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UVOD V PRIROČNIK 

 

Ko smo leta 2020 prenavljali program usposabljanja mentorjev dijakom pri praktičnem usposabljanju z 
delom in študentom pri praktičnem izobraževanju, smo razmišljali, da bi bilo smiselno spremenjeno 
zasnovo novega programa pospremiti tudi s priročnikom namenjenim tako izvajalcem programa kot tudi 
udeležencem v programu usposabljanja.  

Prenovljeni program zajema tri vsebinske sklope, (1.) Komuniciranje in sodelovanje mladostnika  (2.) 
Kako podpreti podjetje pri izvedbi praktičnega usposabljanja? (3.) Kako podpreti mladostnika pri učenju 
na delovnem mestu?. Sklopi so postavljeni na način, da se že skozi naslove sklopov poudari pomen 
sodelovanja in pomen specifične podpore za podjetje, mentorja mladostnika, 

 

Pred vami je priročnik, katerega vsebina se nanaša na opredeljeno vsebino in učne cilje prenovljenega 
programa, prav tako pa nagovarja tudi k premišljevanju o tem, katere kompetence ste kot mentor že 
razvili in katera znanja, izkušnje in veščine še potrebujete za spremljanje, spodbujanje, svetovanje, 
načrtovanje, organiziranje in ustvarjanje dobrih pogojev za učenje in izobraževanje mentoriranca na 
delovnem mestu. 
 
Priročnik je po vzoru programa usposabljanja mentorjev sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. Vsak sklop 
pričnemo s kratko napovedjo vsebine sklopa in z napovedjo aktualnih vprašanj, s katerim izostrimo in 
konkretiziramo pomen teme tako za mentorja kot za mentoriranca. Sklopi so razdeljeni v poglavja in 
podpoglavja, ki prav tako sledijo vsebini programa. Poglavje se zaključi s predlogi vprašanj za priklic 
oziroma preverjanje razumevanja vsebine in predlogi za dodatno branje z namenom poglabljanja teme. 

 

Posebnost priročnika so uvodi v teorijo imenovani premišljevanje o osebnih izkušnjah. Z njimi smo želeli 
udeležence usposabljanja in uporabnike priročnika spodbuditi, da skozi premišljevanje o svojih osebnih 
izkušnjah aktualizirajo teme posameznega poglavja, konkretizirajo morebitne izzive, težave, potrebe, se 
zavedó različnih perspektiv, ki jih zavzemata mentor in mentoriranec. 

 

Z namenom, da bi bil priročnik čim bolj zanimiv in 'oprijemljiv' za uporabnike, smo ga obogatili z zbirom 
primerov iz prakse v obliki anekdotskih zapisov, skozi katere so predstavljeni pogledi mladostnikov, 
mentorjev ali organizatorjev PUD-a o določeni temi oziroma problematiki s katero se srečujejo pri 
organizaciji, poučevanju ali učenju na delovnem mestu. Podlaga za predstavljene primere so bili 
intervjuji, ki smo jih v ta namen izvedli z omenjenimi deležniki. Primeri so smiselno umeščeni v posebnih 
okvirčkih, skozi vsebino posameznih poglavij. 

 

Druga zanimivost pa so ilustracije striparja Izarja Lunačka, ki s svojo malce hudomušno podobo 
nagovarjajo bralca, angažira njegovo doživljanje in razumevanje predstavljene teme in smiselno vizualno 
dopolnjujejo vsebino priročnika. 

 

K priročniku smo dodali tudi posebno poglavje, ki se nanaša na specifiko učenja in poučevanja 
mladostnikov s posebnimi potrebami na delovnem mestu. Pogovori s praktiki so pokazali, da je to 
področje, ki je zanje zelo aktualno, hkrati pa ugotavljalo, da jim manjka védenja, znanj, ki bi jim pomagala 
k boljšemu razumevanju otrok z različnimi, posebnimi potrebami in iskanju ter uresničevanju zanje 
ustreznih oblik izvedbe učenja na delovnem mestu.  

 

In še opomba. V priročniku smo uporabljali različne têrmine – mladostnik, dijak/ študent. Osnovni 
uporabljeni termin je mladostnik, ki glede na opredelitev povezano z razvojnim obdobjem zajema tako 
dijaka kot študenta, v primeru, ko pa je bilo potrebo zaradi specifičnih ciljev besedila definirati vlogo 
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mladostnika kot dijaka ali študenta, uporabili slednja têrmina. V vseh primerih pa smo uporabljali moško 
obliko, pri čemer mislimo tako na mladostnice kot mladostnike, dijake in dijakinje, študentke in 
študente. 
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SKLOP 1: KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE DIJAKA IN MENTORJA 
 

V tem sklopu bomo predstavili socialni in psihološki pogled na mladost in mladostništvo in izpostavili 
nekatere elemente dobrega komuniciranja in komunikacijskih veščin, ki vključujejo premisleke o 
pomenu vzgoje in izobraževanja v specifičnem učnem okolju. Mladost, mladostništvo pomeni družbeni 
status, ko se mlad človek pripravlja in opravlja obveznosti za prehod v odraslost. V pripravi na odraslost 
se mladostnik srečuje z mnogimi izzivi, ki so povezani z uravnoteženjem med potrebo po 
osamosvajanju in ohranjanju individualnosti - edinstvenosti, potrebo po varnosti in sodelovanju, hkrati 
pa s številnimi razvojnimi specifikami, kot so na primer hormonske spremembe, ki s spremenjenim 
tvorjenjem melanina vplivajo na spalni ritem, na spremembe v razpoloženju. Zavedanje ter 
sprejemanje tega spreminjajočega doživljanja, ki ga mladostniki čutijo tako v telesu, kot okoli sebe, je 
pomembno, če želimo z njimi vzpostaviti spoštljiv odnos, dobro sodelovanje in komunikacijo. 

Vprašanja, ki jih bomo obravnavali v tem poglavju, so: 

▪ Kdo je mladostnik?  
▪ Kako nagovoriti mladostnika?  
▪ Kako se odzvati na njegove »upore«? Kako ga poslušati in slišati?  
▪ Kako ga seznanjati s pravili in ga vključiti v osmišljanje le-teh?  
▪ Kako biti z njim in ob njem v učnem procesu?  
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A. KDO JE MLADOSTNIK 

 

I. OPREDELITEV RAZVOJNEGA OBDOBJA MLADOSTNIŠTVA - IZZIVI PUBERTETE 

 

V tem podpoglavju se bomo seznanili s »subjektom« vašega mentorstva. Zelo bo koristno za vas in za 
mladostnika, če boste poznali značilnosti obdobja, v katerem se nahaja. Tako se boste lahko izognili 
pastem, če boste mladostnike jemali za že oblikovane osebnosti, ravno tako pa nikakor niso nepopisan 
list, ki bi samo čakal na naše besede. Namen podpoglavja je seznaniti se s pomenom mladostništva za 
nadaljnje življenje posameznika. Tako bomo razložili koncept adolescence ter opisali razvojne naloge, 
pomembne v tem obdobju.  

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Z mislimi se vrnite v preteklost. Stari ste 17 let. Kakšen je vaš videz? Kako vam gre v šoli? Kakšen odnos 
imate s starši? Kako ste sprejeti v družbi vrstnikov? Kaj počnete v prostem času? Kaj je za vas najbolj 
pomembno? Kaj vas najbolj skrbi? 

Nato se spomnite enega od mladostnikov, s katerim ste sodelovali na praktičnem usposabljanju in si 
zamislite, da mu zastavljate ista vprašanja. Kako bi se njegovi odgovori razlikovali od vaših? V katerih 
elementih je podoben, v katerih pa se razlikuje od vas, ko ste bili mladostnik? Kje lahko iščemo vzroke 
za te podobnosti ali razlike? 

Za konec se vprašajte: kako lahko moje poznavanje teh podobnosti in razlik vpliva na moj odnos do 
mladostnika na praktičnem usposabljanju? 

Naši spomini na lastno adolescenco so lahko zelo različni; nekateri v glavnem čutimo do tega obdobja 
nostalgijo, drugi smo veseli, da je za nami in da nismo več najstniki. Večina pa se ob tovrstnih 
spominjanjih zave, da so se naša življenja obrnila drugače, kot so se v adolescenci nakazovala. 
Spomnimo se lahko napak, ki smo jih počeli, vedenj, ki jih ne bi več ponavljali in odločitev, ki včasih niso 
bile najpametnejše. 

 

MLADOSTNIŠTVO 

Izraz adolescenca ali mladostništvo uporabljamo za prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo, 
ki se začne okoli 11. do12. leta starosti ter traja približno do 22. do 24. leta.  

Gre za pospešen proces telesnega, duševnega in socialnega dozorevanja, pri čemer so razlike med 
posameznimi, čeprav kratkimi obdobji zelo velike. Kljub temu, da sta oba mladostnika, se 12-letnik in 
20-letnik bistveno razlikujeta po videzu, razmišljanju, čustvovanju in vedenju. Iz tega razloga je najširše 
sprejeta opredelitev Svetovne zdravstvene organizacije, ki adolescenco deli na tri faze: 

1. zgodnja: od 10. do 14. leta  

2. srednja: od 15. do 19. leta  

3. pozna: od 20. do 24. leta 

 

Mladostniki, s katerimi se bomo srečali pri praktičnem usposabljanju, bodo torej največkrat v fazi 
srednjega mladostništva ali adolescence.  

Še en izraz moramo omeniti, in to je puberteta. Predstavlja le del adolescence, saj gre za proces 
pospešenega telesnega razvoja od približno desetega do trinajstega leta pri dekletih in od dvanajstega 
do petnajstega leta pri fantih. Puberteta skoraj popolnoma pokriva obdobje zgodnje adolescence in se 
zaključi s tako imenovano biološko zrelostjo osebe. Razvoj posameznika pa z biološko zrelostjo še 
zdaleč ni končan, do odrasle zrele osebnosti je namreč še dolga pot.  

Samo pomislimo na to, kako dolgo se moramo izobraževati za opravljanje nekega poklica in kako dolgo 
še traja, da se lahko ekonomsko osamosvojimo. Nato pomislimo na dejstvo, da deklice v povprečju 
dobijo menstruacijo pri 12. letih in so biološko že sposobne rojevati. V naši razviti zahodni kulturi 
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namreč obstaja velik razkorak med biološko zrelostjo na eni strani ter duševno in socialno na drugi 
strani. 

Če ga primerjamo s celim življenjem, 
mladostništvo obsega relativno kratko obdobje 
v življenju posameznika, le dobro desetletje ali 
desetletje in pol. Kljub temu je bilo o tej temi 
napisana množica knjig, člankov, intervjujev, 
filmov, predavanj strokovnjakov, … Kje je razlog 
za to? Z adolescenco se toliko ukvarjamo zato, 
ker je od njenega poteka in zaključka odvisno 
celotno nadaljnje življenje osebe. V tem 
obdobju mora mladostnik razčistiti s celo serijo 
dilem, ki ga po eni strani zaposlujejo, po drugi 
pa se jih pogosto niti ne zaveda in na njegovo 
vedenje delujejo iz ozadja. Z drugimi besedami 
- mladostnik mora v adolescenci razrešiti 
mnogo razvojnih nalog, ki ga bodo določale kot 
odraslo osebo. Razvojne naloge torej 
predstavljajo različna znanja, stališča, 
spretnosti, načini vedenja, ki jih mora usvojiti, 
da lahko odraste. V nadaljevanju bomo opisali 
nekaj najpomembnejših (Horvat in Magajna 
1987).  

  

RAZVOJNE NALOGE ADOLESCENCE 

Mladostnikov izziv je oblikovanje globljih, zrelejših odnosov z vrstniki obeh spolov, kar predstavlja eno 
glavnih razvojnih nalog. Zelo mu je pomembno, da je sprejet, priljubljen, upoštevan, spoštovan. Za 
prihodnost se uči socialnih veščin, prijateljstva in sodelovanja v skupini. To nalogo mladostnik pogosto 
postavlja pred vse ostale, zato ni čudno, če je mnenje vrstnikov pomembnejše od mnenja drugih oseb. 
Če to razumemo, nam je popolnoma jasno, zakaj vpliv vrstnikov prevladuje nad vplivom odraslih v 
njegovem življenju, staršev, učiteljev, mentorjev na PUD-u. Primer: Dijak ve, da je odmora za malico 
konec in se ponovno začenja delo. Vendar ostali iz skupine še postopajo zunaj, zato tudi on ostaja z 
njimi. Odloča se med zahtevami avtoritete in vrstniki, pri čemer izbere vrstnike. 

Podrobno bomo o avtoriteti in vrstah zahtev govorili v poglavju B II. Različni načini komuniciranja in 
odzivanja v različnih situacijah, na tem mestu pa nadaljujmo z razvojnimi nalogami adolescence. 

Naslednja pomembna razvojna naloga je čustveno osamosvajanje od staršev in drugih odraslih. Če 
niste samo mentorji, ampak tudi starši, boste ta proces po vsej verjetnosti sprejeli z mešanimi občutki. 
K čustvenemu osamosvajanju mladostnika sodi namreč tudi kritično presojanje stališč in vedenja, ki za 
odrasle ni vedno prijetno. Otroci starše nekritično sprejemajo in so nanje čustveno zelo navezani, 
najstniki pa to vez rahljajo in se oddaljujejo, in prav je tako. V obdobju odraščanja namreč postanejo 
vrednote vrstnikov pomembnejše od vrednot staršev in drugih pomembnih odraslih v njegovem 
življenju, kar je lahko povod za nesporazume- še posebej, če jih ni mogoče uskladiti (Reasoner, 1995). 
Zato lahko v tem starostnem obdobju prihaja do nasprotujočega si vedenja, ki ga v določenem trenutku 
razumemo kot odgovorno (npr. brez dodatnih navodil dopolni manjkajoče artikle na policah), v 
naslednjem pa neodgovorno (stranka čaka, medtem ko se dijak pogovarja s prijateljem po telefonu). 
Če bomo razumeli vzroke takega vedenja, bomo mladostniku bistveno lažje na ustrezen način sporočili, 
kakšna so naša pričakovanja in jih uskladili z njegovimi. 

Mladostnik skozi adolescenco oblikuje tudi svojo spolno vlogo, pri čemer kot spolno vlogo razumemo 
pričakovana vedenja, ki jih imamo za tipično ženska ali moška. Seveda ima največji vpliv pri tem naša 
izvorna družina, nezanemarljivi pa so tudi zgledi iz okolja in mediji. Pogled na spolne vloge se počasi, 
vendar vztrajno spreminja. Dober primer za to so različni poklici, ki so bili pred časom vezani na določen 
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spol, danes pa ne več: medicinska sestra, policist, vojak, … Za te poklice v preteklosti sploh niso 
obstajala poimenovanja za predstavnike nasprotnega spola in še danes imamo včasih težave poiskati 
izraz za npr. moškega, ki opravlja poklic medicinske sestre. Medicinski brat, zdravstvenik, zdravstveni 
tehnik? Podoben problem se pojavlja pri ženskah, ki opravljajo tradicionalno moške poklice. Razlog za 
to so stereotipne predstave, ki so zelo trdovratne in hkrati škodljive, saj omejujejo pogled na uspešnost 
v nekem poklicu glede na spol. Pomembno je, da se tega zavedamo in podpiramo fante in dekleta glede 
na njihove interese in sposobnosti.  

Za namene mentorstva je nekoliko manj pomembna, za mladostnika pa sodi med bistvenejše: priprava 
na partnerstvo in družinsko življenje. V okviru te naloge se pri mladostniku nadaljuje razvoj sposobnosti 
vživljanja v občutke drugih (empatija), izražanja in prepoznavanja čustev, uči se socialnih veščin v stiku 
z nasprotnim spolom, reševanja konfliktov med partnerjema, … V ta namen pridobiva informacije o 
izkušnjah v partnerskem odnosu, spoznava različne vidike partnerskega življenja, ne samo lastne, 
temveč tudi preko opazovanja, dialoga z drugim, zgleda. Morda si mislimo, da kratek telefonski klic 
partnerki pred dijakom ostane neopažen, da naša pripomba o iskrenosti v odnosu ni pomembna, 
vendar se v tem primeru zelo motimo. Na mladostnika vplivajo vse informacije o odnosih, do katerih 
imajo takšen ali drugačen dostop.  

Mladostnik išče svoje mesto v širši družbi, želi si biti koristen in raziskuje, na katerem področju in na 
kakšen način: čuti potrebo po razvoju socialno odgovornega vedenja. Velika večina mladostnikov 
podpira splošne spremembe v smeri družbene in gospodarske varnosti ter večjo enakosti za vse. Želijo 
si ekonomsko, socialno in pravno varnost v čistem okolju (Raziskava Mladina, 2020). Dober primer je 
t. i. referendum za pitno vodo iz 2021, ki se ga je udeležilo več kot 46 odstotkov volilnih upravičencev 
v starostni skupini od 18 do 30 let (Delo 24. 7. 2021) in kaže na to, da smo priča porastu družbene 
angažiranosti mladih. 

Načinov, kako jih lahko kot mentorji pri tem podpremo, je več. Zelo pomemben je zgled, ki ga glede 
posameznih vprašanj nudimo mladostniku. Kako ločujemo odpadke, kakšen je naš odnos do starejših 
in predstavnikov drugih ranljivih skupin, kako se obnašamo v prometu, … Preprosta pripomba ob kavi, 
da smo nakazali nekaj denarja za počitnice otrok iz socialno nespodbudnega okolja, bo mladostniku 
predstavljala informacijo, da skrbimo za širšo družbeno korist. Predvsem pa je pomembno, da 
mladostnike vidimo kot zmožne posameznike, ki si prizadevajo biti družbeno odgovorni, jih pri tem 
podpiramo ter skupaj z njimi iščemo možne načine udejanjanja družbene odgovornosti. V začetnem 
pomanjkanju zaščitnih mask v pandemiji korona virusa v letu 2020 je na primer mentorica v domu 
starejših občanov skupaj z dijaki organizirala šivanje in delitev mask starostnikom iz lokalnega okolja.  

Ne moremo niti mimo pomena, ki ga ima za mladostnika prilagajanje na spreminjajoč se telesni videz, 
pri čemer je v tem obdobju postavljen pred veliko izzivov. Razmerja med deli telesa postanejo 
neusklajena, ker ne rastejo enakomerno. Zaradi tega je videti neroden, gibanje je okorno, zdi se, da ne 
obvlada svojega telesa. Pojavijo se sekundarni spolni znaki: pri fantih so to povečanje mišične mase, 
sprememba glasu, poraščenost in rast zunanjih spolnih organov. Pri dekletih se sekundarni spolni znaki 
kažejo v rasti prsi, poraščenosti, izoblikovanju bokov in stegen, pridobivanju telesne maščobe, za oba 
spola pa je značilna povečana telesna rast in delovanje kožnih lojnic, kar povzroča spremenjen telesni 
vonj in pojav aken. Zato naj nas ne preseneča, da so mladostniki tako samokritični do svojega 
spremenjenega telesnega videza in mu posvečajo veliko pozornosti. Primerjajo se namreč s podobo 
(večkrat retuširane) idealne postave ženske ali moškega, kot jo prikazujejo mediji. Tudi velike 
individualne razlike v hitrosti telesnega zorenja vplivajo na njihovo duševno razpoloženje, saj se 
nekateri razvijajo hitreje, drugi pa počasneje.  
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Na tem mestu je tudi prav, da spregovorimo nekaj besed o 
pomenu spanja za mladostnika v povezavi z notranjo 
biološko uro, ki uravnava procese, kot so izmenjavanje 
spanja in budnosti, izločanje različnih hormonov: stresnega 
hormona kortizola, rastnega hormona in hormona spanja 
melatonina. Zvečer, ko se zmrači, se začne izločati hormon 
spanja in to nam narekuje obdobje počitka. Tisti med nami, 
ki se najraje zbujamo zgodaj, začnemo zvečer nekoliko prej 
izločati melatonin kot ljudje, ki se zvečer uspavajo pozno in 
zjutraj težje vstajajo.  

Biološka ura mladostnika je že po naravi zakasnjena za 
približno dve uri. Zvečer se uspavajo kasneje, zjutraj pa 
težje vstajajo. Prebujanje mladostnika ob 6. uri je podobno kot prebujanje odraslega ob 4. uri zjutraj. 
Zato jim začetek pouka ali praktičnega usposabljanja ob 7. uri zjutraj predstavlja velik problem in 
pogosto prvih nekaj ur ne funkcionirajo najbolje. Dodajmo še, da bi morali za zdrav razvoj spati 
približno 9 ur na noč, kar pa lahko uresniči le približno petina mladostnikov. 

Med pomembne razvojne naloge adolescence sodita tudi oblikovanje lastnega sistema vrednot in 
priprava na poklicno delo, ki pa sta tesno povezana z razvojem identitete in ju bomo zato bolj podrobno 
razložili v enem od naslednjih poglavij. Kljub temu velja na tem mestu omeniti, da je poklicna izbira 
sicer osebna odločitev, na katero pa imajo pomemben vpliv tako notranji kot zunanji dejavniki. Vpliv 
mentorja štejemo pod vpliv avtoritete, saj se njegov odnos do mladostnika zrcali v odnosu mladostnika 
do samega sebe. Mentorjev vpliv je pomemben pri razvijanju učne in delovne uspešnosti, vedenjskih 
vzorcev, zavedanja sebe, kar je tesno povezano z načrtovanjem in vodenjem karierne poti. 

 

ZAKLJUČEK 

Različni avtorji navajajo različne razvojne naloge. Mi smo za naše potrebe uporabili opredelitev 
slovenskih avtorjev L. Horvata in L. Magajna, ki sta se navezala na teorijo R. Havinghursta. Vsi avtorji 
pa se strinjajo z naslednjim: če bo mladostnik pri razreševanju dilem uspešen, bo zadovoljen sam s 
seboj in sprejet v družbi, hkrati pa bo pripravljen na izziv razvojnih nalog odraslosti. V nasprotnem 
primeru pa bomo imeli opravka z nezadovoljnim, neuspešnim in nesprejetim posameznikom. 

Imejmo v mislih, da razreševanje razvojnih nalog poteka celo obdobje, do uspešne ali neuspešne 
razrešitve pa pride šele na koncu adolescence. Ves čas torej mladostnik razmišlja, preizkuša, spremlja, 
se odloča, ipd. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je adolescenca in kaj puberteta? 
▪ Katera so obdobja znotraj adolescence? 
▪ Katere so najpomembnejše razvojne naloge, ki jih mora mladostnik razrešiti za uspešen prehod v 

obdobje odraslosti? 
▪ Zakaj je poznavanje adolescence zame kot mentorja koristno? 

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. et al: Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 
inštitut FF, 2009. 

▪ Odnos do telesa. Priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva. 
Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 

▪ Reasoner, R. W., Dusa. G.: Razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov, Priročnik za 
mentorje in didaktična gradiva. Ljubljana: Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, 2000. 

 

 

Pogled mentorja: 

»Vem, da mladostniki ne marajo 
avtoritet in najhuje jim je, če jim rečeš, 
da nič ne znajo. Tako jih  razvrednotiš 
in zdi se jim, da niso pomembni. Rad 
izrazim svoje veselje do dela in se tudi 
z dijakom pogovorim, kaj ga veseli, kaj 
bi rad delal, kaj mu je pomembno ... 
ker če ga podprem v tem, kar mu je 
pomembno, potem rad dela in ni 
težav.« 
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II. SPOZNAVNI, ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ V MLADOSTNIŠTVU 

 

V prejšnjem podpoglavju smo se seznanili z razlago pojma adolescenca in ugotovili velik pomen tega 
obdobja s pomočjo osvetlitve številnih razvojnih nalog, ki jih mora mladostnik razrešiti, če želi uspešno 
odrasti. V tem podpoglavju pa si bomo pogledali, kako mu pri tem pomaga (ali ga ovira) razvoj različnih 
duševnih funkcij.  

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Spomnite se dogodka v času svojega šolanja, ko ste morali izbirati med zahtevami odraslih (staršev, 
učiteljev, mentorjev)  in vrstnikov, ki so se medsebojno izključevale. Kako ste se odločili? Bi danes rekli, 
da ste se takrat odločili pravilno?  Kako bi danes kot mentor svetovali takšnemu mladostniku? 

