništva so se mentorji večinoma strinjali (29 od
32 oz. 90,6 %), da so učni cilji, opredeljeni v načrtu
izvajanja vajeništva, jasno razdeljeni med šolo
in podjetjem. V odgovorih so podjetja pohvalila
sodelovanje s šolo pri pripravi načrta izvajanja
vajeništva. Nekatera pa so bila kritična do tega, da
morajo v podjetju učiti in ocenjevati tudi strokovno
teorijo.
V vseh podjetjih (30) pravijo, da imajo s strani šole
jasna navodila za ocenjevanje oziroma gradivo v
pomoč ocenjevanju. Delodajalci so imeli možnost
sodelovati tako, da so na pripravljeno gradivo podali
pripombe oziroma predloge.

V skoraj vseh podjetjih (29 od 30) so povedali, da
je navodila za ocenjevanje pripravila šola in da so
imeli možnost podati pripombe ali predloge. V več
podjetjih so povedali, da pripomb niso podali, ker so
bila navodila dobro pripravljena, ali pa so pripombe
podali, vendar šele, ko so ocenjevanje izvedli, saj
pred tem niso imeli niti ustreznih izkušenj niti časa.

Učni cilji so jasno razdeljeni
med šolo in podjetjem:

90 % (29)

Navodila za ocenjevanje
znanja so jasna:

100 % (30)

Splošno zadovoljstvo mentorjev z vajeništvom

Ob zaključku pilotne evalvacije nas je zanimalo,
kako so mentorji na splošno zadovoljni z
izvajanjem vajeniške oblike izobraževanja, pri
čemer je 12 mentorjev (60 %) zelo zadovoljnih, 7
mentorjev (35 %) v večji meri zadovoljnih in le 1
mentor je zadovoljen v manjši meri.

Splošno zadovoljstvo mentorjev z izvajanjem
vajeniške oblike izobraževanja:
95,0 % (19)

Zelo / v večji meri sem zadovoljen.
5,0 % (1)

V manjši meri / nisem zadovoljen.
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Vidik mentorjev o nadaljnjem razvoju
vajeniške oblike izobraževanja v Sloveniji

Na vprašanje, kako mentorji vidijo nadaljnji
razvoj vajeništva, je ob zaključku pilotne
evalvacije odgovorilo 14 (70 %) mentorjev.
Vsi odgovori mentorjev izražajo podporo
vajeništvu, hkrati pa so z njimi podajali tudi
konkretne predloge, kot so dodatna usposabljanja
za mentorje, kroženje vajencev med več podjetji,
podpirajo pa tudi nadaljevanje podpore vajeništvu
tako z vztrajno promocijo, krepitvijo sodelovanja
akterjev v vajeništvu kot s stabilno finančno
podporo, da bi se vajeništvo ustalilo in razširilo
na vsa poklicna področja.

Mentorji podpirajo
vajeništvo in
predlagajo širitev
na vsa poklicna
področja.

In kaj so o mentorjih povedali mladi?

V štirih letih izvajanja vajeništva (od šolskega
leta 2017/2018 do 2020/2021) je 217 podjetij
sprejelo že 365 vajencev. Tudi vajenci so bili v
zelo veliki meri z vajeništvom zadovoljni, saj
so mentorje v podjetju opisovali kot ključne
sogovornike v času izobraževanja. 91 % vajencev
je menilo, da je bila odločitev za vajeništvo
pravilna, a tudi 25 % dijakov bi se, če bi imeli
priložnost, raje odločilo za vajeništvo.
Tako so vajenci izrazili zadovoljstvo z mentorji:

Mentor je bil vir znanja
ter hkrati učitelj.
Vajenec

Mentor in drugi
zaposleni so mi bili
vedno pripravljeni
pomagati in so
bili na voljo za
vprašanja.

Mentor nas je zbral, nam
pojasnil teorijo in nas
nato dodelil zaposlenim,
da smo z njimi delali
v paru. Pri delu nas je
opazoval. Če je kateri od
nas naredil napako, nas
je spet sklical in vsem
hkrati pojasnil, zakaj
tako ne smemo delati.

Vajenec

Vajenec

Vse informacije o vajeništvu pridobite
na sodelujočih zbornicah:
Gospodarska zbornica Slovenije:

Register učnih mest

Ana Žemva Novak,
ana.zemva.novak@gzs.si, 01 589 85 31,

Vajeništvo izvajajo le podjetja, ki imajo verificirana
učna mesta. Najdemo jih lahko v:

Petra Sternad,
petra.sternad@gzs.si, 01 589 82 02,

•

Andreja Sever,
andreja.sever@gzs.si, 01 589 82 35

centralnem registru učnih mest
(http://crum.cpi.si/) ali

•

registrih obeh zbornic:

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije:
Mitja Korunovski,
mitja.korunovski@ozs.si, 01 583 08 18

•

OZS: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/
registri/register-ucnih-mest,

•

GZS: http://vajenistvoiskalnik.gzs.si/
iskalniknajav.aspx.

V šolskem letu 2021/22 se vajeništvo
izvaja v naslednjih programih in krajih:
Kamnosek in Papirničar (Ljubljana)
Steklar (Rogaška Slatina)
Elektrikar (Kranj, Velenje)
Gastronomske in hotelske storitve (Izola, Radenci)
Klepar-krovec (Ljubljana, Ptuj)
Slikopleskar-črkoslikar (Kranj, Maribor)
Zidar (Ljubljana, Kranj, Novo mesto)
Avtoserviser in Avtokaroserist (Ljubljana, Novo
mesto, Ptuj, Škofja Loka)

Mehatronik operater (Koper, Ljubljana, Novo mesto,
Murska Sobota, Velenje)
Mizar (Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec,
Škofja Loka)
Strojni mehanik (Krško, Novo mesto, Škofja Loka,
Velenje)
Oblikovalec kovin – orodjar (Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Škofja
Loka, Velenje)