 

SPOZNAVNI RAZVOJ 

Tipična sestavina mediteranske kuhinje je oljčno olje. Jed »caponata« izvira iz italijanskega juga in 
vsebuje oljčno olje. Ali »caponata« spada med jedi mediteranske kuhinje? 

Že večina mlajših mladostnikov bi vam na to vprašanje odgovorila pritrdilno, medtem ko bi otroci imeli 
pri tem več težav. Razlog za to bomo spoznali v nadaljevanju. 

Znotraj spoznavnega razvoja se spreminjajo spoznavni procesi, ki nam omogočajo spoznavanje sveta. 
Na tem mestu omenimo najbolj tipične: pozornost, mišljenje - reševanje problemov, učenje, spomin in 
ustvarjalnost. 

Mladostniki postajajo bolj in bolj sposobni na večini področij miselnega delovanja, imajo več splošnega 
znanja, njihova pozornost traja več časa, več si lahko zapomnijo, besedni zaklad je večji, logično 
sklepanje pa postaja vse bolj učinkovito. Zanimivo je, da se prve in najhitreje razvijajo tiste sposobnosti, 
ki so najbolj odvisne od miselne prilagodljivosti in hitrosti procesiranja informacij, kar je posledica 
zorenja možganov (Zupančič, 2009). Nikoli več ne bodo te sposobnosti tako razvite kot v obdobju 
mladostništva. Zato nikakor ni presenetljivo, da ravno mladostniki najhitreje obvladajo uporabo novih 
prenosnih telefonov in tablic- izkoristimo to njihovo razvojno značilnost in pustimo, da nam razložijo 
novosti, do katerih so prišli tako zlahka v primerjavi z nami. 

Na razvoj spoznavnih sposobnosti pomembno vpliva izobraževalni proces, kamor sodi tudi praktično 
usposabljanje z delom. Različne raziskave so potrdile, da imajo mladostniki, ki obiskujejo šolo, večje 
intelektualne sposobnosti od tistih, ki je ne. In ne samo to: intelektualne sposobnosti med obema 
skupinama se bodo z vsakim letom bolj razlikovale. Kako lahko to razložimo? Izobraževanje v šoli 
spodbuja razvoj spretnosti obdelave podatkov, spomina, pridobivanje znanja, vpliva pa tudi na učenje 
pozornega poslušanja navodil, delovanja pod časovnim pritiskom in vztrajnosti (Zupančič, 2009).  

Vrnimo se na problem z začetka poglavja, povezan z mediteransko kuhinjo.  

Otroci uporabljajo tako imenovano konkretno-logično mišljenje, za katerega je med drugim značilna 
potreba po konkretni izkušnji v problemski situaciji. Tako bi večina otrok na vprašanje odgovorila 
nekako tako: 

»Ne vem, kaj je caponata. Ne morem odgovoriti na to vprašanje.« 

 

Mladostniki pa so že sposobni razmišljati na formalno-logični ravni. To pomeni, da niso več vezani na 
konkretno zaznavo - ni jim več potrebno videti, slišati ali okušati, da bi si lahko predstavljali. Sposobni 
so abstraktnega mišljenja in sklepanja na miselni ravni. Mladostnik bi tako razložil odgovor na zgornje 
vprašanje: 

Caponata vsebuje oljčno olje, kar je tipično za mediteransko kuhinjo. Izvira iz Italije, ki spada med 
mediteranske dežele. Caponata je torej jed mediteranske kuhinje. 

Pri tem moramo biti pozorni na dejstvo, da razvoj formalno-logičnega mišljenja pri vseh mladostnikih 
ne poteka istočasno, zato enako starih posameznikov med seboj ne moremo direktno primerjati. 
Nekateri bodo zgornji problem mediteranske kuhinje lahko rešili pri 12., drugi pa šele pri 16. ali več 
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letih. Razvoj miselnih sposobnosti lahko primerjamo s telesno rastjo: nekateri rastejo zelo počasi in se 
naenkrat potegnejo, drugi pa so že kot otroci visoki. 

Še nekaj imejmo v mislih. Ko so mladostniki utrujeni, ko so čustveno preveč vpleteni v problem, ko so 
izpostavljeni zelo stresni situaciji ali pa ko je predstavljen problem zelo oddaljen od stvarnosti, pogosto 
ne bodo uporabljali formalno-logičnega mišljenja. Prešli bodo na nižje ravni mišljenja, ki so jih že 
prerasli, saj višje ravni še niso dovolj utrjene (Zupančič, 2009). To znanje nam bo pomagalo razumeti, 
zakaj v nekaterih situacijah ne znajo rešiti miselnega problema, kot bi od njih pričakovali. 

 

Upoštevajmo vse to, ko imamo mladostnika na praktičnem 
usposabljanju. Če opazimo, da je informacij in navodil za 
dijaka preprosto preveč, stopimo korak nazaj in 
poenostavimo razlago. Ponazorimo jo s konkretnim 
primerom, pokažimo namesto povejmo, omogočimo 
mladostniku dovolj časa, da razmisli o povedanem. Bodimo 
odprti in poiščimo različne pristope za različne dijake z 
zavedanjem, da tudi isti mladostnik ne bo vsak dan v isti 
formi. 

 

ČUSTVENI RAZVOJ 

 »Včasih me prevzame takšna otožnost, da bi se najraje razjokala. Pa sploh ni nobenega konkretnega 
razloga za to. Zakaj se mi to dogaja?« 

Ravno na čustvenem področju pride najbolj do izraza vpliv vseh sprememb, ki jih mladostnik doživlja v 
adolescenci. Sprejeti mora mnoge telesne spremembe, do katerih pride brez njegove volje, vključno s 
povečanim hormonskim delovanjem. Starši, učitelji, drugi pomembni odrasli v njegovem življenju, pa 
tudi sam od sebe pričakuje bistveno več, kot v preteklem obdobju. Spremenijo se njegove prioritete. 
Poleg tega vedno bolj raste želja po osamosvojitvi od staršev, po ekonomski neodvisnosti, po bivalnem 
prostoru in samostojnem sprejemanju odločitev. Kar predstavljajmo si mladostnika, ki si bolj kot vse 
želi samostojnosti, pa mora za predčasen odhod iz šole prinesti dovoljenje staršev. 

Take in podobne frustracije imajo za posledico povečano 
doživljanje in tudi izražanje čustev, ki ga mladostniki 
pogosto niti ne razumejo, kot nam kaže primer na začetku 
poglavja. Opazimo lahko pogostejša nihanja razpoloženja 
in močnejše čustvene reakcije na dogodke, kot bi jih 
doživljali odrasli. Saj smo tudi mi prizadeti, če slišimo za 
prometno nesrečo znanca, mladostnika pa tak dogodek 
prizadene še bistveno huje. 

 

Vendar ne moremo posploševati in trditi, da so vsi mladostniki enako občutljivi ali da vsi doživljajo bolj 
ekstremna čustva kot odrasli. Kako intenzivno bomo doživljali čustva, namreč ni odvisno samo od 
starosti, temveč bolj od temperamenta, ki je v veliki meri prirojen. Temperament je način našega 
doživljanja in odzivanja v različnih situacijah in v veliki meri pogojuje naše čustvene reakcije. 
Mladostnikov temperament je enak, kot ga bo imel v odraslosti, le da je njegovo čustvovanje bolj 
intenzivno.  

 

Pogled mentorja: 

»Dijak je zjutraj večkrat prihajal k nam 
razdražen. Ko mu kaj ni bilo prav ali če 
je dobil odziv, da je kaj narobe naredil, 
je postal živčen, vpil je in potem kar 
zapustil delovno mesto. In drugi dan je 
spet prišel, kot da se ni nič zgodilo.« 

 

Pogled organizatorja PUD-a: 

»Vajenec je bil nezainteresiran za delo. 
Ves čas je brskal po mobitelu. Seveda 
so o tem obvestili mene kot 
organizatorja PUD-a in ko smo se 
skupaj pogovarjali, je med drugim 
dijak povedal, da mentorja ni bilo 
zraven in da ni vedel, kaj naj dela ...« 
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Med samimi mladostniki pa 
obstajajo velike razlike v 
temperamentu in s tem načinih 
čustvovanja. Nekateri so bolj 
odprti navzven, čustveno 
stabilni in odprti za izkušnje. 
Takšen tip temperamenta 
imenujemo prožni ali dobro 
prilagojeni tip temperamenta 
(Zupančič, 2009). Drugi imajo 
temperament s pomanjkljivim 
nadzorom in ti so tudi odprti 
navzven, zmerno čustveno 
stabilni, vendar hitreje 
odreagirajo in niso zelo sprejemljivi. Spet tretji imajo temperament s pretiranim nadzorom, zaradi 
česar so bolj zaprti vase, ranljivi in čustveno spremenljivi. Zaradi vsega tega so bolj sprejemljivi in z 
njihovim vedenjem nimamo težav, vendar bolj trpijo kot mladostniki iz prvih dveh tipov 
temperamenta.  

Zanimiv pojav v mladostništvu je porast egocentričnosti, kjer 
mladostnik sebe včasih neupravičeno postavlja v ospredje. 
Značilno za ta pojav je, da meni, da se drugi ravno toliko 
ukvarjajo z njim, kot se sam s sabo. Ima zmotno predstavo o 
tem, da ga drugi opazujejo, o njem razmišljajo, da je v središču 
pozornosti drugih (Zupančič, 2009). Tako lahko razložimo 
veliko skrb mladostnika, kako je videti in kakšen vtis naredi na 
druge. V mladostništvu posamezniki prvič doživijo in izražajo 
močna pozitivna čustva do vrstnikov (navadno) nasprotnega 
spola, ki pa so močno pod vtisom prej opisane egocentričnosti.  

Vendar pa so mladostniki pripravljeni preseči to svojo 
egocentrično pozicijo, saj so sposobni postati zelo občutljivi za 
stiske oz. ranljivost drugih (Nucci, 2001). Do tega premika pa 
težko pridejo sami in je potrebna pomoč osebnostno bolj zrelih 
oseb, tudi mentorjev. Pri tem je pomembno, da imajo možnost 
sodelovati, da se srečujejo z raznolikimi situacijami, ki od njih 
terjajo preseganje egocentrične pozicije. Pomembno je tudi, da 
jih mentor pri tem podpira in usmerja njihovo pozornost.  

Primer: Dijakinja na praktičnem usposabljanju v frizerskem 
salonu je sprejela starejšo gospo, ki trpi za plešavostjo. 
Kasneje je nekoliko posmehljivo razlagala mentorici, da 
sama ne bi preživela, če bi bila plešasta. Mentorica ji je brez 
obsojanja podala informacije o ženski plešavosti ter o 
stiski, ki jo lahko doživlja stranka. Dijakinji je tako pomagala 
razumeti občutke stranke in izboljšati svoj odnos do nje. 

 

 

Ko govorimo o čustvih mladostnikov, ne moremo mimo omembe doživljanja in spoprijemanja s 
stresom. Tako kot odrasli so tudi mladostniki podvrženi notranjim in zunanjim dejavnikom 
(stresorjem), ki povzročajo stresne reakcije. Nekateri stresorji so podobni tistim, ki povzročajo stres 
odraslim, npr. finančne težave, bolezen, smrt bližnjega, selitev. Drugi vzroki stresa pa so bolj povezani 
z razvojnim obdobjem mladostništva: šolske zahteve, telesne spremembe med odraščanjem, težave s 
prijatelji ali vrstniki v šoli, zaljubljenost.  

Pogled dijaka: 

»Zdelo se mi je pomembno, da si 
vzamem čas za pogovor z njimi (op. 
starostniki v domu). To so potrebovali 
in četudi sem morala potem bolj hiteti, 
da sem opravila vse zahtevane naloge, 
se mi je to zdelo vredno narediti 
zanje.« 
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Stresu se nihče ne more izogniti, lahko pa se opremimo s 
strategijami, kako ga bolje obvladovati. Nekateri stres bolje 
obvladujejo kot drugi, mladostniki pa se uspešnih načinov 
spoprijemanja s stresom šele učijo. To seveda nikakor ni 
enostavno, kot posledica neučinkovitih načinov pa se lahko 
pojavljajo različne težave ali motnje. Pri mladostnikih je 
čustvenih težav vedno več. Na tem mestu podajamo samo 
nekaj ugotovitev, saj obravnava motenj ni predmet tega 
priročnika, informacije pa je pri delu z mladostniki vseeno 
dobro imeti. Tako bomo lahko prepoznali, da se z 
mladostnikom nekaj dogaja in razmislili, kaj lahko storimo. 

Raziskava kaže, da je bilo na področju osebnega zdravja 
največ mladostnikov med 15 do 19 letom pri svojem 
osebnem zdravniku obravnavanih zaradi reakcije na hud stres, drugih anksioznih motenj ter 
depresivnih epizod (NIJZ, 2018). Duševne stiske med mladimi so v porastu. Delež mladih, ki čuti 
osamljenost kot problem, se je v desetih letih povečal za 76 odstotkov, delež mladih, ki čuti stres nekaj 
oziroma večino dni v tednu, pa za 110 odstotkov (Lavrič et al., 2021):).  

Med naše naloge gotovo ne spada, da diagnosticiramo morebitno motnjo pri mladostniku. Prav pa je, 
da se seznanimo z najpogostejšimi simptomi, ki so si med seboj zelo podobni, da bomo lahko ustrezno 
reagirali.  

Simptome motenj razvrščamo v štiri skupine: miselne, čustvene, telesne in vedenjske. Za 
prepoznavanje simptomov iz prvih treh skupin bi bil potreben poglobljen pogovor z dijakom, za kar pa 
navadno nismo dovolj usposobljeni. Lahko pa smo pozorni na vedenjske znake, ki se kažejo v 
občutljivosti (jok), umikanju v samoto, molčečnosti, izgubi zanimanja, slabi skrbi zase, spremembah 
apetita, izogibanju situacijam, ki povzročajo strah in nelagodje, … Predvsem pa bodimo pozorni na 
velike spremembe v vedenju. Mladostnik, ki je bil živahen, postane zamorjen, prej ga je delo zanimalo, 
zdaj je izgubil interes, … 

Med našo ustrezno reakcijo gotovo sodi izražena skrb za dijaka (»Kako si?« »Zdi se mi, da si žalosten. 
Je kaj narobe?«). Naša skrb za dijaka se kaže tudi v tem, da se mu posvetimo, se z njim pogovarjamo in 
ga poslušamo. O opažanjih obvestimo kontaktno osebo na šoli, kjer bodo znali ukrepati dalje v korist 
dijaka. 

 

SOCIALNI RAZVOJ  

»Ko bom star 18 let, bo vse drugače.«  

Večkrat smo že omenili, da je mladostništvo proces osamosvajanja. Mladostnik se vse bolj ločuje od 
družine in se vključuje v skupine vrstnikov.  

Večina mladostnikov sanja o dnevu, ko bodo postali polnoletni in tako pravno-formalno neodvisni, 
odgovorni sami zase in za svoja dejanja. Pogosto pričakujejo, da se bo po osemnajstem rojstnem dnevu 
marsikaj spremenilo, na novo ne bodo pridobili samo odgovornosti, temveč tudi zrelost. Seveda se 
spremembe ne zgodijo v enem dnevu, gre namreč za postopen proces, pri katerem sodelujejo različni 
dejavniki. 

V zanimivi raziskavi (Kajdiž, 2016) so slovenski mladostniki ocenjevali, kako pomembno vlogo imajo v 
njihovem življenju različne osebe. Tako fantje kot dekleta so kot najpomembnejšo ocenili mamo, sledili 
so ji najboljši prijatelj ali prijateljica, oče ter bratje in sestre. Kot manj pomembni so se izkazali sošolci 
in učitelji. Vendar moramo upoštevati, da so mladostniki ocenjevali vpliv, kot ga zaznavajo sami in ne, 
kot ga oseba dejansko ima. 

V obdobju mladostništva poteka proces sekundarne socializacije, na katerega najbolj vplivajo družina, 
vrstniki, mediji, šola-delovno okolje ter druge interesne skupine. Največji vpliv imata prva dva, zato se 
jima bomo v nadaljevanju najbolj posvetili.  

Pogled mentorja: 

»Veliko je odvisno od družinskega 
okolja, iz katerega prihajajo. Eni imajo 
doma res težke razmere. Pri eni punci, 
ki je bila ves čas na telefonu, je bil 
doma prisoten alkoholizem in ni imela 
volje do dela ... zamešala je številke pri 
zlaganju dokumentov in tudi ko smo jo 
opozorili, se je odzvala z OK, a je delala 
po svoje ... bila je težka situacija in je 
nismo znali rešiti. Naslednje leto je 
nismo vzeli na PUD.« 
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Če je bila v otroštvu družina daleč najpomembnejši dejavnik socializacije, ima v adolescenci še zmeraj 
zelo pomembno vlogo ter določa mladostnikove življenjske razmere. Za kvalitetno sobivanje mora 
mladostnik s starši razviti zrel odnos, da bi se lahko nanje obrnil po nasvet in hkrati ohranil določeno 
stopnjo neodvisnosti in samostojnosti. V nasprotju s splošnim prepričanjem so si starši in mladostniki 
precej podobni glede stališč, vrednot in moralnih načel - in sicer bolj, kot to velja za starše in njihove 
starše. 

V zadnjih dveh desetletjih torej ne govorimo več o splošnem generacijskem konfliktu med starši in 
mladostniki, temveč bolj o občasnih konfliktih, predvsem zaradi različnega razumevanja starševske 
avtoritete pri poseganju v mladostnikovo življenje. Vendar pa to ne pomeni, da mladostniki zavračajo 
svoje starše, ravno nasprotno, od njih si še vedno želijo nasvetov, zaščite in pomoči. Glede pomembnih 
življenjskih odločitev (npr. šolanje, poklic) še vedno v večji meri upoštevajo mnenje staršev kot 
vrstnikov (Kajdiž, 2016).  

Vrstniki kljub temu postanejo v obdobju adolescence najpomembnejši dejavnik socializacije. 
Mladostnik se v skupini vrstnikov uči ustvarjanja in ohranjanja socialnih odnosov, kar bo kasneje 
uporabljal v odrasli dobi v vseh sferah življenja: partnerstvu, delovnih odnosih in odraslih prijateljstvih. 
V vrstniških skupinah se uči tudi drugih socialnih veščin, kot so prilagajanje, sodelovanje, postavljanje 
zase in za druge. Vse te veščine so izjemnega pomena za uspešno funkcioniranje odrasle osebe, osvoji 
pa jih v mladostništvu.  

Zanimivo je, da mladostniki v obdobju zgodnjega mladostništva praviloma oblikujejo družbe 
istospolnih vrstnikov, kasneje pa se razvijejo spolno mešane skupine. To mladostniki razumejo kot 
pomemben vidik odraščanja.  

Mladostniki skupaj preživijo veliko prostega časa, se podobno oblačijo in vedejo ter si delijo skupne 
interese, kot je poslušanje iste glasbe ali igranje istega športa. Čutijo močno potrebo po varnosti, 
pripadnosti in sprejetosti od drugih članov skupine. Prijateljstva so čustveno zelo intenzivna, 
mladostniki v njih se učijo strategij za obvladovanje čustev, reševanje konfliktov, pridobivajo pa tudi 
informacije o samem sebi.  

Zanimivo je, da so prijateljstva med dekleti bolj intimna; dekleta si več zaupajo, se med seboj tolažijo, 
fantovska prijateljstva pa so bolj številčna, manj zaupne narave in navidezno bolj površinska. Kadar 
fantje potrebujejo pogovor in nasvet, ga raje poiščejo pri prijateljicah kot prijateljih istega spola.  

Odnosi z vrstniki pa so lahko za mladostnike tudi zelo neugodni, kadar gre za zavračanje, zafrkavanje 
in druge oblike psihičnega ali fizičnega nasilja. Kopičenje takšnih izkušenj lahko vodi do neugodne 
samopodobe in čustvenih težav.  

Vrstniški odnosi ne bodo nikoli več tako pomembni v življenju posameznika, kot so v mladostništvu, 
zato moramo njihov vpliv jemati zelo resno. 

Koristno je razumeti, da se v mladostništvu prepletata dva pomembna procesa: prvega imenujemo 
diferenciacija ali postopno osamosvajanje oz. ločitev od staršev. Kljub temu, da smo prej omenjali 
podobnost med starši in mladostniki, le-ti pogosto doživljajo željo po zmanjšanju vpliva staršev, pojavi 
se kritičnost do staršev in njihovih stališč, zavračanje njihovih predlogov, mnenj in zahtev. Pot do 
zrelega odnosa s starši je dolga in zahtevna. 

Drugi pomemben proces je identifikacija ali poistovetenje s skupino vrstnikov, ki se kaže v razvoju 
različno močnih čustvenih odnosov, kot so prijateljski, ljubezenski ali kolegialni. 

Za uspešen razvoj lastne individualnosti pa bo v končni fazi mladostnik moral biti zmožen ločevanja 
sebe in svojih lastnosti od skupine vrstnikov.  

 

ZAKLJUČEK 

V tem poglavju smo se seznanili s tem, kako razvoj različnih duševnih funkcij pomaga mladostniku (ali 
ga pri tem ovira) razreševati razvojne naloge adolescence. Kvaliteta in količina miselnih procesov se 
poveča, zato so sposobni formalno-logičnega mišljenja, pa tudi pozornost traja dlje. Čeprav je za 
mladostnike značilno povečano doživljanje čustev in nihanje razpoloženja, vseeno ne moremo trditi, 
da to velja za vse mladostnike enako. Med njimi namreč obstajajo velike individualne razlike, ki so 
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odvisne od temperamenta in od podpornega okolja, iz katerega izhaja posameznik. Zanimiv je pojav 
egocentričnosti, pri čemer mladostnik sebe postavlja v ospredje. Vendar je sposoben to preseči, kadar 
se zaveda stisk drugih. Na socialnem področju je glavna težnja mladostnika osamosvojitev od staršev, 
ki pa imajo poleg vrstnikov nanje še vedno zelo velik vpliv. Govorimo lahko o sočasnem delovanju dveh 
procesov, diferenciacije in identifikacije. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Na kateri stopnji spoznavnega razvoja se nahaja mladostnik in kako to vpliva na njegovo pozornost, 
reševanje miselnih problemov in spomin? 

▪ Katere čustvene spremembe doživljajo mladostniki in zakaj? 
▪ Kaj moramo vedeti o čustvenih težavah mladostnikov? 
▪ Kako poteka osamosvajanje od staršev in kakšen je pri tem vpliv vrstnikov? 
▪ Zakaj je poznavanje teh proces koristno zame kot mentorja? 

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
2018 

▪ Lavrič, M. et al: Mladina 2020. Položaj mladih v Sloveniji, Maribor: Univerza v Mariboru, 
Univerzitetna založba; Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021 

▪ Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. et al: Razvojna psihologija, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 
inštitut FF, 2009 

 

 

III. RAZVOJ IDENTITETE IN POKLICNO ODLOČANJE V MLADOSTNIŠTVU (URAVNOTEŽENJE MED 
OSAMOSVAJANJEM IN PRIPADNOSTJO SKUPNOSTI, ISKANJE INTERESOV) 

 

V tem podpoglavju se bomo seznanili z razlago pojma identiteta, njenim razvojem v adolescenci ter 
povezavo med identiteto in poklicno odločitvijo. Opisali bomo najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo 
na izbiro poklica. 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Spomnite se na izbiro poklica, ki ga opravljate danes. Kaj vse je vplivalo na vašo odločitev? 

Če vaš poklic ni vaša prva izbira, kaj se je zgodilo, da svoje prve želje niste uresničili?  

 

Predstavite svojo poklicno zgodovino dijakom, gotovo jih 
bo zanimala. Dijaki srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki 
jih vodite na praktičnem usposabljanju, imajo lahko 
podobne, lahko pa popolnoma drugačne razloge za izbiro 
poklica kot vi. Vprašajte jih po teh vzrokih in bolje jih boste 
razumeli. Priporočamo, da to storite v zaupnem ozračju, ko 
jim boste že predstavili svojo zgodbo, kar bo prispevalo h 
krepitvi medosebnih odnosov. 

 

Primer: Na srednji zdravstveni šoli se dijaki tretjega letnika 
in profesorica pogovarjajo o vplivih na njihovo poklicno 
izbiro. Dijaki so prepričani, da nanje ni vplival nihče in da je 
bila odločitev sprejeta popolnoma avtonomno. Pa je to 
res? V nadaljevanju bomo odgovorili na to vprašanje, ki je 
vse prej kot enostavno. 

Pogled dijakinj: 

»Odločiti se za poklic zdravstvenega 
tehnika ni lahko. Pravzaprav se je 
sprva zdelo enostavno, potem pa, ko 
smo pričeli s prakso, šele vidiš, koliko 
stvari je napornih, kako pomemben je 
odnos z drugimi, starejšimi, bolnimi in 
kako vse to vpliva nate. Midve sva 
uspeli, ker sva se veliko pogovarjali in 
ker sva nekako obe vedeli, da želiva 
pomagati drugim. Najina kolegica pa 
je imela velike stiske, ko je pričela s 
prakso in ugotovila, da je to preveč 
zanjo.« 
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IDENTITETA IN POKLICNA ODLOČITEV 

Slovenski mladostniki se za svojo poklicno pot odločajo med prvimi v evropskem prostoru, kar se 
starosti tiče. Odločitev za srednjo šolo mora biti sprejeta najkasneje v 9. razredu do aprila tekočega 
leta, kar za večino pomeni pri štirinajstih letih starosti. Tisti, ki se odločijo za gimnazijske programe, si 
s tem poklicno izbiro podaljšajo za štiri leta, medtem ko dijaki z vpisom v srednje poklicno ali srednje 
strokovno izobraževanje zelo hitro izberejo svoj bodoči poklic. 

Zato je zelo na mestu vprašanje: v kolikšni meri so socialno, čustveno in spoznavno zreli za tako 
pomembno odločitev? Odgovor na to vprašanje vsekakor ni enostaven. 

 
Ugotovili smo že, da je adolescenca vmesno obdobje med otroštvom in odraslostjo. v okviru tega 
obdobja se oblikuje pomemben del posameznikove identitete. Pojem identitete najpreprosteje 
pojasnimo kot odgovor na vprašanje »Kdo sem?« in »Kaj me določa?«. Nekoliko bolj kompleksno pa 
lahko identiteto opredelimo kot posameznikov način organiziranja vseh preteklih in sedanjih doživljanj 
samega sebe, značilnosti, želja in usmeritev, za katere posameznik verjame, da najbolje predstavljajo 
njega samega. Identiteta zajema tako razumevanje sebe (spoznavni vidik) kot tudi druge sestavine, na 
primer čustveni vidik, težnjo po spreminjanju in odnos do drugih ljudi in dogodkov.  

Kot smo že omenili, je ključno obdobje za oblikovanje identitete ravno adolescenca, čeprav se po 
teorijah psihosocialnega razvoja identiteta začne oblikovati že prej, v otrokovem prvem letu življenja. 
Po eni od najbolj razširjenih teorij (Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja) razvoj poteka v osmih 
stopnjah, pri čemer so štiri vezane na otroštvo, ena na mladost, tri pa na odraslo obdobje. Posameznik 
mora za prehod na naslednjo razvojno stopnjo razrešiti krizo oz. konflikt, tipičen za prejšnjo stopnjo. 
Ko se kriza na takšen ali drugačen način razreši, se oblikuje del identitete (Zupančič, 2009) 

Za naš namen je najpomembnejša peta stopnja, ki jo Erikson imenuje »jasna identiteta proti identitetni 
zmedi«.  

V tem obdobju gre predvsem za obdobje eksperimentiranja mladostnika z različnimi izkušnjami in 
socialnimi vlogami, cilj tega obdobja pa je izhod iz krize in oblikovanje identitete. Uspešna razrešitev 
se kaže v jasni identiteti; mladostnik se dobro pozna, pozna tudi svojo vlogo v skupnosti, pripravljen je 
na prehod v odraslost. »Identitetna zmeda« pa se lahko kaže tudi na področju poklicnega odločanja. 
Mladostnik svojih interesov in vrednot nima dobro raziskanih, ne pozna svojih sposobnosti, zato se 
odloča na podlagi izbire vrstnikov ali nasveta staršev.  

Kriza naj bi se razrešila proti koncu vsake stopnje, pri čemer se peta stopnja zaključi ob koncu 
adolescence med 20. ali celo 22. letom starosti.  
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Opozoriti velja tudi na notranji konflikt, ki ga doživlja 
mladostnik. Po eni strani želi pripadati skupini (tudi 
poklicni), kar bi mu nudilo občutek varnosti, sprejetosti in 
lastne pomembnosti. Po drugi strani pa občuti potrebo po 
tem, da izstopa, da je drugačen in edinstven (Bauman, 
2008). Če tega konflikta ne poznamo dobro, nas 
mladostnikova samosvojost in neupoštevanje priporočil 
lahko spravljata v slabo voljo. Občutek lahko imamo, da 
nas mladostnik ne spoštuje oz. ne upošteva naših izkušenj. 
Vendar gre le za iskanje ravnovesja med pripadnostjo 
skupnosti in osamosvajanjem, kar sta pomembni potrebi v 
obdobju adolescence.  

 

V nadaljevanju se boste seznanili še z dejavniki, ki vplivajo 
na izbiro poklica. Ko boste spoznali tudi te, boste lažje 
odgovorili na vprašanje, pred kakšne izzive so postavljeni 
mladostniki pri izbiri poklica ob koncu osnovne šole ter v kolikšni meri je realno pričakovati, da bo 
povprečen najstnik imel jasen pogled na svojo poklicno identiteto. 

 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO POKLICA 

Izbira poklica je osebna odločitev, pa vendar je tesno povezana ne samo z notranjimi viri, temveč tudi 
z zunanjimi vplivi. Sodobne teorije govorijo o kariernem razvoju posameznika, ki predvideva 
spremembe interesov, vrednot, stališč, zaradi česar lahko prihaja do (večkratnih) poklicnih sprememb. 
Za naš namen je pomemben proces zgodnje izbire poklica, zato se bomo omejili na vplive dejavnikov 
osebnosti in dejavnikov okolja v obdobju mladostništva (Matjašič Filipič, 2016). 

Med notranje dejavnike oz. dejavnike osebnosti, ki vplivajo na izbiro poklica, največkrat prištevamo: 

1. Sposobnosti, ki so prirojene lastnosti, zaradi katerih bolje in hitreje usvajamo znanje, veščine in 
spretnosti. Delimo jih na telesne (moč, hitrost, spretnost prstov, …) in duševne (inteligentnost, 
ustvarjalnost). (Kompare et al, 2010). Navadno nas vleče k dejavnostim, pri katerih imamo možnost 
hitrega in kvalitetnega napredka, npr. učenka z dobro razvito drobno motoriko, vztrajnostjo in smislom 
za estetiko izbere šolanje za zobotehnika. 

2. Interesi se razvijajo od najzgodnejšega otroštva in niso stalni, temveč se spreminjajo glede na 
razvojno stopnjo posameznika. Otroci svoje poklicne interese spreminjajo tako hitro, kot pridobivajo 
informacije o poklicih in o njih fantazirajo. Mislijo in verjamejo, da lahko postanejo vse, kar si želijo. 

Npr.: Petletnega fantka vprašamo, kaj bo, ko bo velik. Odgovor: »Zdravnik ali pastir.« 

Pri mladostnikih pa večjo težo pri oblikovanju interesov nosijo sposobnosti oz. bolje rečeno, kako 
mladostniki zaznavajo lastne sposobnosti. Poleg tega poklicne želje usmerjajo poznavanje poklica, 
njegov ugled, zahteve dela, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem. Interesa za določen poklic 
mladostnik ne more razviti, če ga ne pozna oz. ga slabo pozna. 

Npr.: Pri prej omenjeni učenki z dobro razvito drobno motoriko, vztrajnostjo in smislom za estetiko se 
ne more oblikovati interes za poklic zobotehnika, če ga ne pozna. 

3. Vrednote so zelo posplošeni cilji, ki nam veliko pomenijo in jih želimo doseči, npr. denar, ugled, 
uživanje, … (Kompare et al, 2019). Na osnovi svojih vrednot si izbiramo svoj življenjski slog, tudi poklic, 
proces pa poteka tudi v obratni smeri- poklic vpliva na naše vrednote. 

Pomembno je vedeti, da se skozi življenjska obdobja naše vrednote spreminjajo. V obdobju 
adolescence so za večino mladostnikov prevladujoče t. i. hedonske vrednote oz. vrednote, povezane s 
čutnimi dobrinami in potrebami: dobra hrana in pijača, zabava, druženje, počitek, ugodje … Zato nas 
ne sme čuditi, če mladostnika najprej zanima, kdaj se začne in konča delovni dan ter da jim veliko 
pomeni, če lahko med delovnim časom poklepetajo.  

Pogled mentorja: 

»Fant je na prakso hodil neprimerno 
oblečen. Nosil je strgane, moderne 
kavbojke. V podjetju so ga opozarjali, 
da ta obleka ni primerna, kar ni 
pomagalo. Nato smo organizirali 
skupen pogovor na šoli. Skupaj smo 
govorili o tem, kaj obleka pomeni v 
poslovnem svetu, za odnos do strank in 
mu pojasnili, da so tudi ostali v 
podjetju urejeni po nekem poslovnem 
kodeksu. Dijak je nato priznal, da na to 
ni pomislil. Opravičil se je, kasneje pa 
je izrazil, da mu je pomembno, da ima 
sedaj občutek, da je del podjetja.« 
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Takoj za hedonskimi vrednotami se razvijejo t. i. potenčne vrednote oz. vrednote, povezane z dosežki 
in uveljavljanjem: poklicni uspeh, moč, ugled,… Sem spadajo tudi ekonomske vrednote: korist, denar, 
imetje, … (Musek, 2000). Mladostnikom je torej pri izbiri poklica bolj kot odraslim pri menjavi kariere 
pomembneje, koliko bodo zaslužili in kakšen ugled ima poklic.  

4. Med dejavnike osebnosti sodi tudi učni uspeh, na osnovi katerega se mladostniki največkrat odločajo 
glede nadaljevanja šolanja. Tu ga bomo samo omenili, saj spada v okvir izobraževanja in se oddaljuje 
od vsebine našega priročnika. Seveda pa ostaja odprto vprašanje za kakšno drugo priložnost, kolikšen 
je pomen osnovnošolskih ocen za poklicno izbiro. 

Poleg dejavnikov osebnosti imajo pomemben vpliv tudi zunanji dejavniki oz. dejavniki okolja. Med njimi 
so predvsem: 

1. Starši ali skrbniki:  

Ko pomislimo na starše v povezavi s poklicnim odločanjem njihovih otrok, najpogosteje sklepamo na 
njihov direkten vpliv, v smislu: »Svetujem ti, da postaneš avtomehanik, ker imaš smisel za avtomobile.« 
V resnici je vloga staršev pri izbiri poklica bistveno večja in tudi subtilnejša, kot se nam zdi na prvi 
pogled. Vpliv staršev oz. primarne družine je viden pri razvoju samopodobe, vrednot, pri vzpostavljanju 
in vzdrževanju medosebnih odnosov, pri razvoju občutka varnosti, samostojnosti, interesov, ipd. Vse 
to so osebnostne karakteristike, ki so tesno povezane s poklicno izbiro. 

2. Učitelji: 

Tudi vpliv učiteljev se ne nanaša samo na količino in kvaliteto znanja iz njihovega predmetnega 
področja. Učitelji so za mladostnika pomembni tudi z vidika razvoja osebnostnih kompetenc, kot so 
socialne in čustvene. Vsi se verjetno spomnite kakšnega osnovnošolskega učitelja ali učiteljice, ta 
spomin pa se navadno ne povezuje z znanjem, ki ste ga pridobili, temveč z odnosom, ki ga je ta učitelj 
imel do vas. Je verjel v vas? Vas je jemal resno? Vas je spodbujal?  

Še posebej v zgodnjem mladostniškem obdobju se odnos avtoritet zrcali v odnosu mladostnika do 
samega sebe. Če ga učitelj ceni, je večja verjetnost, da bo cenil tudi sam sebe. Tako je vpliv učiteljev 
pomemben tudi pri razvijanju učne in delovne uspešnosti, vedenjskih vzorcev, zavedanja sebe, kar je 
tesno povezano z načrtovanjem in vodenjem karierne poti. 

3. Vrstniki: 

Vrstniki prevzamejo vlogo najpomembnejšega socializacijskega dejavnika vpliva na mladostnika 
približno od 12. leta dalje. To vlogo so prej imeli starši in drugi pomembni odrasli v njegovem življenju. 
Vpliv odraslih seveda ostane, vendar ni več tako pomemben kot v otroštvu. 

Mladostnik z vrstniki vzpostavi močno čustveno vez in z njihovo pomočjo zadovoljuje mnoge od svojih 
potreb, kot so pripadnost, zaupanje, sprejetost in uveljavljanje. Tudi vrstniki kot prej starši in drugi 
odrasli mladostniku nastavljajo ogledalo, nase gledajo z očmi vrstnikov. V luči izbire poklica je 
pomembno, kako je določen poklic sprejet s strani vrstnikov. Ni redko, da se več sošolcev ali prijateljev 
odloči za isti poklic, saj gre za tako imenovan pojav vrstniškega sovplivanja. 

4. Spletni in drugi mediji: 

Splet je v nekaj letih postal primarni vir pridobivanja informacij med mladostniki in posledično eden 
izmed temeljnih dejavnikov, ki vpliva na poklicno izbiro. Pomembne so spletne strani šol in podjetij, na 
katerih so predstavljene značilnosti izobraževanja, poklica, pa tudi vpetost v širše družbeno okolje.  

V mladostnikovo življenje so še posebej vpeta socialna omrežja, ki vključujejo tudi osebne izkušnje, 
mnenja, čustva posameznikov tudi na nivoju doživljanja posameznih poklicev. 

Pomembno je vedeti, da tako dejavniki osebnosti kot dejavniki okolja na poklicne odločitve 
mladostnikov pogosto vplivajo tako, da se jih le-ti niti ne zavedajo.  

Spomnimo se primera z začetka poglavja, ko se dijaki in profesorica na zdravstveni šoli pogovarjajo o 
vplivih na njihovo poklicno izbiro. 

Profesorica postavlja vprašanja: 

Ali kdo v vaši družini opravlja poklic v zdravstvu in vam je doma pripovedoval o svojem delovnem 
dnevu? Ali se je na šolo vpisal tudi kdo od vaših prijateljev, sošolcev? Vam zaigra srce, ko slišite 
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reševalca na motorju, ki divja skozi mesto in ga vsi občudujejo? Ste uživali ob ogledu serij, kot je Dr. 
House ali Talenti v belem? Ali bi se opisali kot natančna oseba? Bi zase lahko rekli, da ste sočutni? 

Pri vseh vprašanjih kar nekaj dijakov pritrdi, da zanje trditve držijo. To so primeri notranjih in zunanjih 
dejavnikov, ki so imeli nezaveden vpliv pri poklicni izbiri.  

 

VLOGA MENTORJA PRI OBLIKOVANJU IDENTITETE 

Spomnite se na kakšnega dijaka, za katerega ste imeli občutek, da »dela vse po svoje«, in opišite 
njegovo vedenje. 

Kje ste videli vzroke za to vedenje? 

 

Mentorji na praktičnem usposabljanju imate bistveno 
večjo vlogo pri oblikovanju identitete mladostnika, kot bi si 
morda mislili. Spadate med pomembne odrasle v življenju 
najstnika, ki tudi preko povratnih informacij vplivajo na 
razvoj znanja, veščin, odnosa do dela in življenja na sploh.  

Pomembno je vedeti, da imate pred seboj dijaka, ki ne 
samo sprejema vaših napotkov in jih brez besed upošteva. 
V odnos vstopa z do določene mere oblikovanimi 
pričakovanji, izkušnjami in osebnostjo. Mentorji boste 
torej bistveno bolj uspešni, če boste sprejeli dijakovo 
edinstvenost in se ne boste omejili samo na podajanje 

poklicnih veščin. Dobro je, da sprejmete vaše poučevanje kot grajenje odnosa z mladostnikom in tudi 
razumete, da je samo vaša osebna vpletenost zares učinkovita. 

 

ZAKLJUČEK 

V tem poglavju smo se seznanili z značilnostmi procesa poklicnega odločanja v adolescenci. Posamezne 
dejavnike poklicnega odločanja smo povezali s fazami razvoja identitete, kot jih je opisal Erik Erikson v 
svoji Teoriji psihosocialnega razvoja. Pri tem smo ugotovili, da se adolescenca konča okoli 20. do 22. 
leta starosti in z njo vred tudi razvojna kriza. Uspešno razrešena se kaže kot oblikovana »jasna 
identiteta«, tudi v obliki poklicne identitete.  

Na praktičnem usposabljanju imamo torej mladostnike, ki jim moramo šele pomagati, da razvijejo 
svojo identiteto. Pri tem je vloga mentorja zelo pomembna, saj s svojim znanjem, veščinami, 
osebnostjo ter odnosom do mladostnika pritisne neizbrisen pečat na bistveno večji del življenja, kot je 
kratko obdobje praktičnega usposabljanja. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je značilno za razvoj identitete v mladostništvu? 
▪ Kaj je identitetna kriza v mladostništvu in kaj se zgodi, če se razreši uspešno ali neuspešno? 
▪ Kateri prirojeni in kateri dejavniki okolja sodelujejo pri oblikovanju poklicne odločitve? 
▪ Zakaj je koristno, da vse to kot mentor poznam? 

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Cankar, G,; Pravične možnosti izobraževanja v Sloveniji, Državni izpitni center, Ljubljana, 2020 
▪ Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. et al: Razvojna psihologija, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 

inštitut FF, 2009 
▪ Tacol, A. et al: Zorenje skozi To sem jaz: razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe: 

priročnik za preventivno delo z mladostniki, NIJZ, 2019 

 

 

Pogled dijaka: 

»Vedno sem mentorju lahko zaupal, bil 
mi je na voljo, ko sem potreboval 
pomoč. Tudi on je zaupal meni in tudi 
drugi v podjetju so mi zaupali. Tako 
sem začel tudi jaz zaupati sebi ... 
Enkrat, ko sva se s šefom skregala, mi 
je bil mentor edini v podporo ... bilo bi 
mi bolje, če bi bil lahko še več z njim.« 

 



   
 

18 
 

IV. RAZLIČNE POTREBE IN RAZLIČNA KULTURNO-SOCIALNA OZADJA MLADOSTNIKOV 

 

V tem podpoglavju se bomo seznanili s potrebami, ki so značilne za mladostništvo, saj njihovo 
zadovoljevanje vpliva na funkcioniranje mladostnika. Opisali bomo nekatere dejavnike kulturno- 
socialnih ozadij, kot so kraj bivanja, socialno-ekonomski status in drugi, saj tudi ti pomembno vplivajo 
na funkcioniranje mladostnika, na njihov odnos do dela, avtoritete in nasploh na njihovo vedenje. 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Pomislite na nekoga, ki izhaja iz drugačnega kulturno- socialnega okolja kot vi. Kakšna so bila vaša 
pričakovanja do te osebe glede njegovih navad ali osebnostnih lastnosti, ko ste ga spoznali? So se vaša 
pričakovanja uresničila ali ne? Kako lahko ta spoznanja uporabite pri svojem delu z dijaki na praktičnem 
usposabljanju? 

 

Primer: »Šel sem na pogovor k svetovalni delavki, ker sem imel slabe ocene pri strokovnih predmetih. 
Rekla je, da je jasno, da me poklic ne veseli. Nato me je vprašala, kateri poklic bi me zanimal. Začudil 
sem se. Nikoli nimam možnosti izbire, zato ne vem, kaj me veseli. V naši družini nam samo določijo, kaj 
naj delamo, in to je to.« 

 

Ko se pogovarjamo z mladostniki, nevede predpostavljamo, da je njihovo ozadje vsaj v osnovi podobno 
našemu. Kdo bi si lahko predstavljal, da se v nekem okolju otroci in mladostniki nimajo priložnosti za 
izbiro in samostojno sprejemanje niti najosnovnejših odločitev, kaj šele tako pomembne, kot je izbira 
poklica. 

 

POTREBE MLADOSTNIKA 

Tiste potrebe, ki jih je mladostnik imel kot otrok, bo ohranil, po vsej verjetnosti pa bodo postale še bolj 
izražene (Zupančič, 2009). Če mu je v otroštvu veliko pomenila čustvena podpora staršev, bo v 
adolescenci to podporo še bolj potreboval. Seveda pa nas lahko zavede, ker prisotnost iste potrebe 
zdaj kaže na drug način.  

Poleg že obstoječih potreb pa se pojavijo tudi nove, ki jih v otroštvu mladostnik ni poznal. Priznanje 
vrstnikov ali pripadanje neki vrstniški skupini je že primer takšne nove potrebe. Čeprav je sprejemanje 
vrstnikov za mladostnika zelo pomembno, pa se po drugi strani pojavi tudi potreba, ki je na videz v 
nasprotju s to prejšnjo: potreba izstopati, biti nekaj posebnega in edinstvenega.  

Poleg potrebe po samostojnosti, o kateri smo že veliko povedali v okviru socialnega razvoja, je za večino 
mladostnikov značilna potreba po potrjevanju lastnih vrednot in stališč. Iz tega razloga mladostniki 
tako radi razpravljajo in izražajo svoje mnenje. Zaželeni sogovorniki so vrstniki, pa tudi odrasli, če jim 
le damo priložnost in nam zaupajo. 

Nova potreba, ki se pojavi v mladostništvu in je posledica burnih telesnih in duševnih sprememb, je 
potreba po intimni bližini in spolnosti. Zaradi stereotipov, ki jih poudarjajo družbena omrežja, pogosto 
pa tudi pogovori z vrstniki, je ustrezno zadovoljevanje te potrebe za mladostnike precej konfliktno. 
Pomembno vlogo pri tem bi morali imeti starši, pa tudi šola. 

Vse te potrebe, ki se potencirajo ali na novo pojavijo v obdobju mladostništva, mladostnike zelo 
obremenjujejo in zahtevajo veliko njihovega časa in pozornosti.  

Vendar tako, kot smo poudarjali že v prejšnjih poglavjih, tudi pri razpravi o potrebah mladostnikov le-
teh ne smemo posploševati. Vse potrebe niso enako pomembne za vsakega mladostnika. Nekdo bo 
imel potrebo po sprejetosti vrstnikov zelo malo izraženo, nekomu drugemu pa bo ravno ta potreba 
najpomembnejša.  
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DEJAVNIKI RAZVOJA IN DELOVANJA MLADOSTNIKA 

Na vsakogar izmed nas vplivata dva glavna dejavnika razvoja, dednost in okolje. V tem poglavju se 
bomo posvetili okolju, ki je zares širok pojem, zato se bomo omejili na elemente kulturno-socialnega 
ozadja mladostnika. 

Ponovno preberimo primer dijaka z začetka poglavja. 
Poiščimo možne vzroke, ki so pripeljali do takšnega 
razmišljanja. Ali dijak prihaja iz podeželja, manjšega kraja 
ali mesta? Kakšen je socialno ekonomski status družine, ki 
ji pripada? Kakšen vzgojni stil uporabljajo starši? Je možno, 
da obstaja vpliv etnične, verske ali celo rasne pripadnosti? 

Odgovore na ta vprašanja bomo poskušali razložiti v nadaljevanju. 

Čeprav se v Sloveniji razlike med podeželjem in mestom manjšajo, ni vseeno, iz kakšnega lokalnega 
okolja izhaja mladostnik. Zelo posplošeno lahko rečemo, da na podeželju in v manjših krajih 
prevladujejo tipične tradicionalne vrednote. Okolje je fizično razmeroma varno, zato so otroci in 
mladostniki pri gibanju bolj svobodni kot njihovi vrstniki v mestu. Ker se ljudje med seboj bolje poznajo, 
lahko pričakujemo večji nadzor nad vedenjem posameznika, otroci in mladostniki tako bolj kontrolirajo 
svoje vedenje zaradi možnih posledic. Primer: mladostnikovega nespoštljivega obnašanja do 
prodajalke v manjšem kraju prebivalci ne bodo zlahka pozabili, v mestu pa mogoče ne bo niti opaženo. 
Mladostniki se seveda posledic oz. pomanjkanja le-teh zavedajo in temu primerno obnašajo. 

V nadaljevanju bomo sicer opozorili na posledice pripisovanja istih lastnosti vsem, ki pripadajo 
določenemu okolju, zdaj pa se posvetimo pomenu tega, iz kakšne družine, glede na socialno-
ekonomski status izhaja mladostnik. 

 

Socialno-ekonomski status 

Socialno-ekonomski status (SES) družine navadno določamo glede na naslednje kriterije: višino 
dohodka staršev, vrednost nepremičnin, stopnjo izobrazbe staršev in družbeni status poklica staršev 
(primer družbeno visoko cenjenega poklica je zdravnik, primer družbeno nizko cenjenega poklica je 
smetar). Družine z višjim SES lahko otrokom in mladostnikom nudijo več priložnosti za dodatne plačljive 
dejavnosti, kot so treniranje športov, jezikovni tečaji, izleti, počitnice. To jim omogoča pridobivanje 
izkušenj v različnih situacijah, razvoj socialnih veščin, nova poznanstva in seveda spoznavanje ter 
potrjevanje sebe skozi različne situacije in priložnosti. 

Mladostniki iz družin z nižjim SES se bistveno bolj pogosto vpisujejo v poklicne in strokovne šole kot v 
gimnazije (Cankar, 2020). Hitreje se želijo osamosvojiti, priti do poklica in se zaposliti. To načeloma od 
njih pričakujejo tudi njihove družine, saj tako hitreje razbremenijo družinski proračun vzdrževanja 
mladostnika. Iz istega razloga se navadno odločijo za obiskovanje šole v kraju bivanja ali njegovi bližini 
ter tako zmanjšajo stroške prevoza ali celo bivanja v dijaškem domu. Če ima mladostnik srečo, bližnja 
šola izobražuje za poklic, ki ga veseli in bo v njem uspešen. V nasprotnem primeru pa je pred 
izobraževalne inštitucije, katerega del so tudi podjetja z izvajanjem praktičnega usposabljanja, 
postavljen poseben izziv: prikazati privlačnost in zanimivost poklica ter ga priljubiti nekomu, ki si ga je 
izbral zaradi pomanjkanja drugih priložnosti. 

 

Vzgoja 

Naslednje pomembno vprašanje se nanaša na to, kakšne vrste vzgoje je bil deležen mladostnik. 

Vzgoja se vedno nanaša na otroke, vendar se njeni vplivi na posamezniku poznajo celo življenje. Vzgoja 
namreč določa, kako se bo oseba doživljala, obnašala, kakšen odnos bo imela do obveznosti, drugih 
ljudi in sveta, ipd. 

Če smo opremljeni z znanjem o prevladujočih vzgojnih stilih v slovenskih družinah in če smo na to 
pozorni, bomo iz vedenja mladostnika na praktičnem usposabljanju lahko ugotovili, kakšne vrste vzgoje 
je bil deležen. Trije prevladujoči vzgojni stili so avtoritarni, permisivni in demokratični. 

Pogled mentorja: 

»Razlika je med fanti, ki živijo v blokih 
in tistimi s podeželja, kjer imajo že 
doma orodja, stroje. Fantje iz mesta se 
bojijo pristopiti k stroju.« 
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Mladostnik iz družine z avtoritarnim vzgojnim stilom bo največkrat ubogljiv, podredljiv, spoštljiv do 
mentorja in ostalih odraslih na delovnem mestu, ker je takšen odnos do avtoritete razvil doma. Včasih 
bo celo deloval prestrašeno, ker je navajen biti kaznovan, če nalog ne opravi zadovoljivo. 

Mladostnik, ki je bil vzgojen permisivno, bo samosvoj, hitro ga bomo prizadeli s komentarji o 
opravljenih nalogah, po vsej verjetnosti se bo težje prilagodil pravilom in ne bo vztrajen. Drugih ne 
spoštuje preveč, saj je navajen, da so doma njegove želje in potrebe na prvem mestu. Včasih pa se 
permisivni vzgojni stil ne kaže v popuščanju, temveč tako, da imajo starši do otroka oz. mladostnika 
pričakovanja, ki pa jih ne izrazijo jasno. Zanj je pomembno, da dobi potrditev odrasle osebe za 
izpolnjena pričakovanja, vendar jih v tem primeru ne pozna in lahko o njih le ugiba. Pogosto ta proces 
poteka na nezavedni ravni in je zato še toliko bolj obremenjujoč, saj ne razume, zakaj se tako počuti in 
zakaj se vede tako, kot se vede.  

Za demokratični vzgojni stil je značilno, da starši poskušajo uravnotežiti odnos med svobodo in 
omejitvami. Mladostnik upošteva pravila, ki pa mu morajo biti jasna, pri čemer pričakuje, da bo odrasle 
zanimalo njegovo mnenje. Takšen dijak postavlja veliko vprašanj. Kritiko bo sprejel, v kolikor jo bomo 
podali z argumenti in na spoštljiv način.  

 

Kulturno-socialno ozadje 

Preostane nam še vpliv etnične, verske in rasne pripadnosti. Slovenija je v primerjavi z ostalimi 
evropskimi državami zelo homogena, kar pomeni, da je velika večina prebivalstva slovenskega porekla, 
daleč najbolj prevladujoča religija pa rimo-katoliška. Priseljenci v Sloveniji so v glavnem iz bivših 
jugoslovanskih republik, s katerimi si glede na jezik in navade delimo skupni slovanski prostor. 
Struktura se sicer s sodobnimi migrantskimi tokovi spreminja in soočamo se s prihodom migrantov iz 
drugih držav, tudi bolj oddaljenih. Tako vedno bolj prihajamo v stik z dijaki drugačnih ras in kultur, česar 
še pred nekaj leti nismo bili vajeni. Primer: praktičnega pouka v domu starejših občanov se je udeležil 
dijak temne polti po rodu iz Gane, z osnovnim znanjem slovenskega jezika in izredno motivacijo po 
pridobitvi poklica bolničar-negovalec. Potrebna je bila izredna potrpežljivost in angažiranost 
mentorice, da so ga stanovalci sprejeli kot del osebja, saj je bil prva temnopolta oseba, ki so jo v 
življenju videli.  

Vendar moramo biti pri sklepanju o lastnostih posameznika na osnovi kulturno- socialnih dejavnikov 
zelo previdni. Okolje, iz katerega izhajamo, ne oblikuje vseh enako in na enak način. Niti nismo vsi 
razvili tipičnih lastnosti in 
vrednot, ki so pomembne za 
naše okolje. Poglejmo si 
primer. Na praktično 
usposabljanje dobimo 
dijaka, ki mu je ime Admir, 
zato sklepamo, da je 
muslimanske veroizpovedi. 
Nadalje sklepamo, da ne 
uživa svinjskega mesa, zato 
mislimo, da za malico ne bo 
želel šunke ali klobas. 
Predvidevamo tudi, da bo 
želel prost dan za 
muslimanske praznike. 

 

Proces, ki smo ga v tem primeru uporabili, se imenuje stereotipiziranje. Stereotipi so vrsta stališč, pri 
katerih vsem posameznikom neke skupine pripišemo iste lastnosti. Za dijaka Admirja sklepamo, da je 
zaradi imena muslimanskega izvora veren musliman. Stereotipi so sicer pogosto koristni, saj nam 
pomagajo organizirati množico informacij, ki jih dnevno sprejemamo. Po drugi strani pa nas stereotipi 



   
 

21 
 

ravno tako pogosto ovirajo, da bi pripadnika neke skupine videli kot posameznika, ki ima svoje lastnosti 
in svoje vrednote. Čisto možno je, da Admirja vera ne zanima in se tudi ne drži verskih predpisov ali pa 
da pripada kakšni drugi veroizpovedi. Mi pa smo ga po nepotrebnem popredalčkali v neko kategorijo, 
ki ji ne pripada, in s tem vplivali na naš odnos do njega. 

 

Socialni in kulturni kapital 

Za konec namenimo nekaj besed socialnemu in kulturnemu kapitalu, ki sta sicer sodobna pojma, njun 
vpliv pa obstaja že ves čas.  

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost 
socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju. Višji kot je posameznikov socialni kapital, bolj 
se čuti povezanega s skupnostjo. Kulturni kapital pa vključuje demografske značilnosti in zdravje 
posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in 
motivacijo, pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil (Ažman in Gradišnik, 2015).  

Socialni in kulturni kapital posameznika povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter 
omogoča razvoj posameznika in skupnosti. Gre torej za obojestranski vpliv: skupnosti na posameznika 
in obratno. 

 

ZAKLJUČEK 

Nekatere mladostnikove potrebe se nadaljujejo iz otroštva in postajajo bolj pomembne, druge pa se 
pojavijo na novo. Ne moremo posplošiti, katere so najpomembnejše, saj gre za individualne razlike 
med mladostniki.  

Na doživljanje in vedenje mladostnika v veliki meri vpliva socialno-kulturno okolje, iz katerega izhaja. 
Le-to je lahko zelo različno od okolja, iz katerega izhajamo mi. Bistveno lažje nam bo delati z dijakom, 
če bomo ugotovili, iz kakšnega okolja izhaja in to upoštevali. 

Vendar ne glede na okolje, iz katerega izhaja, na mladostnika vplivajo tudi mnoge druge izkušnje, 
nepovezane s primarnim okoljem. Ne glejmo na mladostnika kot na predstavnika določene kulturno-
socialne skupine, saj nas bo takšno razmišljanje samo omejevalo v odnosu z njim. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj se zgodi s potrebami na prehodu iz otroštva v adolescenco? 
▪ Kaj je dobro vedeti o socialno-ekonomskem statusu in vzgojnih stilih? 
▪ Katere so koristi in pasti stereotipiziranja? 
▪ Kako mi bo vse to kot mentorju koristilo? 

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Cankar, G,; Pravične možnosti izobraževanja v Sloveniji, Državni izpitni center, Ljubljana, 2020 
▪ Lavrič, M. et al: Mladina 2020. Položaj mladih v Sloveniji, Maribor: Univerza v Mariboru, 

Univerzitetna založba; Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2021 

 

 

B. KAKO NAGOVORITI MLADOSTNIKA? 

 

I. ELEMENTI DOBRE KOMUNIKACIJE (SPOŠTLJIVOST, POSLUŠANJE, DIALOŠKOST, JASNOST IN 
ODPRTOST, …) 

 

V tem podpoglavju bomo razložili, kakšen je pomen upoštevanja tako vsebinskega kot tudi odnosnega 
vidika komunikacije. Videli bomo tudi, da učinkovito poslušanje in postavljanje vprašanj izboljšata 
komunikacijo. 
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PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kaj je za vas pomembno, ko vam nekdo nekaj sporoča? Vse to lahko tudi zapišete. Nato zapisano 
ponovno preberite in se vprašajte: Kaj od tega uporabljam tudi sam, ko govorim z dijakom? 

 

Primer: Dijakinja je na praktičnem usposabljanju v vrtnariji. Mentorica ji je pokazala, kako naj sadike iz 
manjših lončkov presaja v večje, ter odšla po drugih delovnih nalogah. Ko je dijakinja serijo končala, je 
material in pripomočke nenatančno pospravila in odšla na odmor. Mentorica je kasneje opazila, da so 
sadike posajene pregloboko za optimalno rast, vendar ni dijakinji ničesar rekla. Namesto tega je odšla 
k lastnici vrtnarije in se ji pritožila.  

V zgornjem primeru smo imeli priložnost 
videti vrsto napak, ki bi se jim lahko 
izognili ob upoštevanju elementov dobre 
komunikacije, s tem pa bi imeli 
priložnost nadgraditi odnos z dijakinjo in 
hkrati vzpostavili temelje za dobro 
sodelovanje v prihodnosti. V tem 
poglavju si bomo ogledali, kako to 
doseči.  

Ves čas pa imejmo v mislih, da smo 
mentorji odrasle osebe, naši dijaki pa še 
ne. Torej imamo pred njimi generacijsko 
prednost, življenjske izkušnje ter 
osebnostno zrelost. Ne primerjajmo jih z 
nami ter upoštevajmo, da od njih ne 
moremo pričakovati komunikacije na istem nivoju, kot od odraslega zaposlenega. 

  

VSEBINSKI IN ODNOSNI VIDIK KOMUNIKACIJE 

Naš sprehod po elementih dobre komunikacije bomo začeli z vsesplošno sprejeto trditvijo avstrijsko- 
ameriškega psihologa Paula Watzlawika, »da ni mogoče ne-komunicirati«. V zgornjem primeru 
dijakinja in njena mentorica nista spregovorili niti besede, pa je komunikacija med njima vseeno 
obstajala in bila glede na možne posledice celo bolj intenzivna, kot če bi se direktno soočili.  

Vsaka komunikacija vsebuje namreč dva vidika, 
vsebinskega in odnosnega. 

Vsebinski vidik se nanaša na to, kaj je bilo sporočeno 
(povedano, pokazano, …). Gre za informacije, podatke, 
dejstva in argumente.  

Odnosni vidik pa se nanaša na to, kako je bilo sporočilo 
podano. Vključuje med drugim ton glasu, mimiko obraza in 
govorico telesa, seveda pa tudi odsotnost vsega tega. 
Odnosni vidik komunikacije nam pove, kakšen odnos ima 

pošiljatelj sporočila do prejemnika sporočila. In še pomembnejše: čustva, ki jih bo prejemnik občutil 
zaradi odnosnega vidika, bodo vplivala na to, kako bo sprejel vsebino sporočila. 

 

Vrnimo se na primer z začetka poglavja: dijakinja bo o nezadovoljstvu mentorice z njenim delom 
seznanjena s strani lastnice podjetja. Čisto možno je, da se bo počutila užaljeno, prizadeto, ogroženo. 
Ukvarjala se bo s svojimi čustvi, namesto da bi se posvetila upravičenim pripombam na račun kvalitete 
opravljene naloge in skrbi za delovno opremo. 

Pomnimo: naš odnos do dijaka ima velik vpliv na njegov napredek pri delu. Vsebina sporočila 
predstavlja le 7 % celotne komunikacije, 38 % gre na račun uporabe glasu, 55 % pa je nebesedne 

Pogled mentorjev: 

»Pri komunikaciji se mi zdi pomembno, 
da se mlade upošteva, da je 
komunikacija dvostranska. Vedno je 
nekako potrebno najti nek konsenz.« 

»Pomembno se mi zdi, da dijakom 
pokažeš, da ti je mar zanje, da jih znaš 
pohvaliti.« 
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komunikacije. Vsebina sporočila je seveda pomembna, vendar bodimo pri podajanju le-te pozorni tudi 
na mimiko obraza, kretnje, držo telesa, barvo in ton glasu, glasnost govora …  

Naša mentorica sicer ni podala direktnega sporočila svoji dijakinji. Zdaj pa si predstavljajmo, da ji je 
rekla: »Ko končaš z delom, pospravi za sabo.« Pri tem je bila njena izjava jasna, ton glasu umirjen, s 
pogledom je ohranjala kontakt z dijakinjo, tudi njeno telo je izražalo odprtost. Dijakinja je razumela, da 
mora naslednjič ravnati bolj redoljubno, vendar sveta ni konec in odnos z mentorico je še vedno dober. 

Lahko pa je mentorica svoje besede izrekla glasno, nestrpno, pospremila jih je z jezno mimiko obraza 
in grozečo držo telesa. Dijakinja je razumela, da jo mentorica dojema kot nesposobno, nevredno 
spoštovanja in da jo bo slabo ocenila. Od takrat je bila na usposabljanju precej nesamozavestna.  

Razlika v posledicah komunikacije je zelo očitna. 

Nadaljujmo z elementi uspešne komunikacije.  

 

POSLUŠANJE 

Mogoče je slišati nenavadno, vendar je poslušanje v mnogih primerih bolj učinkovito kot govorjenje, 
vsekakor pa pomen poslušanja po krivici zanemarjamo. V naši kulturi komunikacijo pogosto 
zamenjujemo z govorjenjem. Poglejmo si primer.  

Mentor: »Danes si spet zamudila 15 minut. Zakaj se to dogaja? Vedeti moraš, da pri nas zelo cenimo 
točnost, zato se potrudi, da boš od zdaj naprej prihajala pravočasno. V šoli mogoče tolerirajo, da 
zamujate na pouk, v praksi pa to ni sprejemljivo. Stranke te ne bodo čakale, šle bodo drugam. Upam, 
da sva zdaj to rešila. Kar nazaj na delo, nič se ne bo samo opravilo.« 

Dijakinja: »…« 

V zgornjem primeru gotovo ne moremo govoriti o uspešni komunikaciji, niti o učinkovitem poslušanju. 
Mentor je samo povedal, kaj je dijakinja naredila narobe in kaj od nje pričakuje. Ni pa uspel preveriti, 
kaj je vzrok zamujanja, čeprav bi za reševanje problema to pravzaprav moral poznati. Ima dijakinja 
težave z jutranjim vstajanjem, ker gre pozno spat? Mogoče nima ustreznega prevoza, da bi prišla 
pravočasno na prakso? Mogoče nima razvitih delovnih navad? Kaj pa, če mora zjutraj negovati staro 
mamo in zato zamudi? 

Vzroki za neko vedenje so lahko zelo različni in poznavanje le-teh nam bo pomagalo, da ga bomo 
razumeli in nanj ustrezno reagirali. Pri tem pa ne bo šlo brez učinkovitega poslušanja. 

Poskušajmo poslušati, ne da bi sklepali na osnovi naših že obstoječih prepričanj, stališč ali predsodkov. 
Če smo na primer mnenja, da so dijaki zaspanci, nas bo to mnenje oviralo pri sprejemanju dejstva, da 
avtobusi iz kraja bivanja dijaka ne vozijo tako, da bi le-ta lahko prišel pravočasno na delovno mesto. 

Bodimo pozorni na neverbalno govorico in uporabo glasu dijaka. Pomagajmo mu tako, da z njim 
vzdržujemo očesni stik, rahlo se nagnimo proti njemu in s tem pokažemo, da se mu želimo približati. 
Naša drža naj bo odprta, ne imejmo prekrižanih rok ali nog, saj s tem izražamo nesproščenost in hkrati 
odklonilnost.    

Še posebej pa je zelo pomembno, da si za poslušanje vzamemo čas in sogovornika ne prekinjamo. Ne 
pozabimo, da za odnos naredimo bistveno več s poslušanjem kot z govorjenjem. 

 

POSTAVLJANJE VPRAŠANJ 

Naslednji element uspešne komunikacije je učinkovito postavljanje vprašanj. Poglejmo si primer. 

Dijak zaključuje praktično usposabljanje in zanima nas, ali smo bili kot mentorji pri tem uspešni. Lahko 
vprašamo: 

A: »Ali si se kaj novega naučil?« ali 

B: »Kaj si se novega naučil?« 

Na vprašanje A nam lahko dijak odgovori samo z »da« ali »ne«, ker smo postavili vprašanje zaprtega 
tipa. Odgovor nam sicer nekaj malega pove, in sicer nam nakaže smer uspešnosti našega dela. Ne 
dobimo pa odgovora, kaj smo ga novega naučili, ali je bilo tega malo ali veliko, ali gre za pomembno 
znanje, veščine, vrednote … 
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Z vprašanjem B, ki je odprtega tipa, izvemo bistveno več. Dijak ima na voljo veliko možnih odgovorov, 
ki jih vseh ne moremo predvideti in nas lahko celo presenetijo. Samo z vprašanji odprtega tipa dobimo 
uporabne odgovore, ki nam lahko koristijo. 

Ravno tako se izogibajmo vprašanju: »Ali si razumel, kako 
moraš narediti?« Kljub dijakovemu odgovoru: «da« ne 
bomo vedeli, ali je res tako. Spet bo bolje, če uporabljamo 
odprta vprašanja, npr.: »Lahko s svojimi besedami poveš, 
kako boš nadaljeval postopek?« Šele na tak način bomo 
prepričani, da je res razumel navodila. 

Ko nas zanima, ali bi morali ponovno pojasniti določen 
postopek, lahko to naredimo na več načinov. Primer enega 
od uspešnejših vprašanj je: »Je karkoli, kar bi želel, da ti 
ponovno razložim?« Nekoliko manj učinkovito vprašanje bi 
bilo: »Je karkoli, česar nisi razumel?« 

Ali opazite razliko v podtonu teh dveh vprašanj? Pri prvem smo uporabili besedno zvezo »želiš ponovno 
razlago«, pri drugem pa »nisi razumel«. Prvo vprašanje je bolj spodbudno in pozitivno naravnano, 
drugo pa predvideva, da je za nerazumevanje razlog pri dijaku.  

Še posebej nepriporočljivo pa je vprašanje: »Ti je vse jasno ali naj ti še enkrat razložim?« Dijak si ga 
zaradi nestrpnega podtona lahko prevede kot: »Bolje, da vse razumeš, ker nimam ne časa ne želje 
ponovno razlagati.« 

 

UPORABA STROKOVNIH IZRAZOV 

»Ali te tega niso naučili v šoli?« 

K uspešni komunikaciji nam bo pomagala tudi učinkovita raba strokovnega izrazoslovja. Seveda želimo 
dijake naučiti pravilne uporabe tehničnih oz. strokovnih izrazov, vendar ne pričakujmo, da jih bo poznal 
že na začetku. K poučevanju pristopimo postopoma. Za začetek se lahko nekaj ur opazujemo pri 
komunikaciji s sodelavci: koliko strokovnih izrazov smo uporabili? Kako bi jih lahko razložili nekomu, ki 
jih ne pozna? 

Dijaka na praktičnem usposabljanju vprašajmo, če pozna pomen posameznih izrazov, seveda z 
vprašanjem odprtega tipa, kot smo ga spoznali v prejšnjem odstavku. Potrpežljivo mu pojasnimo izraz, 
če ga ne pozna. In ne pozabimo: še posebej na začetku bo dijaku mogoče preveč nerodno, da bi vprašal, 
če česa ne razume. Če pa bomo uporabili zgornje vprašanje, nas bo sploh nehal spraševati, kar pa ima 
lahko za posledico materialno škodo ali celo povzročitev nevarnosti. 

 

Bodimo radodarni z zgodbami in primeri iz prakse. Kljub temu, da ima na tej stopnji mladostnik že 
razvito formalno-logično mišljenje (glej poglavje AII Spoznavni, čustveni in socialni razvoj v 
mladostništvu), se pogosto poslužuje uporabe konkretno-logičnega mišljenja, za katerega je značilna 
potreba po konkretni izkušnji. Upoštevajmo tudi, da mladostniki zelo radi spremljajo izkušnje drugih 
ljudi na spletu in socialnih omrežjih. Izkoristimo to védenje in opišimo jim svoje primere iz prakse: kako 
ste ravnali v določeni situaciji, kako ste se ob tem počutili, kaj bi lahko naredili bolje, … To jim bo veliko 
pomenilo, učenje jim bo bolj smiselno in zato se bodo naučili bolje. 

 

ZAKLJUČEK 

Imejmo ves čas v mislih, da mladostnik na praktičnem usposabljanju ni izučen sodelavec, zato bodimo 
še posebej potrpežljivi. Komunikacija z njim naj bo jasna in odprta. Uporabljajmo kratke, preproste 
stavke in govorimo počasi, kadar podajamo pomembnejša navodila. Če bomo do mladostnika kljub 
njegovi neizkušenosti spoštljivi, bo komunikacija z njim dosegla svoj namen. Pomembneje od tega, kaj 
povemo, je: kako povemo.  

 

Pogled dijakinj: 

»Zelo pomembno se nama zdi, kako 
postavljava vprašanja; še posebej, ko 
smo s starostniki in se z njimi 
pogovarjamo. V veliko pomoč je nama 
bilo to, da sva že vedeli nekaj o 
postavljanju vprašanj ... da je bolje 
postaviti vprašanja na K (kako, kaj, ...) 
kot pa na A (ali si se ...), ker potem je 
več prostora, da se razgovorijo ...« 
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VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj pomeni, da ni mogoče ne-komunicirati? 
▪ Zakaj je pomembneje, kako nekaj povemo od tega, kaj povemo? 
▪ Kako aktivno poslušati in zakaj je to pomembno? 
▪ Kako postavljati vprašanja, da nam bodo koristili tudi odgovori nanje? 
▪ Zakaj je pomembno, da vse to kot mentor poznam?  

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ La Marca, M., et al.: How to successfully train IVET trainers, A guideline for the training of trainers 
in initial vocational education and training, AC4SME, 2018 

 

 

II. PREDSTAVITEV »HIŠNEGA REDA« PODJETJA IN OBLIKOVANJE PRAVIL IN DOGOVOROV 

 

V tem podpoglavju bomo osvetlili pomen uvajanja dijaka v praktično usposabljanje v naši organizaciji. 
Pojasnili bomo pojem občutek lastne vrednosti in posledice le-tega na dijakovo vedenje v delovnem 
okolju. Podali bomo nekaj smernic za uspešno spoznavanje drug drugega s ciljem dobrega sodelovanja 
med mentorjem in dijakom. 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH 
IZKUŠNJAH 

Spomnite se svojega prvega dne 
praktičnega usposabljanja ali službe. 
Kako so vas sprejeli? Katere 
informacije ste prejeli? Kakšen vtis o 
podjetju ste dobili? Kako ste se 
počutili tega dne? Bi kaj dodali ali 
spremenili, če bi zdaj vi organizirali 
uvodni dan za novince v isti 
organizaciji? 

 

 

SPREJEM MLADOSTNIKA 

Za mladostnika so prve izkušnje na delovnem mestu 
izjemnega pomena, saj bodo imele vpliv na njegov kasnejši 
odnos do dela, sodelavcev, pa tudi do sebe kot zaposlene 
osebe. Vstop v delovno okolje predstavlja namreč začetek 
socializacije odraslega človeka oz. eno od vstopnic v 
odraslost. Mladostnik se zaveda na zavestni ravni ali pa 
samo občuti na nezavedni ravni, da gre za pomembno 
prelomnico v njegovem življenju. Temu primerno je na 
začetku negotov, se ne znajde dobro in morda deluje 
nebogljeno. 

Pogled dijaka: 

»Zaposleni so bili zelo spoštljivi, tako 
do nas kot do stanovalcev. Sam sem 
delal na oddelku za stanovalce, ki so 
zboleli za demenco in bilo mi je všeč, a 
na začetku me je bilo zelo strah, saj 
potrebuješ veliko potrpežljivosti in tudi 
pogovarjati se moraš z njimi na 
poseben način. Tukaj mi je malo 
zmanjkalo znanja in lahko bi mi že v 
samem začetku prakse kaj več 
povedali o tem.« 
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Imejte vse to v mislih, ko se pripravljate na sprejem dijaka 
na praktično usposabljanje. Vzemite si dovolj časa in 
skrbno načrtujte njegove prve delovne dni, saj bo to 
predstavljalo dobro naložbo v dijakovo prihodnost – in v 
vašo, če si nameravate pridobiti bodočega sodelavca. Že 
takoj na začetku je namreč pomembno, kakšen občutek 
lastne vrednosti glede sebe kot delavca bo dijak razvil. 
Najpomembnejši dejavniki občutka lastne vrednosti so 
občutek varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in 
sposobnosti (Reasoner, 1995). Dijak z razvitim občutkom 
lastne vrednosti se bo počutil varen v delovnem okolju in 
bo vedel, kaj se od njega pričakuje v določeni situaciji. 
Zaradi te gotovosti ga spremembe ne bodo zlahka vrgle iz 
tira. Poznal bo svoje mesto v delovni skupini in znal 
vzpostavljati in vzdrževati svoje mesto v njej. Imel bo 
občutek pripadnosti in povezanosti s sodelavci, počutil se 
bo sprejet in podprt, zato bo manj ranljiv v morebitnih 
konfliktnih situacijah. Zaupal bo vase in v svoje 
sposobnosti, hkrati pa se bo zavedal svojih šibkih točk. Ne 
bo se bal tveganja, imel bo zdrav odnos do neuspeha in učil 
se bo iz svojih napak. Realno bo znal oceniti svoje dosežke, 
ne bo jih precenjeval ali podcenjeval.  

Ali nismo našteli dovolj razlogov, zakaj se je smiselno 
angažirati pri razvijanju občutka lastne vrednosti mladostnikov na praktičnem usposabljanju? Proces 
se začne z uvajanjem, zato se posvetimo le-temu. 

 

 
Nekatere šole prepustijo dijakom, da si sami poiščejo delodajalca za praktično usposabljanje na 
delovnem mestu. Za to skupino se uvajanje začne že z intervjujem za delovno mesto. Nekatere šole pa 
delovišča poiščejo za dijake v svoji bazi, tako da delodajalci prvič srečajo dijaka na prvi delovni dan. 
Naše predloge smiselno uporabite ne glede na to, ob kateri priložnosti začnete dijaka seznanjati z 
njegovim bodočim deloviščem. 

Pogled mentorja: 

»Sprejem je pomemben, saj jih je na 
začetku strah – ne poznajo okolja, ne 
vedo, kaj bodo delali. Delodajalec 
mora imeti eno osebo, ki takoj na 
začetku mladim predstavi podjetje in 
vsa pravila in navodila, ki pa morajo 
biti jasna. Pomembna je osmislitev 
pravil. Pri nas smo imeli pravila 
natisnjena in smo se nato pogovorili, 
mladim pojasnili, zakaj je kašno pravilo 
pomembno. Npr. pojasnili smo jim, 
zakaj je pomembno, da ne odhajajo 
prej z dela – ker smo v tem času prakse 
mi zanje odgovorni in bi bili tudi, če bi 
se jim zunaj kaj zgodilo ... Pomembno 
je tudi, da mladi vedo, na koga se lahko 
obrnejo in da imajo možnost povedati, 
če kaj ni bilo v redu, da se jih sliši. 
Potrebno jih je jemati kot odrasle, 
odgovorne osebe in potem se tudi tako 
obnašajo.« 
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KAJ NAJ BI DIJAK VEDEL? 

Začnite s seznamom, na katerega napišite vse, kar naj bi dijak moral vedeti za uspešen začetek 
praktičnega usposabljanja.  

Za dijaka je pomembno, da pozna kontekst delovne organizacije, zato: 

▪ začnite z informacijami o podjetju: velikost, številu zaposlenih, enote, kontaktni podatki … -  

Nadaljujte z informacijami: 

▪ kdo bo odgovoren za dijaka,  
▪ kakšen bo urnik,  
▪ komu in na kakšen način sporoči morebitno odsotnost, 
▪ informacije o delovni obleki, delovnih orodjih in pripomočkih,  
▪ kdaj so odmori, 
▪ informacije o garderobi,  
▪ če imamo pravila glede uporabe telefona na delovnem mestu, vključimo tudi ta. 

Sledijo informacije o: 

▪ delovnih nalogah in odgovornostih, ki jih pričakujemo od dijaka, 
▪ pravilih, navadah, vrednotah, ki so značilne za naše delovno okolje, 
▪ pričakovanjih o osebni higieni in urejenosti na delovnem mestu, da vnaprej preprečimo morebitne 

nesporazume, 
▪ načinu komunikacije s strankami in pričakovan odnos do njih. 

 

KAJ ŽELIMO VEDETI O DIJAKU? 

Tudi sami želimo spoznati mlado osebo, ki prihaja v naše podjetje. Pomembne informacije za nas so: 

▪ Ali je že kdaj prej dijak opravljal prakso ali počitniško delo v podjetju? Ni vseeno, če smo njegov 
prvi ali peti delodajalec.  

▪ Zakaj si je za praktično usposabljanje izbral ravno nas? 
▪ Kakšna je bila njegova motivacija za opravljanje izbranega poklica in kaj ga znotraj le-tega najbolj 

zanima? 

Dobro je tudi, da preverimo pričakovanja, ki jih ima dijak do usposabljanja, in jih primerjajmo s svojimi. 
Na ta način lahko hitro razrešimo nesporazume, še preden se razrastejo. Če mislimo, da dijak komaj 
čaka, da se vključi v delovni proces, njemu pa je pomemben samo vaš končni podpis, imamo zelo 
različna pričakovanja. Dobro jih je poznati, sprejeti izziv in jih poskušati približati. 

Zapišimo si vprašanja, na katera bi želeli dobiti odgovore, tako jih v ključnem trenutku namreč ne bomo 
pozabili.  

Vredno se je posvetiti takšnemu seznamu, saj ga bomo lahko uporabili za vse bodoče dijake, ki jih bomo 
sprejeli na praktično usposabljanje, in ga po potrebi samo dopolnjevali. 

 

DIJAKOV PRVI DELOVNI DAN 

»Od delovnih dni se zares spomniš le dveh. Svojega prvega in zadnjega.« (M. Hoogvelt) 

Naslednji korak je načrtovanje prvega delovnega dne dijaka. Preglejmo spodnji seznam in izberimo 
tiste elemente, ki so za začetek nepogrešljivi, saj informacij ne sme biti preveč.  

Vsekakor poskrbimo za naslednje elemente: 

1. Vzemimo si čas za topel sprejem, saj je zelo pomembno, da se dijak počuti sprejetega, zaželenega; 
nikakor ni dober znak, če se že prvi dan počuti nevidnega in nepomembnega. Predstavimo se z imenom 
in funkcijo, predstavimo tudi sodelavce, ki bodo vključeni v usposabljanje dijaka. 

2. Pripravimo pisni material s pomembnimi informacijami in jih predelajmo skupaj z dijakom. Ne 
pozabite, da mu bodo pisne informacije v pomoč tudi kasneje, saj si vsega prvi dan ne bo mogel 
zapomniti. Spodbujajmo ga k vprašanjem in preverjajmo, ali razume povedano. Predvsem je 
pomembno, da ve, na koga se lahko obrne, če mu karkoli ni jasno. 
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3. Peljimo ga na voden ogled podjetja, pri čemer mu 
pokažimo vse zanj pomembne prostore. Tudi za to si 
vzemimo čas – za nas so prostori domači, dijak pa jih bo 
videl prvič in bo trajalo dlje, da se seznani z razporedom. 
To bo pripomoglo k njegovi boljši orientaciji v podjetju ter 
posledično k večjemu občutku varnosti.  

4. Dijaku predstavimo njegove delovne naloge, pri čemer 
izpostavimo postopnost uvajanja. Dijake pogosto skrbi, da 
bomo od njih pričakovali več, kot znajo. Zaželeno je, da mu 
že prvi dan dodelimo nalogo, ki jo bo sposoben dobro 
opraviti. Na ta način bo odšel domov z občutkom, da je bil 
koristen in uspešen. 

5. Za konec načrtujmo evalvacijo prvega delovnega dneva. 
Zanimalo nas bo, kako se je dijak počutil in če so se mu 
porodila nova vprašanja, na katera lahko odgovorimo. 
Pokažimo skrb za njegovo počutje. Tudi mi mu želimo 
podati povratno informacijo o tem, kakšen vtis smo dobili 
in kako uspešen je bil v posameznih segmentih dela. 
Poskrbimo, da bo naša ocena spodbudna. 

 

Ne pozabimo, da je optimalen prvi delovni dan sestavljen iz informacij, medsebojnega spoznavanja, 
pridobivanja občutka varnosti, kompetentnosti ter motivacije za napredek.  

 

ZAKLJUČEK 

Za mladostnika pomeni praktično usposabljanje prehod iz šolskega v poklicno življenje, zato je izjemno 
pomembno, kako bo ta prehod izpeljan. Skrbno se pripravimo s pomočjo seznama, na katerega 
zapišemo vse, kar naj bi dijak vedel/poznal, pa tudi, to, kar mi želimo vedeti o dijaku za uspešen začetek 
sodelovanja. Dobro načrtujmo tudi prvi delovni dan dijaka, saj bo njegov potek pomembno vplival na 
dijakov občutek varnosti, pripadnosti in kompetentnosti. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kateri so dejavniki občutka lastne vrednosti in zakaj je dobro, da so čim bolje razviti za dijakovo 
uspešnost pri praktičnem usposabljanju? 

▪ Kako se uspešno pripraviti za dijakov prvi delovni dan? 
▪ Zakaj je pomembno, da vse to kot mentor poznam?  

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ La Marca, M.: et al.: How to successfully train IVET trainers, A guideline for the training of trainers 
in initial vocational education and training, AC4SME, 2018 

 

 

III. RAZLIČNI NAČINI KOMUNICIRANJA IN ODZIVANJA V RAZLIČNIH SITUACIJAH (REŠEVANJE 
KONFLIKTOV, VZPOSTAVLJANJE TIMOV, UVAJANJE DELOVNEGA REDA, …) 

 

V tem podpoglavju bomo razložili osnove konfliktov na delovnem mestu in opisali različne odzive 
mentorja in dijaka v konfliktu. Osvetlili bomo pomen vključevanja dijaka v delovni tim in kako to 
izpeljati. Videli bomo, da uvajanje delovnega reda pomeni tudi osmišljevanje pravil, ki jih je več vrst in 
zato tudi več različnih načinov njihovega vpeljevanja. 

 

Pogled dijakov: 

»Zanimalo me je, kako me bodo 
sprejeli zaposleni in stanovalci ...« 

»Moja pričakovanja in želje pred 
odhodom na PUD so bila, da se čimbolj 
znebim začetniškega strahu in da bom 
čimprej čimbolj suverena pri delu ...« 

»Všeč mi je, ko smo morali takoj v 
akcijo. Zaposleni so bili prijazni ...« 

»Zaposleni so včasih preveč hiteli in 
sem jih komaj dohajala ...« 

»Začetka PUD-a sem se najbolj bala. 
Bilo me je strah ali bom znala 
postopke, kako jih bom opravila ali 
bom naredila pravilno, kako mi bo šla 
komunikacija s pacienti, se bom znašla 
na oddelku ... Vse to mi je šlo po glavi 
...« 
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PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH 
IZKUŠNJAH 

Spomnite se na čas, ko ste sami 
opravljali praktično 
usposabljanje. Izberite situacijo, 
ki je privedla do konflikta med 
vami in vašim mentorjem. 
Podoživite ta konflikt. Kako je 
potekalo reševanje in kakšen je 
bil razplet? Kako ste se počutili? 
Kakšen je bil nadaljnji odnos med 
vami in vašim mentorjem? Kako 
bi ravnali v primeru, če bi se 
podoben konflikt zgodil zdaj, 
vendar z vami v vlogi mentorja? 

 

 

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

Primer: Kot vsako jutro vaši skupini zaposlenih predstavljate načrt dela za ta dan. Med njimi je tudi 
dijak na praktičnem usposabljanju, ki se med vašim podajanjem navodil ukvarja s telefonom. Ker ni 
prvič, vas to zelo jezi, veste pa tudi, da boste dijaku morali navodila ponoviti. Dijak ob koncu sestanka 
dvigne oči s telefona: »Kaj moram delati?« Vi: »Zdaj imam pa tega dovolj. Vedno ti moram ponoviti, 
ker ne poslušaš. Od zdaj naprej je zate telefon prepovedan.« Dijak: »Tega ne morete narediti. To nikjer 
ne piše.«   

Pred nami je ena izmed mnogih konfliktnih situacij v delovnem okolju, ki še zdaleč nima samo ene 
možne uspešne rešitve. Brez ustreznega ravnanja obeh vpletenih strani pa obstaja še več možnih 
neuspešnih rešitev, ki lahko imajo za posledico otežkočen medsebojni odnos v prihodnosti. 

Dobro je vedeti, da različne situacije zahtevajo različne odzive in načine komuniciranja, torej recepti za 
uspešno reševanje konfliktov ne obstajajo. Zato pa se bomo v nadaljevanju seznanili z različnimi 
možnimi odzivi v konfliktnih situacijah in njihovih možnih posledicah.  

Najprej pa moramo ugotoviti, za kaj pri konfliktu sploh gre. Ker se bomo ukvarjali s konfliktom na 
praktičnem usposabljanju, predpostavljajmo, da sta kot v zgornjem primeru udeleženca dva: mentor 
in dijak. 

Najpogosteje gre za to, da vedenje enega onemogoča drugemu, da bi zadovoljil potrebo, do katere ima 
vso pravico. Takšen je konflikt med dijakom na telefonu in mentorjem, ki želi navodila podati samo 
enkrat. Drugi pogost vzrok za nastanek konflikta pa je razhajanje med vrednotami enega in drugega 
(povzeto po Gordon, 1997). Dijaku npr. veliko pomenijo prosti popoldnevi, ko trenira nogomet, 
mentorju pa želi prisotnost dijaka na delu popoldne, ko je veliko strank. 

Konflikti se torej pojavljajo v vseh odnosih in so »neizogibni kot davki in dež« (T. Gordon). Zato nas 
samo število konfliktov ne sme toliko skrbeti, kot pa število konfliktov, ki jih ne uspemo rešiti. Uspešno 
rešeni konflikti prinašajo namreč veliko koristi, tako na osebnem nivoju, kot tudi na nivoju odnosov. 
Med uspešnim reševanjem konflikta spoznamo bolje samega sebe, zaupanje vase raste, odnosi se 
poglobijo in obogatijo, napetosti v odnosih se zmanjšujejo, sodelovanje med vpletenimi se izboljša 
(Lamovec, 1993). 

Jasno nam je torej, da je uspešno reševanje konfliktov v interesu vseh. Osnova za to pa je, da mentor 
in dijak skupaj iščeta rešitev, ki bi najbolje ustrezala obema, tako da lahko vsak zase izpolni svoje 
potrebe. Ni pomembno, kdo predlaga najbolj ugodno možnost. Dijaki nas lahko s svežimi idejami in 
nepričakovanimi rešitvami presenetijo, mi pa moramo biti pripravljeni le-te sprejeti. 
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Seveda je pomembno, da znamo aktivno poslušati, o čemer smo že govorili v poglavju B I. Elementi 
dobre komunikacije. Na ta način bomo slišali, kakšne so dijakove potrebe, kaj želi, kaj hoče. Ravno tako 
pa moramo tudi sami jasno izraziti svoje potrebe, želje in hotenja. 

Takšen odziv v konfliktu lahko opišemo tudi kot »oba zmagava«. Od mentorja zahteva, da dijaka vidi 
kot nekoga, ki kljub mladosti enakovredno vstopa v odnos s svojimi izkušnjami in pogledom na svet. 
Mentor se ob tem zaveda svoje osebnostne zrelosti in svoje izkušenosti, pri čemer pa ne izkorišča svoje 
hierarhične prednosti. 

 

V kolikor kot mentor želimo uporabiti svojo avtoriteto kot 
sredstvo za prevlado v konfliktu, se moramo zavedati, da 
bo dijak občutil bolj ali manj močna čustva jeze, 
razočaranja, sramu in morda željo po maščevanju ali 
upiranju. Če ne bo podvržen nadzoru, je velika verjetnost, 
da sploh ne bo sledil vsiljenemu dogovoru. V nasprotju z 
našimi pričakovanji dijak ne bo bolj odgovoren, 
discipliniran ali produktiven, saj s prisilo ne razvijamo 
samoiniciativnosti in samodiscipline. 

Vendar pa ne smemo odziva v konfliktu »jaz zmagam – ti 
izgubiš« zamenjevati z včasih neizogibnim ukrepanjem, ko 
je potrebna hitra reakcija, npr.: »Izklopi aparat, kvari se.« 
Več o tem bomo prebrali v naslednjem poglavju o 
podajanju navodil. 

Včasih pa se tudi odrasli, zaradi svojih osebnostnih 
značilnosti ali neizkušenosti, konfliktnim situacijam kar 
izognemo. Ignoriramo neželeno vedenje dijaka, zaradi 

česar lahko le-ta meni, da nas ne moti in nadaljuje ali celo stopnjuje tovrstno ravnanje.  

Lahko se zgodi, da dijaku sporočimo o nezaželenosti vedenja, ker pa se nam močno upre, popustimo. 
Občutili bomo ista čustva, kot smo jih omenili pri prejšnjem načinu odziva, samo da jih je takrat občutil 
dijak, tokrat pa mi. V obeh primerih gre namreč za nekoga, ki zmaga in nekoga, ki izgubi, zato ta način 
odziva v konfliktih imenujemo tudi »ti zmagaš – jaz izgubim«.  

Lahko celo tako ravnamo zato, ker menimo, da je potrebno 
dijakom dati čim več svobode. Vendar dijaki ne cenijo 
učiteljev in mentorjev, ki se v konfliktu odmaknejo ali 
popustijo. Ravno tako ima tak način funkcioniranja 
posledice v našem širšem doživljanju. Če bomo prevečkrat 
popuščali, se zna celo zgoditi, da bomo v sebi razvijali 
odklanjanje dijakov ali celo do mentorstva.  

 

VKLJUČEVANJE DIJAKA V DELOVNI TIM 

Na delovnem mestu navadno nismo sami; imamo 
sodelavce, pogosto z nekaterimi tvorimo delovni tim. Ko 
dobimo dijaka na praktično usposabljanje, ne smemo 
pozabiti, da po vsej verjetnosti ne bo imel opravka samo z 
nami, kot njegovimi mentorji. Seznaniti ga bomo morali 
vsaj s tistimi sodelavci, s katerimi bo v stiku. V kolikor pa ga 
bomo vključili v delovni proces kot del delovnega tima, bo zelo na mestu, da se temeljito posvetimo 
procesu njegovega vpeljevanja v tim.  

Pogled mentorja: 

»Mladostniki so, ko izvedo, da ne 
smejo imeti mobitela, začudeni. Potem 
poizkušajo, ko pa jih parkrat 
opozorimo, jih ne uporabljajo več. Je 
pa pri tem potreben kompromis – 
telefon lahko imajo pri sebi in če imajo 
nujen klic, se lahko oglasijo, vendar 
morajo zapustiti delovno mesto 
(zaradi nesreč pri delu, varnosti). Ker 
pa je njihovo delo vezano na normativ, 
jim pojasnimo, da lahko zaradi njih 
celotna ekipa ne bo dosegla 
normativa. In ko se tega zavedajo, 
upoštevajo, premislijo, ali bodo 
zgubljali čas s telefoni ...« 

 

Pogled organizatorja PUD-a: 

»Kadrovnica iz podjetja me je 
obvestila, da ima dijak nespoštljiv 
odnos do nadrejenih. Šefa je poslal v tri 
krasne in se uprl, da ne bo pakiral na 
praksi. Ko sem prišel v podjetje, sem ga 
poslušal, kar je povedal ... da ima 
občutek, da ga v podjetju izkoriščajo, 
da pakiranje ne spada v okvir del in 
nalog. Skupaj smo mu pojasnili, da je 
tudi to potrebno narediti, da pa to ne 
sme biti vsak dan. Razgovor je 
pomagal in dijak je uspešno opravil 
PUD.« 
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Dlje kot delamo na določenem delovnem mestu, bolj 
samoumevni se nam zdijo postopki, pravila, vrednote in 
vloge posameznih sodelavcev. Če pa se vživimo v vlogo 
nekoga, za katerega je vse novo, bomo lažje razumeli 
pomen skrbnega vključevanja v tim. Dijak namreč ni samo 
novinec v našem delovnem okolju, temveč v delovnem 
procesu nasploh.  

Vzemimo si čas že pred njegovim prihodom. Poskusimo si 
zamisliti, kaj vse naj bi dijak vedel o naši delovni skupini, še 
bolje pa je, če si vse zapišemo. Na ta način ne bomo pozabili 
česa pomembnega.  

Kdo so člani skupine? Kakšna je njihova izobrazba in 
delovne izkušnje? Kakšna je njihova vloga v skupini; katere 
so posameznikove naloge in za katere je še posebej 
usposobljen ali odgovoren? Kaj je skupini še posebej 
pomembno? Kako v skupini sodelujemo in rešujemo 
težave? Kje vidimo vlogo dijaka v skupini? 

Več kot bo dijak vedel o delovanju tima, hitreje in bolje se 
bo vanj vključil. Od tega bomo imeli korist vsi: preprečili 
bomo nesporazume, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepoznavanja svoje vloge in vloge posameznih 
članov skupine.  

 

UVAJANJE DELOVNEGA REDA 

Da bo dijak lahko uspešno opravljal praktično usposabljanje, mora čimprej usvojiti pravila na delovnem 
mestu. Mogoče se nam zdi, da bo dovolj, če jih dijaku samo predstavimo, on pa jih bo sprejel in 
upošteval. Vendar so procesi v ozadju sprejemanja pravil veliko bolj kompleksni, zato jim bomo v 
nadaljevanju posvetili nekaj prostora. 

Mogoče ste kdaj imeli dijaka na praktičnem usposabljanju, ki vas je ves čas spraševal o smiselnosti 
pravil. »Zakaj je tak problem, če nosim črne nogavice k delovni obleki?« ali »Zdi se mi nesmiselno, da 
o poteku bolezni žene ne smemo poročati njenemu možu brez njenega dovoljenja.« Mogoče ta isti 
dijak ni imel nobenih težav s sprejemanjem pravila, da si je potrebno razkužiti roke ob vstopu v prostor. 

Ne sprejemamo namreč vseh vrst pravil enako, zato je smiselno, da se mentorji vnaprej odločimo, od 
katerih ne bomo odstopali, o katerih se lahko z dijakom pogajamo, o katerih pa lahko dijak do določene 
mere odloča sam. Različne vrste zahtev jasno opisuje teorija socialnih domen in poznavanje le-teh nam 
bo koristilo pri oblikovanju pravil, zato jo bomo na kratko opisali. Teorija loči moralne in 
konvencionalne zahteve ter zahteve, povezane z osebnim delovanjem (Nucci, 2003; Killen in Smetana, 
2008; Kroflič, 2013).  

Navadno so tako imenovana konvencionalna pravila tista, ki jih dijaku samo predstavimo in 
argumentiramo, zakaj je pomembno, da se jih držimo vsi. Zgoraj smo opisali pravilo razkuževanja rok, 
ki smo ga dijaku predstavili ter razložili vzrok za nastanek pravila. Konvencialna pravila so namreč 
povezana z upoštevanjem avtoritete in oblikovanjem navad znotraj nekega okolja. 

Drugače pa je z moralnimi pravili, ki se nanašajo na dobrobit in dostojanstvo drugih. Tak je zgoraj opisan 
primer pravila o prepovedi obveščanja svojcev brez dovoljenja. Za moralna pravila je ključnega 
pomena, da ima dijak možnost, preko pogovora, izraziti svoje dvome, čustva, ravno tako pa mu lahko 
mi predstavimo svoje izkušnje s tega področja. 

Pravila, ki se nanašajo na področje osebnega delovanja, mladostniki dojemajo kot še posebej 
občutljiva. Gre namreč za pravila, ki posegajo v njihov način oblačenja, vedenja ipd. V poglavju A III. 
Razvoj identitete in poklicno odločanje smo govorili o tem, da mladostnik preizkuša različne vloge in 
stile, da bi kot končni rezultat lahko izoblikoval jasno identiteto. Kadar poskušamo s pravili omejiti 
njegovo osebno sfero, z vidika mladostnika poskušamo vplivati na njegovo identiteto. Na mestu je 

Pogled mentorja: 

»Študent, ki je prišel na delo, je mislil, 
da že zna vse in tako se je tudi obnašal 
... bil je inženir. Potem je dobil eno 
zahtevno nalogo, ki je ni znal narediti. 
Delal je pripravo za selekcijo kosov – ali 
so dobri ali slabi. Narisati in sestaviti je 
moral pripravo, ki bo selekcionirala 
dobre in slabe kose po določeni 
metodologiji in ko je naredil, ni delalo. 
Najprej so bili krivi vsi – program, 
sodelavci … Ko sem ga vprašal o 
problemu, je krivil program in tiste, ki 
so izdelovali kose. Vzrok je iskal drugje, 
ne pri sebi. Potem pa smo ga poslali k 
orodjarju, začel je sodelovati z drugimi, 
skupaj so si delili znanje, spoznal je, da 
so potrebne izkušnje ...« 
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razmislek, katera od tovrstnih pravil so nujno potrebna v delovnem okolju, katera pa lahko prepustimo 
mladostniku, da jih oblikuje po svoje. Če se vrnemo na primer mladostnika in njegovih črnih nogavic – 
v kolikor je določena barva potrebna za nemoten potek delovnega procesa, seveda vztrajajmo pri njej. 
Če pa nima nobenega vpliva, je bolj koristno za naš odnos z mladostnikom, da tovrstno pravilo 
opustimo.  

Dijake, ki kot zgoraj opisani prevprašujejo naša pravila, pogosto doživljamo kot naporne in vedenjsko 
problematične. Vendar nam omogočajo, da pravila osmislimo, dijaki jih ponotranjijo oz. sprejmejo za 
svoje in se jih držijo tudi, ko jih ne kontroliramo. Pri tem uporabimo dialog za izmenjavo prepričanj, 
mnenj in razčiščevanju morebitnih dilem. 

Mogoče so nam bližje dijaki, za katere menimo, da so se brez kakršnihkoli vprašanj strinjali s 
predstavljenimi pravili in s sprejemanjem le-teh ne bo težav. Mogoče verjamemo, da bodo razlago 
pravil dijaki sprejeli in delovali v skladu z našimi pričakovanji. Vendar ni nujno tako. Razumevanje 
pravila še ne pomeni tudi delovanja v skladu s tem pravilom. Tako je na primer neka dijakinja 
zdravstvene nege razumela in podpisala izjavo, da je fotografiranje pacientov neetično. Iz teoretičnega 
dela kodeksa profesionalne etike je bila celo odlično ocenjena. Na praktičnem usposabljanju pa je imela 
opravka z ljubkim novorojenčkom, ki ga je fotografirala in fotografijo objavila na socialnem omrežju. 
Ker pravila ni ponotranjila, ni uspela povezati teoretičnega znanja s svojim doživljanjem, posledično pa 
ni ravnala v skladu s pravilom. 

 

ZAKLJUČEK 

Seznanili smo se z neobhodnostjo konfliktov na delovnem mestu in načini njihovih reševanj, pri čemer 
niso vsi uspešni. Vendar uspešno rešen konflikt pripomore k večji kvaliteti odnosa med mentorjem in 
dijakom ter osebnemu zadovoljstvu vsakega od njiju. Vredno se je temeljito posvetiti tudi vključevanju 
dijaka v delovni tim, saj bo kot aktiven član skupine bolj učinkovit tudi tim v celoti, ne samo dijak. Ker 
obstaja več vrst pravil, jih tudi vpeljujemo različno, če želimo, da jih bo dijak sprejel za svoje in se po 
njih tudi ravnal.  

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Zakaj so konflikti lahko koristni in kdaj škodijo? 
▪ Kakšni so možni odzivi v konfliktu na delovnem mestu? 
▪ Kako vključimo dijaka v delovni tim? 
▪ Zakaj dijaki ne sprejemajo vseh pravil enako? 
▪ Zakaj je pomembno, da vse to kot mentor poznam?  

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Gordon, T.: Trening večje učinkovitosti za učitelje, Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše, Ljubljana, 1997 

 

 

IV. PODAJANJE NAVODIL IN USTREZNIH, KONSTRUKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ 

 

V tem podpoglavju bomo osvetlili elemente učinkovite komunikacije z vidika podajanja navodil in 
povratnih informacij. Spoznali bomo pomen jasnega in direktnega sporočanja ter preverjanja 
razumevanja povratnih informacij. Razložili bomo pomen učinkovite povratne informacije, kako jo 
podati in kako jo prejeti. 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Spomnite se enega jasnega in enega nejasnega navodila, ki ste ju prejeli. Kako lahko te informacije 
porabite pri dajanju navodil dijakom? 
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Spomnite se svojega šolanja. Katera povratna informacija, ki ste jo dobili v času vašega praktičnega 
usposabljanja, je bila za vas najbolj spodbudna, in zakaj? Ali bi lahko podobno povratno informacijo 
uporabili pri dijakih in ob kakšni priložnosti? 

 

PODAJANJE NAVODIL 

Ne da bi bili na to pozorni, vsak dan prejemamo in dajemo navodila, tako v poklicnem kot zasebnem 
življenju. Pri prejemanju navodil nam je hitro jasno, ali so dobra ali slaba, saj na lastni koži vidimo, ali 
jim lahko sledimo. Drugače pa je, ko sami podajamo navodila drugim. Nam se zdijo jasna, toda ali jih 
bodo tako dojeli tudi naši sogovorniki? 

Pri podajanju navodil ne gre za nič drugega kot za 
upoštevanju načel učinkovite komunikacije, o katerih smo 
podrobno govorili v prejšnjih treh poglavjih. Nekaj 
najpomembnejših pa lahko ponovno osvetlimo tudi na tem 
mestu. 

1. Poleg vsebinskega upoštevajmo tudi odnosni vidik 
komunikacije. 

Ni vseeno samo, kakšna je vsebina navodila, marveč tudi, 
kako je ta vsebina podana. Velika večina komunikacije gre 
namreč na račun uporabe glasu in elementov neverbalne 
komunikacije.  

2. Uporabljajmo kratke in preproste stavke. 

Če želimo, da bo dijak navodilo res razumel, mora biti le-to 
kratko, jasno in v logičnem zaporedju. Veliko lažje bo sledil 
navodilu: »Zavri vodo, dodaj špagete, vrejo naj sedem 
minut«, kot pa: »Špageti naj vrejo sedem minut, potem ko 
smo jih vsuli v vodo, ki smo jo pred tem zavreli.«  

3. Bodimo pozorni pri uporabi strokovnih izrazov in kratic. 

Dijaki bodo seveda morali usvojiti strokovne izraze in 
kratice, pa vendar so trenutno še v fazi usposabljanja. 
Nekatere že poznajo, drugih še ne. Ne zanašajmo se na to, 
da si jih je zapomnili iz šole. Eno je naučiti se snov za test, 
nekaj drugega pa jo uporabiti v praksi.  

4. Preverimo, ali je dijak navodilo razumel. 

Pri tem uporabljajmo vprašanja odprtega tipa. Ne vprašajmo ga npr.: »Ali ti je vse jasno?«, saj si z 
odgovorom da ali ne ne moremo pomagati. Raje vprašajmo: »Mi lahko poveš, kaj boš naredil?« ali »Mi 
lahko ponoviš, da vidim, če sem jasno razložil?« Le s takimi vprašanji bomo preverili razumevanje 
navodila. 

5. Za kompleksnejša navodila pripravimo pisni material. 

Ko je več navodil naenkrat ali pa so takšna, da bodo veljala več časa, jih je smiselno zapisati. Tako jih 
bo lahko dijak večkrat preveril, preden si jih bo zapomnil. Takšna so lahko navodila za urejenost na 
delovnem mestu, za komunikacijo s strankami, za posamezne delovne naloge, … 

 

PODAJANJE POVRATNE INFORMACIJE 

Povratno informacijo lahko razložimo kot informacijo o tem, kako napredujemo v prizadevanjih, da bi 
dosegli cilj (Wiggins, 2012). Poglejmo na primeru iz prakse. 

Dijak stopi v skladišče z namenom poiskati artikle, s katerimi bo napolnil police v trgovini. Pregleda 
skladiščne police, vendar izdelkov ne najde, zato za informacijo zaprosi zaposlenega. Le- ta ga usmeri 
na drug konec skladišča, kjer naj bi bili shranjeni podobni artikli. Povratna informacija v dijaku sproži 
razmišljanje, kam naj usmeri nadaljnje iskanje.  

Pogled mentorja: 

»Dijak je prišel k meni in mi povedal, da 
se z eno od zaposlenih ne razume 
najbolje, odkar je med njima prišlo do 
nesporazuma. Poslala ga je v neko 
drugo nadstropje po stojalo za 
infuzijski sistem, a ga ni našel. 
Prepričan je bil, da mu je dala zelo 
pomanjkljiva navodila, zato se je 
zgubljal po oddelkih in porabil veliko 
časa, da je našel stojalo. Ko se je 
končno vrnil s tistim stojalom, ga je 
zaposlena nadrla in ga do konca 
izmene ni več pošiljala okrog, njegove 
razlage pa ni želela poslušati. Dijak se 
ni dobro počutil in se je bal, kako bosta 
sodelovala vnaprej. 

Vprašala sem ga, kako bi mu bilo 
najlažje v prihodnje in povedal mi je, če 
bi mu zaposlena najprej pokazala 
sama ali pa mu rekla, naj si zapiše. 
Nato smo se pogovorili vsi trije in bilo 
je lažje.« 
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V zgornjem primeru je dijak ugotovil, da iskanih artiklov na določenem mestu v skladišču sicer ni, 
vendar se je področje, na katerem bo nadaljeval iskanje, vseeno zmanjšalo. Povratna informacija mu 
je dala védenje, kako naj nadaljuje. 

Glavni cilji dajanja kakovostne povratne informacije v izobraževanju so v tem, da z njeno pomočjo 
ugotovimo stopnjo doseženih veščin, spretnosti in znanj, povratna informacija dijaka spodbudi k 
iskanju pomanjkljivosti ter mu ponudi načine odpravljanja le-teh (Razdevšek Pučko, 2004). 

Dajanje povratne informacije poteka v vseh fazah učenja: pred učenjem, med učenjem in po njem. V 
vseh fazah namreč sproža razmišljanje o vprašanju, kje se nahajamo v tem trenutku in kaj moramo 
narediti, da bomo prišli do cilja. 

Mogoče se nam zdi, da naj bi podajanje povratne informacije potekalo samo v smeri od mentorja do 
dijaka, vendar ni tako. Če hočemo, da bo praktično usposabljanje čim bolj kvalitetno, se ne bomo 
omejili samo s tem. Veliko bomo namreč pridobili tudi sami, če bomo omogočili dajanje povratnih 
informacij dijakom. Na ta način bomo izvedeli, kako uspešno je bilo naše delo, kako je dijak z našo 
pomočjo zadovoljil svoje potrebe in v kateri smeri naj načrtujemo nadaljnje delo. 

 

Na kaj pa naj bomo pozorni, ko podajamo povratno informacijo? 

1. Povratna informacija naj bo pravočasna in primerno pogosta. 

Ne bo pomagalo, če bomo dijaku na koncu usposabljanja povedali, kje je delal napake in zakaj nismo 
najbolj zadovoljni z njegovim delom. Na ta način bo sicer z informacijami seznanjen, ne bo pa imel 
možnosti sprotnih izboljšav. Zato predlagamo, da se na začetku usposabljanja pogosteje sestajamo z 
dijakom z namenom podajanja povratnih informacij, ko pa vidimo, da po tem ni več take potrebe, 
število informacij zmanjšamo. Takrat bodo povratne informacije potrebne v primerih, ko dijak ne bo 
vedel, kako naprej. 

2. Povratna informacija naj bo razumljiva, jasna in povezana s cilji usposabljanja ter kriteriji uspešnosti.  

Da bo vedel, kje se trenutno nahaja, mora dijak vedeti, do kje mora priti - skratka, poznati mora cilj. Če 
ve, da mora posaditi sto lončkov sadik, tudi ve, kako daleč je po tridesetih posajenih lončkih. Ravno 
tako velja, da bo ob poznavanju kriterijev uspešnosti bolje razumel mentorjevo povratno informacijo 
in predloge, kako uspešneje nadaljevati z delom. Povejmo mu na primer, da je najučinkoviteje zasajanje 
okrasnih skled takšno, ko so rastline med seboj v razmaku 10 cm. Njegove so sedaj v razmaku 20 cm; 
če jih bo presadil na 10 cm, za kar ima še čas, bo skleda učinkovito zasajena.  

3. Povratna informacija naj bo konkretna, specifična in uporabna. 

Če dijaku rečemo: »Bodi bolj natančen«, si s tako informacijo ne more veliko pomagati. Ta »bolj 
natančen« za nas lahko pomeni, da mora pospraviti posteljo brez ene same gube, zanj pa, da so lahko 
gube malo manjše. Konkretna, specifična in uporabna povratna informacija vsebuje naša opažanja in 
predlog, kako izboljšati dosežek. V našem primeru bi bila primerna na primer takšna: »Vidim še nekaj 
gub. Da je postelja res dobro postlana, rjuha ne sme imeti gub.«  

 

V nadaljevanju predlagamo še nekaj nasvetov, kako bodo naše povratne informacije še bolj učinkovite. 

Povratno informacijo lahko začnemo z vprašanjem, npr.: »Se spomniš, ko sva se zadnjič pogovarjala o 
postiljanju postelje?« ali »Lahko ti pokažem, kako ti bo lažje pri postiljanju postelje. Hočeš videti?« 
Takšno vprašanje ima dvojno korist. Dijaka pripravi na to, da nameravamo podati povratno informacijo. 
Ravno tako pa mu ponudi izbiro, saj lahko odgovori z da ali ne. 

Dijaka povabimo k premišljevanju in ga tako vključimo k oblikovanju povratne informacije: »Si opazil, 
da bi lahko kaj popravil?« ali »Kako misliš, da bi lahko izboljšal svoje delo?« 

Tudi zaključimo lahko povratno informacijo z vprašanjem, npr.: »Kaj pa ti misliš o tem, kar sem 
povedal?« ali »Tako jaz vidim zadevo. Kako pa ti?« Povratna informacija na ta način ni več sporočilo 
mentorja dijaku, ampak dialog med dvema sogovornikoma. Dijak dobi občutek, da je njegovo mnenje 
pomembno, ter da ga upoštevamo. 

Povratno informacijo lahko obogatimo s skico, grafom, sliko, ipd. in jo tako naredimo še bolj razumljivo. 
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Tako kot pri podajanju kompleksnejših navodil si lahko tudi pri podajanju kompleksnejših povratnih 
informacij pomagamo s pisnim materialom, ki ga bo dijak imel možnost večkrat prebrati. 

Pomembno je, da se zavedamo, da je učinkovito podajanje povratnih informacij veščina, ki jo 
pridobimo z izkušnjami. Bodimo pozorni na učinek, ki jo ima naša povratna informacija na dijaka. Če je 
podana preblago ali neizrazito, dijak morda ne bo niti dojel njenega pomena. Če pa je preveč direktna 
ali celo groba, se bo dijak ukvarjal s svojimi čustvi, ne pa z vsebino informacije, torej ne bo dosegla 
svojega namena.  

Vendar vseeno ne moremo trditi, da obstaja samo en način uspešnega podajanja povratnih informacij, 
in ko bomo usvojili tega, bomo na konju. Na različne dijake namreč uspešno delujejo različni načini 
komunikacije. Več izkušenj kot bomo imeli, lažje bomo iz svojega repertoarja izbrali tistega, ki bo 
učinkovit za našega konkretnega dijaka. 

 

ZAKLJUČEK 

Pri podajanju navodil uporabljamo načela dobre komunikacije, ki nam bodo omogočila, da jih bo dijak 
nedvoumno razumel. Zato naj bodo kratka in jasna, pozorni bodimo na vsebinski in odnosni vidik 
komunikacije, preverimo razumevanje navodila s postavljanjem vprašanj in zapišimo navodila, ki so 
kompleksnejša. Ko podajamo povratno informacijo, naj bo konkretna – dijak mora točno vedeti, na kaj 
se nanaša in kaj mora narediti, da bo napredoval. Dobra povratna informacija poteka v obeh smereh, 
od mentorja k dijaku, pa tudi od dijaka k mentorju. Učinkovitega podajanja povratne informacije se 
naučimo, saj sodi med veščine. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kako podati navodilo dijaku, da bo jasno in učinkovito? 
▪ Zakaj se je vredno posvetiti podajanju povratne informacije? 
▪ Kako oblikovati povratno informacijo, da bo dosegla svoj namen? 
▪ Zakaj je pomembno, da vse to kot mentor poznam?  

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Holzar Brunauer, A. et al: Formativno spremljanje v podporo učenju, Priročnik za učitelje in 
strokovne delavce, ZRSŠ, 2019 

 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE ZA CELOTEN SKLOP 

▪ Vodopivec, M., Smerajec, M.: Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom, Biotehniški 
izobraževalni center Ljubljana in Šolski center Kranj, 2016 

 

 

  



   
 

36 
 

SKLOP 2: KAKO PODPRETI MENTORJA PRI IZVEDBI USPOSABLJANJA? 
 

V tem sklopu se boste uvodoma seznanili s strukturo srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter strukturo višjega strokovnega izobraževanja. Sledi kratka predstavitev temeljnih 
zakonskih predpisov, ki urejajo ali vplivajo na organizacijo in izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom za dijake in vajence ter praktičnega izobraževanja študentov. Osnova za dobro izpeljavo 
praktičnega usposabljanja je dobro načrtovanje ter sodelovanje med vsemi deležniki, zato vam v 
nadaljevanju predstavljamo možne načine in postopke načrtovanja in spremljanja dijakovega oz. 
študentovega napredka ter dokumentacijo, ki jo je treba pri tem voditi. Sledi še poglavje o preverjanju 
in ocenjevanju znanja, v katerem bomo opredeliti pomen preverjanja in ocenjevanja znanja, vlogo 
mentorja pri ocenjevanju znanja dijakov v vajeniški obliki izobraževanja, vmesnem preizkusu in 
zaključnem izpitu. Zadnje poglavje tega sklopa govori o pomenu samoevalvacije in refleksije 
mentorjevega dela. 

Vprašanja, ki si jih bomo obravnavali v tem poglavju, so: 

▪ Kateri zakoni in predpisi urejajo usposabljanje dijakov in študentov v podjetjih? 
▪ Kako je organizirano poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji? 
▪ Kje najdemo informacije o izobraževalnih in študijskih programih? 
▪ Katero dokumentacijo uporablja mentor v podjetju pri svojem delu in kako pri tem sodeluje s 

šolo? 
▪ Na kakšen način mentor pripravi načrt usposabljanja in kako pri tem upošteva učne cilje, ki so 

opredeljeni v katalogih znanja?  
▪ Kakšna je mentorjeva vloga pri ocenjevanju znanja, vmesnih preizkusih in zaključnih izpitih? 
▪ Kako mentor vrednoti napredek dijaka oz. študenta in kako svoje delo in odnos? 
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A. ZAKONODAJA IN DOKUMENTACIJA 

 

I. POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

V tem poglavju bomo spoznali izobraževalni sistem v Sloveniji s poudarkom na izobraževalnih 
programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Na kratko sta predstavljena tudi sistema 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK). 
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Srednješolsko izobraževanje v RS traja od dveh do pet let. Deli se na splošno izobraževanje, ki je 
namenjeno pripravi na nadaljevanje izobraževanja na univerzah ter na poklicno in strokovno 
izobraževanje, ki je namenjeno pridobitvi poklica in s tem vstopu na trg dela, pa tudi nadaljevanju 
izobraževanja.  

Srednje poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje delimo na: 

1. nižje poklicno izobraževanje,  
2. srednje poklicno izobraževanje,  
3. srednje strokovno izobraževanje, 
4. poklicno-tehniško izobraževanje ter  
5. poklicni tečaj. 

V programe poklicnega in strokovnega izobraževanja se vpisujejo tisti, ki so uspešno končali osnovno 
šolo.  

Programi nižjega poklicnega in srednjega poklicnega izobraževanja se zaključijo z zaključnim izpitom, 
programi srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja pa s 
poklicno maturo. 

V programe terciarnega izobraževanja sodijo dvoletni višješolski študijski programi, ki so poklicno 
naravnani (uvrščamo jih v poklicno in strokovno izobraževanje) in visokošolski študijski programi, ki so 
namenjeni študiju na univerzah. 

 

Nižje poklicno izobraževanje 

V izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se lahko vključi, kdor je končal najmanj sedmi 
razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko 
obveznost ter izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom, določene pogoje in tudi tisti, ki so 
zaključili osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom. Izobraževanje traja dve leti. Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) 
traja najmanj 4 tedne, odvisno od izobraževalnega programa. Izobraževanje se konča z zaključnim 
izpitom. Po uspešno končanem programu nižjega poklicnega izobraževanja, se dijak lahko vpiše v 
programe srednjega poklicnega izobraževanja. 

Več o programih nižjega poklicnega izobraževanja najdete tukaj: 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/npi/ 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/NPI/nizje.htm 

 

Srednje poklicno izobraževanje 

V srednje poklicno izobraževanje se lahko vpiše kdor je končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje 
poklicno izobraževanje ter izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. 

Srednje poklicno izobraževanje se izvaja v šolski in vajeniški obliki. Za šolsko obliko izobraževanja je 
značilno, da praktično usposabljanje z delom (PUD) traja najmanj 24 tednov in največ 52 tednov. V 
vajeniški obliki pa se najmanj 50 % programa izvede kot PUD, kar pomeni vsaj 56 tednov. 

Izobraževanje traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom.  

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne 
izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj 
(3 leta) pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. K 
opravljanju mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita lahko pristopijo tudi kandidati s 
pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo (in 2 letoma delovnih izkušenj) ali kandidati s pridobljeno višjo 
strokovno izobrazbo (in 1 letom delovnih izkušenj). 

Več o izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja najdete tukaj: 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/spi/ 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/index.htm  

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/npi/
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/NPI/nizje.htm
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/spi/
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/index.htm
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Vajeništvo je ena od oblik srednjega poklicnega izobraževanja, kjer dijak/vajenec pridobi znanja in 
spretnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje. Vajenec se najmanj 40 % 
časa izobražuje v šoli, najmanj 50 % časa pa je na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) pri 
delodajalcu. Pri izvajanju vajeništva sodelujejo različne institucije – šole, podjetja in zbornice, pri čemer 
zlasti podjetja in zbornice prevzemajo vse pomembnejšo vlogo. Vajeništvo izvajajo šole in podjetja, ob 
podpori Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije1.  

Več o vajeništvu si lahko preberete na spletnih straneh pristojnih zbornic in spletni strani Centra RS za 
poklicno izobraževanje (CPI): 

➢ Gospodarska zbornica Slovenije: 

https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Vklju%C4%8Dene-%C5%A1ole2 

➢ Obrtna zbornica Slovenije: 
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo/izobrazevalni-programi 

➢ Center RS za poklicno izobraževanje (CPI): 
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/vajenistvo/ 

 

Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje 

V srednje strokovno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje 
ter izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Izobraževanje v programih 
srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta. Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 
(PUD) traja od 4 do 10 tednov, odvisno od posameznega izobraževalnega programa. 

Izobraževanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, ki je namenjen dijakom, ki so zaključili 
srednje poklicno izobraževanje, traja dve leti. Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) 
traja 2 tedna. 

Izobraževanje se v obeh programih zaključi s poklicno maturo. 

Dijaki, ki zaključijo srednješolsko strokovno ali poklicno-tehniško izobraževanje, pridobijo srednjo 
strokovno izobrazbo in lahko nadaljujejo izobraževanje v študijskih programih višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih 
študijskih programih. 

Več o izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega 
izobraževanja najdete tukaj: 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/ 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pti/  

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Ssi/tehnisko.htm 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Pti/pokl_teh.htm  

 

Poklicni tečaj 

Enoletni poklicni tečaji so namenjeni tistim, ki si želijo pridobiti srednjo strokovno izobrazbo in so 
končali: 

▪ četrti letnik gimnazije, 
▪ ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

Dijakom so priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja in v programu 
opravljajo le strokovne module in praktično usposabljanje z delom. Poklicni tečaj je torej druga pot do 

 
 

1 V času nastajanja te publikacije sta v vajeništvo vključeni Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. Trgovinska zbornica Slovenije trenutno v vajeništvo ni vključena.   
2 Če izobreževalnega programa, ki bi ustrezal potrebam v vašem podjetju ni na navedenih seznamih, lahko pobudo za nove 
izobraževalne programe oddate na Gospodarsko zbornico Slovenije:  
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Novi-programi 

https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Vklju%C4%8Dene-%C5%A1ole
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo/izobrazevalni-programi
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/vajenistvo/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pti/
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Ssi/tehnisko.htm
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Pti/pokl_teh.htm
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Novi-programi
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naziva strokovne izobrazbe, za katerega obstaja tudi štiriletni program srednjega strokovnega ali 
poklicno-tehniškega izobraževanja. 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) traja od enega do šest tednov, odvisno od 
izobraževalnega programa. 

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. 

Izobraževalni programi, ki se izvajajo kot poklicni tečaj so navedeni tukaj: 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pt/ 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Pt/pokl_tecaj.htm 

 

Višje strokovno izobraževanje 

Višješolski strokovni študij temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Programi 
so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Študij traja 
2 leti. Višješolske študijske programe izvajajo javne ali zasebne višje strokovne šole. 40 % celotnega 
študijskega programa se izvaja kot praktično izobraževanje v podjetjih. 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno ali poklicno maturo. V višješolski študij se 
lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj 
in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno 
maturo. S posameznim višješolskim študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi 
posebne nadarjenosti, spretnosti in psihofizične sposobnosti, pomembne za uspešno opravljanje 
določenega poklica.  

Višješolske študijske programe najdete na naslednjih povezavah: 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi 

https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi 

https://www.vss-ce.com 

https://www.skupnost-vss.si/visjesolska-prijavna-sluzba 

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije 

Možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem ponuja 
sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Z nacionalno poklicno kvalifikacijo posamezniki 
pridobijo formalno priznanje, da so usposobljeni za opravljanje določenega poklica, ne glede na to, 
kako so pridobili potrebna znanja in spretnosti. Poti do poklica so namreč različne – lahko peljejo preko 
izobraževalnega sistema, lahko pa tudi preko samoizobraževanja, delovnih izkušenj in razvoja osebnih 
lastnosti. Nacionalna poklicna kvalifikacija, ki je pripravljena na podlagi nacionalnega poklicnega 
standarda, izkazuje torej delovno poklicno oziroma strokovno usposobljenost, ki je potrebna za 
opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del. Sistem NPK omogoča pridobitev javno veljavne 
listine o poklicni usposobljenosti, ki se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij (SOK). 

Nacionalne poklicne kvalifikacije se lahko pridobijo s preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter 
znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, 
prostočasnimi dejavnostmi, udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoizobraževanjem 
ipd. Nacionalne poklicne kvalifikacije pridobljene po tej poti so namenjene predvsem odraslim z 
delovnimi izkušnjami ali izjemoma mlajšim, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in imajo ustrezne 
delovne izkušnje. 

CPI je osrednja institucija, zadolžena, da na nacionalni ravni v sodelovanju s socialnimi partnerji 
pripravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi katalogov standardov strokovnih 
znanj in spretnosti za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so podlaga za postopke preverjanja in 
potrjevanja neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc. 

Pogoje in postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09), ki je v pristojnosti Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve. Več informacij: http://www.npk.si/  

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pt/
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Pt/pokl_tecaj.htm
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi
https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi
https://www.vss-ce.com/
https://www.skupnost-vss.si/visjesolska-prijavna-sluzba
https://www.nok.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3792
http://www.npk.si/
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Slovensko ogrodje kvalifikacij 

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za 
razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni. 

SOK je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji ter 
preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Prek SOK lahko uporabniki preverijo, na katero 
raven v Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) 
se umešča njihova izobrazba ali kvalifikacija. 

V SOK so vključene tri vrste kvalifikacij: 

▪ izobrazba, ki se izkazuje z javno listino o zaključenem izobraževanju (Izobrazba je rezultat 
formalnega izobraževanja in označuje stopnjo ter področje formalne izobrazbe, ki jo je posameznik 
pridobil.); 

▪ poklicno kvalifikacijo, ki se izkazuje s certifikatom o pridobljeni NPK, izdanem v skladu s predpisi, 
ki urejajo NPK, ali s potrdilom o zaključenem programu za usposabljanje oz. izpopolnjevanje, 
izdanem v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko izobraževanje (Poklicna 
kvalifikacija je kvalifikacija, ki se pridobi po postopku za nacionalno poklicno kvalifikacijo, po 
programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter po študijskih programih 
za izpopolnjevanje.); 

▪ dodatne kvalifikacije, ki se izkazujejo s potrdilom o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Dodatna 
kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na 
določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela.). 

Kvalifikacije so v SOK razvrščene v 10 ravni, ki se povezujejo z 8 ravnmi EOK preko opisnikov ravni obeh 
ogrodij.  

Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Njegovi temeljni 
cilji so: 

▪ podpreti vseživljenjsko učenje; 
▪ povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter 
▪ izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. 

Osrednji koncept nacionalnih ogrodij kvalifikacij so učni izidi, saj omogočajo primerljivost in 
transparentnost kvalifikacijskih sistemov, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in 
priložnostnega učenja, zagotavljanje kakovosti ter boljšo povezanost med izobraževanjem in trgom 
dela. 

Več informacij: https://www.nok.si/  

 

ZAKLJUČEK 

V tem poglavju smo preleteli izobraževalni sistem v Sloveniji. Seznanili smo se z značilnostmi 
srednješolskih in študijskih izobraževalnih programov na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja.  

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Katere vrste izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja poznamo v 
Sloveniji? 

▪ Kakšen je obseg praktičnega usposabljanja v podjetjih v posamezni vrsti programov, v katerih 
vrstah programov je praktično usposabljanje v podjetjih najbolj prisotno? 

▪ Na katerem nivoju je v Sloveniji organizirano vajeništvo? 

 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

▪ Programi nižjega poklicnega izobraževanja: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-
programi/programi/npi/ 

https://www.nok.si/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/npi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/npi/
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▪ Programi srednjega poklicnega izobraževanja: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-
programi/programi/spi/ 

▪ Vajeništvo: https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Vklju%C4%8Dene-
%C5%A1ole 

▪ Srednje strokovno izobraževanje: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-
programi/programi/ssi/ 

▪ Poklicno-tehniško izobraževanje: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-
programi/programi/pti/  

▪ Poklicni tečaj: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pt/ 
▪ Višješolski študijski programi: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-

programi/programi/vsi 
▪ Nacionalne poklicne kvalifikacije: http://www.npk.si/  
▪ Slovensko ogrodje kvalifikacij: https://www.nok.si/  

 

 

II. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

 

V tem poglavju bomo spoznali vsebino in bistvo vseh zakonov in pravilnikov, ki tako ali drugače urejajo 
srednje poklicno in strokovno izobraževanje, vključno z vajeništvom, in višjim strokovnim 
izobraževanjem.  

 

V spodnji preglednici so zbrani predpisi, ki urejajo: 

▪ srednje poklicno in strokovno izobraževanje, 

▪ vajeniško obliko izobraževanja, 

▪ višje strokovno izobraževanje. 

 

Preglednica: Predpisi, ki urejajo srednje poklicno in strokovno izobraževanje, vajeniško obliko 
izobraževanja ter višješolsko izobraževanje 

Srednje poklicno 
izobraževanje in strokovno 

izobraževanje 

Srednje poklicno izobraževanje 
– vajeniška oblika 

Višje strokovno 
izobraževanje 

Slovensko ogrodje kvalifikacij - SOK 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 

 Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju (ZVSI)  Zakon o vajeništvu (ZVaj) 

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah  

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah 
Pravilnik o ocenjevanju znanja 
v višjih strokovnih šolah 

Pravilnik o zaključnem izpitu  

Izobraževalni program Študijski program 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) – delno  

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih 
oseb 

 

Kolektivne pogodbe za dejavnostih 

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/spi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/spi/
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Vklju%C4%8Dene-%C5%A1ole
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENI%C5%A0TVO/Vklju%C4%8Dene-%C5%A1ole
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pti/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pti/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/pt/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi
http://www.npk.si/
https://www.nok.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325
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Kolektivna ali  
individualna učna pogodba 

Pogodba o vajeništvu 
Pogodba o praktičnem 
izobraževanju 

Pravilniki, navodila in drugi interni predpisi delodajalca 

* Opomba: Vsako raven in obliko izobraževanja označuje svoja barva. Zeleno so obarvana polja, v katerih so 
predpisi, ki veljajo za vse. 

 

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445&d-49683-s=1&d-49683-p=1&d-
49683-o=2; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

ZOFVI je najbolj splošen predpis, ki ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in 
financiranja vzgoje in izobraževanja javnih izobraževalnih organizacij od vrtca do višješolskega 
strokovnega izobraževanja, vključno z dijaškimi domovi, glasbenimi šolami in izobraževanjem odraslih. 

 

2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1); Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19; 
dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

ZPSI ureja izobraževanje za pridobitev: 

▪ nižje poklicne izobrazbe, 

▪ srednje poklicne izobrazbe, 

▪ srednje strokovne izobrazbe in 

▪ daje podlago za izvajanje mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov. 

Zakon opredeljuje predvsem: vrste izobraževalnih programov, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
izobraževanja, pristojnosti socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, vpis dijakov 
v izobraževanje, povezovanje izobraževanja in dela oziroma praktičnega usposabljanja dijakov, status 
dijaka, ureja izobraževalno delo učiteljev, ureja izvajanje mojstrskih, delovodskih in poslovodskih 
izpitov in drugo. 

Za delodajalce in mentorje so pomembne zlasti naslednje opredelitve: 

a) Pristojnosti socialnih partnerjev (zbornic, gospodarskih družb, zavodov, sindikatov), ki v sodelovanju 
s pristojnimi ministrstvi izvajajo naloge v zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.  

Socialni partnerji: 

▪ dajejo predloge za pripravo novih poklicnih standardov, 
▪ analizirajo, presojajo in usklajujejo ogrodje kvalifikacij po panogah, 
▪ predlagajo oziroma imenujejo svoje člane v izpitne komisije za zaključek izobraževanja na srednjih 

šolah, 
▪ organizirajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za pridobitev poklicne oziroma strokovne 

izobrazbe. 

Socialni partnerji, za regulirane poklice pa pristojna ministrstva, pri izvajanju svojih nalog sodelujejo s 
šolami pri poklicni orientaciji, pri načrtovanju razmestitve izobraževalnih programov in obsega vpisa 
ter pri določanju odprtega kurikula (18. člen). 

b) Pogoji za vpis: ZPSI opredeljuje pogoje za vpis v različne oblike srednješolskega izobraževanja, kar je 
predstavljeno že zgoraj, pri opredelitvi posamezne vrste izobraževalnih programov.  

c) Razpis za vpis v izobraževalne programe: Za vpis v začetni letnik rednega izobraževanja ministrstvo, 
pristojno za šolstvo, na predlog šol, šest mesecev pred pričetkom šolskega leta na svoji spletni strani 
objavi skupen razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove: https://www.gov.si/teme/vpis-
v-srednjo-solo/. Del razpisa je tudi razpis prostih učnih mest, ki ga pripravijo pristojne zbornice.  

č) Poglavje VI. ureja povezovanje izobraževanja in trga dela (31. do 45. člen). V tem poglavju je 
opredeljen kraj in pogoji izvajanja praktičnega usposabljanja z delom, zahteve za mentorja, način 
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verifikacije učnih mest, registri učnih mest, pogoji za sklenitev kolektivne in individualne učne pogodbe, 
sestavine učne pogodbe ter dolžnosti delodajalca in dijaka: 

Natančno so opredeljene dolžnosti delodajalca: 

▪ dijaku omogoči usposabljanje za pridobitev poklicne izobrazbe, 
▪ skrbi, da bo dijak redno obiskoval šolo in druge obvezne oblike izobraževalnega dela, 
▪ dijaku poleg počitnic v skladu s tem zakonom omogoči še najmanj šest prostih delovnih dni za 

pripravo na zaključni izpit, 
▪ dijaku izplačuje dogovorjeno nagrado, 
▪ skrbi za varnost pri delu in za zdravje dijaka, 
▪ dijaka seznani s predpisi o varnosti pri delu, 
▪ skrbi za dobre medsebojne odnose med delavci in dijaki, 
▪ nadzoruje, kako dijak vodi predpisano dokumentacijo o praktičnem usposabljanju z delom, 
▪ izpolnjuje druge, s pogodbo dogovorjene obveznosti, 
▪ delodajalec lahko nalaga dijaku le tista dela, ki zagotavljajo pridobitev poklicnih zmožnosti v skladu 

z izobraževalnim programom. 

Prav tako so opredeljene dolžnosti dijaka: 

▪  redno izpolnjuje svoje učne obveznosti, 
▪  redno obiskuje pouk in druge obvezne izobraževalne oblike, 
▪ se pri izobraževanju ravna po navodilih delodajalca in šole, 
▪  varuje poslovno tajnost delodajalca, 
▪  se ravna po predpisih o varstvu pri delu. 

d) Izpostavili bi še 58. člen, ki opredeljuje zdravstveno varstvo, in sicer ima dijak pri praktičnem pouku, 
praktičnem usposabljanju z delom ter na strokovnih ekskurzijah pravico do zdravstvenega zavarovanja 
kot učenec, v skladu z zakonom. Sredstva za plačilo prispevkov za zavarovanje dijakov pri praktičnem 
pouku in na praktičnem usposabljanju z delom za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

 

3. Zakon o vajeništvu (ZVaj); Uradni list RS, št. 25/17; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7512; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Zakon o vajeništvu vpeljuje vajeniško obliko izobraževanja za izbrane programe srednjega poklicnega 
izobraževanja. Izbor izobraževalnih programov določi pristojno ministrstvo z vsakoletnim razpisom za 
vpis v srednje šole. V tem Zakonu je opredeljeno, kdo je vajenec, kako se lahko vpiše v izobraževalni 
program in pod kakšnimi pogoji se lahko delodajalec vključi v vajeniško obliko izobraževanja (pogoji in 
postopki so enaki, kot so določeni v ZPSI).  

Novost, ki jo zakon prinaša je Načrt izvajanja vajeništva (NIV). NIV je individualni dokument, ki se 
pripravi za vsakega vajenca posebej in se priloži k pogodbi o vajeništvu. 

Zakon v nadaljevanju določa sestavine pogodbe o vajeništvu, katerih sestavni deli so tudi obveznosti 
pogodbenih strank in pravice vajencev.  

Minimalni mesečni zneski nagrad za vajenca v posameznem letniku so navedeni neposredno v zakonu, 
in sicer: 

▪ 250 eurov za prvi letnik; 

▪ 300 eurov za drugi letnik in 

▪ 400 eurov za tretji letnik. 

Zakon o vajeništvu prinaša večje obveznosti mentorja, kot jih ima le-ta v šolski obliki izobraževanja:  

▪ 20 % svojega delovnega časa mora nameniti delu z vajencem,  

▪ redno mora spremljati napredek vajenca ter nadzorovati vodenje dnevnika in 

▪ v času ocenjevalnega obdobja oceniti učne izide.  
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4. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednji šoli; Uradni list RS, št. 30/18; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13441; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov in opredeli, da se v izobraževalnem procesu 
ocenjuje dijakovo znanje pri programskih enotah: splošno izobraževalnih predmetih, strokovnih 
moduli in modulih odprtega kurikula.  

Znanje pri pouku ocenjuje praviloma učitelj/i, ki strokovni modul poučuje/o, znanje vajenca ocenjujeta 
učitelj strokovnega modula in mentor pri delodajalcu (7. člen). 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, čeprav je obvezen pogoj za dokončanje izobraževanja, 
se ne ocenjuje (3. člen). Namesto tega razrednik ali organizator praktičnega usposabljanja z delom 
ugotavlja izpolnjevanje obveznosti dijaka pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu v skladu 
z učno pogodbo (8. člen). 

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami. Izpolnitev obveznosti pri 
praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, interesnih dejavnostih in obveznih izbirnih vsebin, 
določenih z izobraževalnim programom, se ugotavlja z »opravil« ali »ni opravil« (16. in 17. člen). 

Končno oceno pri strokovnem modulu, ki se izvaja pri delodajalcu v vajeniški obliki izobraževanja, 
določi nosilec strokovnega modula na podlagi mnenja mentorja (19. člen). 

 

5. Pravilnik o zaključnem izpitu; Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722#; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Pravilnik predpisuje izpitni red, pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita v 
izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, imenovanje ter sestavo in 
pristojnosti komisij za zaključni izpit.  

 

6. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah; Uradni list RS, št. 30/18, 9/20 in 67/21; dostopno 
na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13469; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Je predpis, ki delodajalcu (in šoli) omogoča, da je del PUD izveden tudi izven trajanja šolskega leta in 
obdobja, v katerem se izvaja pouk, to je po 24. juniju. Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 
se lahko izvaja tudi ob pouka prostih dnevih (3. člen).  

Pravilnik določa tudi ocenjevalna obdobja, znotraj katerih mora dijak pridobiti določeno število ocen 
in ugotovitev o izpolnjevanju obveznosti. Šola število in trajanje ocenjevalnih obdobij tudi prilagodi in 
natančneje določi (4. člen). 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, ki poteka v strnjeni obliki najmanj štiri mesece, se 
šteje za eno ocenjevalno obdobje (4. člen). To pomeni, da se daljše strnjeno obdobje usposabljanja v 
podjetju obravnava kot celota in zato šola skupaj z delodajalcem določi enotne načine izpolnjevanja 
obveznosti dijaka.   

 

7. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI); Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Zakon ureja izobraževanje za pridobitev javnoveljavne višje strokovne izobrazbe in organizacijo višjih 
strokovnih šol.  

Praktično izobraževanje opredeljuje 50. člen, ki pravi, da morajo šole sodelovati z delodajalci, ki izvajajo 
praktični del izobraževanja ter da šola, delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem 
izobraževanju v skladu s študijskim programom. V pogodbi se določijo pravice in odgovornosti študenta 
ter naloge in odgovornosti delodajalca in šole. Delodajalec lahko sklene pogodbo o izvajanju 
praktičnega izobraževanja za študente, če: ima ustrezne prostore in opremo, njegovo poslovanje 
obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje, ima zaposlenega, ki je lahko mentor. 

 

8. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah; Uradni list RS, št. 71/09; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9328; pridobljeno: 4. 6. 2021. 
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V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju v višjih strokovnih šolah znanje pri praktičnem izobraževanju 
ocenjuje predavatelj, ki opravlja naloge organizatorja praktičnega izobraževanja. Pri tem upošteva 
študentovo poročilo o opravljenem delu in seminarske naloge oziroma druge izdelke, ki jih določa 
študijski program, z zagovori. Pri ocenjevanju si pridobi tudi pisno mnenje mentorja študenta pri 
praktičnem izobraževanju in predavateljev tistih modulov, s katerimi se praktično izobraževanje 
povezuje. 

 

9. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-
I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-
2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122); dostopno na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

ZUJF opredeljuje subvencionirano ceno malice za dijake (141. člen) ter nagrado za obvezno opravljanje 
prakse (180. člen). 

 

10. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-
B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – 
ZFRO in 51/21); dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280; pridobljeno: 
4. 6. 2021. 

20. člen ZPIZ-2 opredeljuje posebne primere zavarovanja, tako so za invalidnost in smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obvezno zavarovani dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri 
opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, prav tako pa tudi otroci 
in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za 
usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu. 

 

11. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); Uradni list RS, št. 43/11; dostopno na: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Zelo pomembno področje, povezano s pravno ureditvijo, je tudi področje varstva in zdravja pri delu. 
Za dijake in študente, ki se v okviru izobraževalnega procesa usposabljajo pri delodajalcih, v celoti velja 
ZVZD-1. 

ZVZD-1 se upošteva pri preverjanju zagotavljanja formalnih pogojev za izvajanje praktičnega 
izobraževanja v podjetju, saj mora biti učno mesto opremljeno v skladu z zahtevami posameznega 
programa. Oprema mora zadostiti minimalnim pogojem, ki zagotavljajo doseganje ciljev praktičnega 
usposabljanja z delom (PUD) za posamezni izobraževalni program. Na učnem mestu mora delodajalec 
zagotoviti vse pogoje za varstvo in zdravje pri delu. 

 

12. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb; Uradni list RS, 
št. 62/15; dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12454; 
pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Pravilnik določa ukrepe in aktivnosti za varovanje zdravja, telesnega in duševnega razvoja otrok, 
mladostnikov in mladih oseb pri delu in v zvezi z delom. Delodajalec na podlagi ocene tveganja sprejme 
potrebne ukrepe za varnost in zdravje otrok, mladostnikov in mladih oseb. Posebno pozornost mora 
nameniti: opremljanju in načrtovanju delovnega mesta; naravi, stopnji in trajanju izpostavljenosti 
fizikalnim, biološkim in kemičnim škodljivostim, psihološkim ter drugim obremenitvam; obliki, vrsti in 
uporabi delovne opreme, strojev, aparatov in naprav ter načinu, s katerim z njimi rokujejo; načrtovanju 
delovnih procesov in operacij ter organizaciji dela; stopnji izobraževanja, usposabljanja in inštrukcij pri 
mladih osebah. 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1493
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1516
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1328
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0969
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12454
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13. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21; dostopno na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213; pridobljeno: 4. 6. 2021. 

Delodajalce zavezuje tudi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa 
pravice do zdravstvenih storitev, mesečni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. 

Delodajalec je dolžan prijaviti vajenca v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
(17. člen). To stori preko sistema e-VEM (Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike) 
z obrazcem M12. Za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se za vajence plača mesečni 
prispevek v višini 5,46 EUR3. Delodajalec v zavarovanje prijavi vajenca za mesece, ko le ta pri njemu 
dejansko opravlja praktično usposabljanje. Prispevek se plačuje mesečno in ni vezan na število dni 
zavarovanja znotraj posameznega meseca. Prispevek se plačuje po stopnji 0,30 od povprečne plače v 
Republiki Slovenji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Višino prispevka vsako leto objavi 
FURS na svojih spletnih straneh (povzeto po spletni strani GZS4). 

Zakon določa (ZZVZZ, 55. a člen), da se prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % plačuje 
tudi od dohodka iz drugega pravnega razmerja (vajeniška nagrada), na podlagi katerega niso 
zavarovani po prvem odstavku 15. člena ZZVZZ, prejetega na podlagi opravljenega dela oziroma 
storitev. Slednje velja, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, v skladu z zakonom, 
ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek, kot ga 
opredeljuje zakon, ki ureja dohodnino (prav tam). 

Zavarovati je treba vajenca za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu (po ZPIZ-2) ter 
plačati letni pavšalni prispevek (za koledarsko leto) 11,60 EUR, ki ga delodajalec plača za vajence za 
vsako šolsko leto do 20. oktobra (če je bil vajenec v vajeniški program vpisan v septembru) oziroma do 
20. dne v mesecu po mesecu, v katerem je zaključen vpis vajenca. Znesek pavšalnega prispevka je vsako 
leto (v marcu, z začetkom veljavnosti 1. aprila) objavljen v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne 
primere zavarovanja, ki ga sprejme Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in objavi v 
Uradnem listu RS. Zneski pavšalnih prispevkov po tem sklepu so objavljeni tudi na spletnih straneh 
FURS (prav tam). Kadar vajenec odstopi od vajeniške pogodbe pred nastopom usposabljanja z delom 
pri delodajalcu, lahko delodajalec pri FURS vloži zahtevo za vračilo že plačanega pavšalnega prispevka. 

Več informacij lahko dobite na spletni stani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-
Informacije-za-podjetja/Pogosta-vpra%C5%A1anja.  

 

14. Zakon o delovnih razmerjih; Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-
F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; 
dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944; pridobljeno: 4. 6. 
2021. 

Vajenci, dijaki in študenti, ki so pri delodajalcu na PUD ali PRI, niso v delovnem razmerju. Kljub temu 
morajo, enako kot delodajalec oziroma zaposleni, upoštevani določbe Zakona o delovnih razmerjih, če 
v prej omenjenih predpisih, ki urejajo izobraževanje, ni drugače določeno.  

 
15. Kolektivne pogodbe za različne dejavnosti 

Enako obvezujoče so tudi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki podrobneje urejajo pravice in obveznosti 
v razmerju med delodajalcem in zaposlenim. Značilnost kolektivnih pogodb je, da so sklenjene za 

 
 

3 Višina zneska 5,46 EUR velja za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
4 https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Pogosta-vpra%C5%A1anja  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1624
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0968
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Pogosta-vpra%C5%A1anja
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Pogosta-vpra%C5%A1anja
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2550
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Pogosta-vpra%C5%A1anja
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določeno časovno obdobje, za katero se socialni partnerji dogovorijo o vrsti in obsegu pravic ter 
obveznosti pogodbenih strank. 

S kolektivnimi pogodbami je praviloma določeno, da delodajalec zagotavlja dijakom in študentom na 
obvezni praksi (PUD in PRI): 

▪ plačilo za opravljeno delo v skladu z določili kolektivne pogodbe ali ZVaj, 
▪ seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in ustrezna zaščitna sredstva, 
▪ zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe na delu, 
▪ stroške prevoza na delo in z dela, 
▪ prehrano med delom ter 
▪ ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.  

Zneski za navedena plačila so predmet tarifnih prilog kolektivnih pogodb.  

Kolektivne pogodbe se razlikujejo glede na dejavnost, posledično se pravice dijakov in študentov, ki 
opravljajo PUD oziroma PRI, glede na dejavnost razlikujejo. 

 

ZAKLJUČEK  

V tem poglavju smo na kratko spoznali vsebino vseh zakonov in pravilnikov, ki se dotikajo ureditve 
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja z vajeništvom in ureditve višjega strokovnega 
izobraževanja. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kateri zakoni urejajo vse ravni in vsa področja poklicnega izobraževanja v Sloveniji? 
▪ Kam bi se obrnili, če bi želeli izvedeti več o zavarovanju dijakov na delovnem mestu? 
▪ Ali je ocenjevanje znanja dijakov in študentov urejeno na državni ravni? Če da, kako? 

 

 

III. VERIFIKACIRANA UČNA MESTA ZA IZVAJANJE USPOSABLJANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V 
PODJETJIH 

 

Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v srednješolskem izobraževanju in praktičnega 
izobraževanja v višjem strokovnem izobraževanju morajo podjetja zadostiti nekaterim formalnim 
pogojem. Prvi je ta, da ima delodajalec primerno učno mesto, ki je verificirano s strani pristojne 
zbornice. To pomeni, da ima izpolnjene določene materialne pogoje (nudi ustrezno okolje, v katerem 
se dijak lahko usposablja) ter kadrovske pogoje (da lahko zagotovi ustreznega mentorja, ki bo dijake 
usposabljal). Seveda pa rabi tudi primernega kandidata (dijaka, študenta), katerega želi usposobiti. 
Razmerje med dijakom oz. študentom in delodajalcem se uredi s pogodbo.  

 

Učna mesta 

Delodajalec svojo namero za izobraževanje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja najavi  pristojni 
zbornici (28. člen ZPSI-1). Pristojna zbornica najave posreduje ministrstvu, pristojnemu za 
izobraževanje, ki prosta učna mesta objavi v razpisu za vpis za prihodnje šolsko leto.  

Pristojna zbornica pred začetkom vsakega novega šolskega leta, objavi razpis prostih učnih mest, kjer 
lahko dijaki in vajenci opravljajo praktično usposabljanje z delom. Na osnovi seznama prostih učnih 
mest si lahko dijaki in vajenci poiščejo delodajalca, s katerim sklenejo učno pogodbo. Vajenci z 
delodajalci sklepajo vajeniške učne pogodbe (vajenec – delodajalec), dijaki lahko sklepajo individualne 
učne pogodbe (dijak – delodajalec) in šole za dijake kolektivne učne pogodbe (šola – delodajalec). 

Več informacij najdete na: 

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

http://vajenistvoiskalnik.gzs.si/  

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri/register-ucnih-mest
http://vajenistvoiskalnik.gzs.si/
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Centralni register učnih mest je zbirka podatkov o poslovnih subjektih, ki so pri GZS, OZS ali TZS 
verificirali učna mesta za izvajanje PUD v srednjem poklicnem izobraževanju, v šolski ali vajeniški obliki. 
Register združuje podatke zbornic, za njegovo vzdrževanje pa skrbi CPI. Register je dostopen na 
https://crum.cpi.si/. 

Za programe srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja se učna mesta ne verificirajo. 
Za njihovo kakovost so odgovorne šole. Posamezna šola ima oblikovan seznam delodajalcev, na katere 
dijaki lahko naslovijo prošnjo za vključitev v praktično usposabljanje z delom.  

Delodajalci, ki želijo izvajati praktično izobraževanje (PRI) za študente višjega strokovnega 
izobraževanja, se prav tako dogovarjajo neposredno z višjimi strokovnimi šolami.  

 

Verifikacija učnih mest 

Verifikacijo učnih mest za programe srednjega poklicnega izobraževanja izvajajo pristojne zbornice 
(OZS, GZS, TZS).  

Kot smo že omenili, mora imeti podjetje, ki hoče usposabljati dijake srednjega poklicnega 
izobraževanja, verificirana učna mesta, kar pomeni, da izpolnjuje ustrezne materialne in kadrovske 
pogoje. 

Materialni pogoj pomeni, da delodajalec zagotavlja tehnično opremljenost učnega mesta in minimalne 
pogoje, ki so potrebni za doseganje zadovoljive kakovosti storitev ter realizacijo ciljev praktičnega 
usposabljanja dijakov, v skladu z zahtevami predpisanega programa. 

Kadrovski pogoj pomeni, da ima delodajalec oziroma oseba, ki je pri njem zaposlena na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, torej mentor zadostne izkušnje iz ustreznega področja, in ustrezno pedagoško-
andragoško izobrazbo. 

Postopek se začne z oddajo vloge za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom. Vlogi delodajalec predloži dokazilo o opravljenem pedagoško andragoškem usposabljanju 
mentorja, kopijo mentorjevega spričevala in dokazilo o delovnih izkušnjah. Po prejemu izpolnjene 
vloge se predstavnik zbornice dogovori za obisk oz. verifikacijo učnega mesta v podjetju.  

Če podjetje izpolnjuje kadrovske in materialne pogoje, ga pristojna zbornice vpiše v razvid oziroma 
register učnih mest (Centralni register učnih mest: https://crum.cpi.si/), delodajalcu pa se izda odločba 
o ustreznosti pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.  

Več o postopkih verifikacije si lahko preberete na spletnih straneh pristojnih zbornic: 

▪ Gospodarska zbornica Slovenije:  
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/Verifikacija-u%C4%8Dnih-mest-VAJENI%C5%A0TVO-in-
PUD 

▪ Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: 
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/verifikacija-ucnih-
mest 

▪ Trgovinska zbornica Slovenije: 
https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta 

Za programe nižjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja, kjer PUD 
obsega manj kot 14 tednov, verifikacija ni potrebna. Za ustreznost učnih mest teh programov je 
odgovorna šola. 

Tudi izvajalci praktičnega izobraževanja študijskih programov višjega strokovnega izobraževanja 
morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje:  

▪ ustrezne prostore in opremo, 
▪ poslovanje, ki obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje, in 
▪ vsaj enega zaposlenega, ki je lahko mentor študentu višje strokovne šole (50. člen ZVSI). 

Pogoje preverja izvajalec študijskega programa, ko sklepa dogovor o sodelovanju. 

 

 

https://crum.cpi.si/
https://crum.cpi.si/
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/Verifikacija-u%C4%8Dnih-mest-VAJENI%C5%A0TVO-in-PUD
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/Verifikacija-u%C4%8Dnih-mest-VAJENI%C5%A0TVO-in-PUD
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/verifikacija-ucnih-mest
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/poklicno-izobrazevanje/verifikacija-ucnih-mest
https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta
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ZAKLJUČEK 

V tem podpoglavju smo spoznali značilnosti učnih mest in postopek njihove verifikacije. 

 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je centralni register učnih mest? 
▪ Ali so vsa učna mesta za praktično usposabljanje z delom v Sloveniji verificirana? 
▪ Kdo izvaja verifikacijo učnih mest? 
▪ Kaj pomeni, da je učno mesto verificirano? 

 

 

IV. DOKUMENTACIJA, KI SPREMLJA USPOSABLJANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V PODJETJIH 

 

V tem poglavju bomo spoznali pripravo in vodenje dokumentacije za praktično usposabljanje z delom, 

vajeništvo in za praktično izobraževanje v višjem strokovnem izobraževanju. Dokumenti, ki so 

predstavljeni so: učna pogodba, napotnica, dnevnik, itd., ki pa se za vsako obliko izobraževanja deloma 

razlikujejo. 

 

Priprava in vodenje dokumentacije za praktično usposabljanje z delom – v nižjem poklicnem 
izobraževanju, v šolski obliki srednjega poklicnega izobraževanja in v srednjem strokovnem 
izobraževanju 

Verifikacija učnega mesta pri pristojni zbornici je pravi korak na poti do začetka usposabljanja dijakov 
v podjetju. Uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom pa zahteva tudi pripravo in vodenje 
naslednje dokumentacije: 

▪ učna pogodba o praktičnem usposabljanju, 
▪ vsebina in načrt usposabljanja, 
▪ napotnica, 
▪ dnevnik ali poročilo dijaka, 
▪ poročilo mentorja. 

Vso potrebno dokumentacijo pripravi organizator PUD na šoli. Dodatne informacije, še posebej za 
pripravo in izvajanje individualne učne pogodbe, mentorji dobijo na pristojnih zbornicah. 

Seznam podjetij, ki imajo verificirana učna mesta in so pripravljena sprejeti dijaka na usposabljanje, 
dijaki dobijo v centralnem registru učnih mest (https://crum.cpi.si/) in na šoli pri organizatorju PUD. 
Dijak lahko tudi sam predlaga podjetje, kjer bi opravljal PUD (za oblikovanje pisnega predloga običajno 
dobi obrazec na šoli, npr. obrazec za najavo učnega mesta). Organizator PUD v naslednjem koraku 
preveri ustreznost podjetja in, v kolikor je potrebno, predstavnika podjetja smeri, da učno mesto 
verificirajo pri eni od pristojnih zbornic. 

 

Učna pogodba o praktičnem usposabljanju z delom 

Za urejanje izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v šolski obliki izobraževanja poznamo dve vrsti 
pogodb: 

▪ kolektivna učna pogodba in  
▪ individualna učna pogodba.  

Kolektivno učno pogodbo sklene šola s podjetjem za praktično usposabljanje z delom dijakov 
določenega izobraževalnega programa tako v programih nižje in srednjega poklicnega izobraževanja 
kot tudi v programih srednjega strokovnega izobraževanja. 

Individualno učno pogodbo je mogoče uporabiti le za dijake, ki se izobražujejo v 3-letnih programih 
srednjega poklicnega izobraževanja.  

https://crum.cpi.si/
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Razlika med pogodbama je tudi v tem, da se z individualno učno pogodbo , če se delodajalec in šola 
tako dogovorita, čas praktičnega usposabljanja z delom poveča na račun praktičnega pouka v šoli. 
Praktično usposabljanje z delom v srednjem poklicnem izobraževanju se lahko poveča s 24 tednov na 
največ 52 tednov v treh letih izobraževanja, kar se opredeli z individualno učno pogodbo. Kolektivno 
učno pogodbo sklene šola s podjetjem, medtem ko je pri individualni pogodbi podpisnik tudi dijak oz. 
njegov zakonit zastopnik.  

Sestavine učne pogodbe so navedene v 36. členu ZPSI-1. V pogodbi se opredelijo tudi dolžnosti 
delodajalca in dijaka (37. in 38. člen ZPSI-1). Dolžnosti delodajalca so, da dijaku omogoči ustrezno 
usposabljanje ter da skrbi, da dijak redno obiskuje šolo in opravlja druge obvezne oblike 
izobraževalnega programa. Delodajalec mora dijaku izplačevati dogovorjeno nagrado. Skrb delodajalca 
se nanaša tudi na dijakovo varnost pri delu, na njegovo zdravje, zato ga mora seznaniti s predpisi o 
varnosti pri delu, prav tako pa skrbi za dobre odnose z ostalimi zaposlenimi ter za opravljanje 
dogovorjenih del in za zagotovite počitka. Pomembna naloga delodajalca oziroma mentorja, je, da 
dijaka nadzoruje, spremlja in vodi pri urejanju in izpolnjevanju predpisane dokumentacije o praktičnem 
usposabljanju. 

Dolžnosti dijaka so, da redno izpolnjuje svoje učne obveznosti ter obiskuje pouk in druge obvezne 
izobraževalne oblike. Dijak mora upoštevati navodila delodajalca in šole, spoštovati in varovati 
poslovno tajnost delodajalca ter upoštevati predpise o varstvu pri delu. 

Vzorci individualnih učnih pogodb so dostopni na: 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/U%C4%8Dna-pogodba 

https://www.ozs.si/datoteke/ozs/javna%20pooblastila/Mitja%20Korunovski/Ucna%20pogodba%20i
ndividualna%202019.pdf 

https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta/ 

 

Vsebina in načrt usposabljanja 

Šola in delodajalec se na podlagi izobraževalnega programa, kjer obstaja pa tudi na podlagi kataloga 
praktičnega usposabljanja, dogovorita o vsebini praktičnega usposabljanja za posameznega dijaka. Šola 
običajno pripravi pregled znanja in kompetenc, ki jih dijak že obvlada in pogosto tudi seznam 
kompetenc, ki naj bi jih dijak usvojil na usposabljanju v podjetju. Pri pripravi načrta se upoštevajo 
možnosti, ki jih ima delodajalec, pa tudi pričakovanja posameznega dijaka.  

 

Napotnica o napotitvi dijaka na PUD 

Delodajalec na podlagi pogodbe in napotnice, ki jo dijak prejme v šoli, sprejme dijaka na praktično 
usposabljanje z delom. 

 

Poročilo oz. dnevnik dijaka 

O poteku izvajanja PUD je dijak dolžan voditi poročilo oz. 
dnevnik, ki je pomembna informacija o količini in kakovosti 
poteka PUD. Priporočeno je, da poročilo oz. dnevnik 
vsebuje elemente (povzeto po Justinek, 2011):  

▪ naslovno stran (naziv šole, letnik in naziv programa, 
naziv delodajalca, ime in priimek mentorja, ime in priimek 
dijaka, kraj in čas opravljanja PUD-a); 
▪ kazalo vsebine; 
▪ kratko predstavitev delodajalca in podjetja ter 
področja dela;  

Pogled dijaka:  

»S pisanjem dnevnika sem tudi obnovil 
znanje. Tudi zdaj, ko gledam dnevnik 
za nazaj, vidim, kaj vse sem delal. Ko 
preberem, se spomnim, kako je 
potekalo delo, kako je zgledal izdelek. 
Ko pišeš tudi obnavljaš. Pri določeni 
nalogi bi bilo smiselno, da bi priložili še 
fotografijo končnega izdelka.« 

 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/izobrazevanje/vsebina/Javna-pooblastila/U%C4%8Dna-pogodba
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/javna%20pooblastila/Mitja%20Korunovski/Ucna%20pogodba%20individualna%202019.pdf
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/javna%20pooblastila/Mitja%20Korunovski/Ucna%20pogodba%20individualna%202019.pdf
https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje-javno-pooblastilo/ucna-mesta/
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▪ poročila o delu (kronološki prikaz dela na PUD, naslov delovne teme in kratek opis). Dnevno 
delovno poročilo naj ima uvod, glavno besedilo in zaključek, včasih tudi priloge, obvezno pa tudi 
vire. Opis dneva oz. celotne delovne naloge naj vsebuje: naziv teme, navodila za delo in tehnološke 
postopke izvedbe naloge, dokumentacijo, oblike komuniciranja, pripomočke, orodja, stroje in 
naprave, materiale, zaščitno in varovalno obleko, preventivne in kurativne ukrepe za varovanje 
zaposlenih, premoženja ali okolja pred nesrečami. Delovna poročila morajo vsebovati tudi lastna 
opažanja dijaka in razlago dela ter rezultatov dela, 
morebitne primerjave z drugim delom, organizacijo ali 
teoretičnimi izhodišči; 

▪ zaključek ali povzetek (spoznanja, ključne ugotovitve, 
predlogi za nadaljnje delo, lastno mnenje in ugotovitve 
dijaka).  

Dnevnik oz. poročilo dijaka naj predstavlja kakovosten opis 
določenih nalog, ki jih je dijak opravil, vsebuje naj tudi 
samorefleksijo dijaka na opravljeno delo in na osvojene 
veščine (Zupanc, 2017). 

 

Poročilo mentorja 

Mentor vodi evidenco ur prisotnosti dijaka na PUD. Na koncu poda mnenje o izpolnjevanju obveznosti 
in uspešnosti dijaka na PUD. 

Šola pripravi obrazce in navodila za poročilo oz. dnevnik dijaka, kot tudi za vodenje evidence prisotnosti 
in mnenje mentorja.  

 

Priprava in vodenje dokumentacije za vajeništvo  

Temeljni dokument za izvajanje vajeništva je pogodba o vajeništvu skupaj z načrtom izvajanja 
vajeništva (NIV). Pogodbo o vajeništvu skleneta delodajalec in bodoči vajenec. V primeru mladoletnosti 
vajenca pa tudi straši oz. zakoniti zastopniki. Podpisano pogodbo preveri in registrira pristojna 
zbornica.  

NIV za posameznega vajenca pripravita skupaj mentor oz. predstavnik podjetja in organizator PUD 
(predstavnik šole). 

Vajenec po navodilih mentorja vodi vajeniški dnevnik, mentor pa skupaj z organizatorjem PUD in 
učitelji sodeluje pri ocenjevanju znanja vajenca.  

 

Pogodba o vajeništvu 

Pogodba o vajeništvu se sklene za celotno obdobje trajanja izobraževanja, se pravi za obdobje treh let 
in trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 56 tednov. Obliko in vsebino pogodbe 
določa 16. člen Zakona o vajeništvu, obveznosti pogodbenih strank pa določata 18. in 19. člen. 

Pogodbo o vajeništvu skleneta vajenec in delodajalec pred vpisom v šolo, saj je registrirana učna 
pogodba pogoj za vpis v vajeniško obliko izobraževanja. Pogodbo se podpiše v štirih izvodih, ki jih 
podjetje pošlje v registracijo na pristojno zbornico; tj.: Gospodarska zbornica Slovenije ali Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije. Seveda se pa pogodba o vajeništvu lahko podpiše kadarkoli dijak želi 
prestopiti v vajeniško obliko izobraževanja.  

Pri sklepanju pogodbe delodajalcem svetuje zbornica, ki v postopku registracije preveri skladnost 
pogodbe o vajeništvu z zakonom ter pogodbo registrira. Po registraciji 1 izvod dobi podjetje, 1 vajenec, 
1 šola in 1 izvod ostane na zbornici (Korunovski, 2021). 

 

➢ Gospodarska zbornica Slovenije 

Vzorec pogodbe o vajeništvu: https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENCI-Informacije-za-
vajence-in-njihove-star%C5%A1e/Vajeni%C5%A1ka-pogodba. 

Pogled mentorja:  

»Skozi dnevnike spremljam vajenčev 
napredek, vajenec je vsak teden dobil 
oceno za pripravljen dnevnik. Najprej 
sem mu dal povratno informacijo kaj 
je bilo dobro pripravljeno in kaj naj 
popravi. Ko je popravil in glede na to, 
kako je popravil, je potem dobil 
oceno.« 

 

https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENCI-Informacije-za-vajence-in-njihove-star%C5%A1e/Vajeni%C5%A1ka-pogodba
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/VAJENCI-Informacije-za-vajence-in-njihove-star%C5%A1e/Vajeni%C5%A1ka-pogodba
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S šolskim letom 2020/21 podjetja vajeniške pogodbe vpisujejo v elektronsko aplikacijo: 
https://vajenistvo.gzs.si/Prijava.aspx 

Za pomoč pri izpolnjevanju so na voljo NAVODILA za vpis vajeniške pogodbe. 

➢ Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

Navodila za registracijo pogodbe in obrazci, ki jih pri tem podjetje potrebuje se nahajajo na povezavah: 

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo  

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo/vloge-in-obrazci 

 

V srednjem poklicnem izobraževanju je možen prehod iz vajeniške oblike v šolsko obliko izobraževanja 
in obratno. To pomeni, da se lahko vajeniška učna pogodba prekine in se namesto nje sklene 
individualna ali kolektivna učna pogodba ali obratno.  

V pogodbenem razmerju sta delodajalec in vajenec dolžna upoštevati določbe Zakona o vajeništvu in 
drugih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. Vajenec lahko kadarkoli med 
trajanjem pogodbe o vajeništvu pisno z obrazložitvijo odpove pogodbo o vajeništvu. Delodajalec lahko 
vajeniško pogodbo razdre v primeru, če vajenec krši določila s pogodbe oziroma Zakona o vajeništvu 
(Korunovski, 2021). 

Sestavine vajeniške pogodbe opredeljuje 16. člen Zakona o vajeništvu. Če povzamemo, pogodba o 
vajeništvu vsebuje osebne podatke vajenca in njegovih staršev (npr. ime in priimek, datum rojstva), 
predhodno izobrazbo vajenca, podatke o podjetju in mentorju, podatke o izobraževalnem programu, 
časovno opredelitev ter pravice in obveznosti podjetja in vajenca. 

Več informacije o vajeniški pogodbi boste našli v Zakonu o vajeništvu (Ur. l. RS 25/17) v razdelku III. 
oziroma v besedilu od 16. – 30. člena.  

 

Načrt izvajanja vajeništva (NIV) 

Za izvajanje vajeniške oblike izobraževanja delodajalec in šola pripravita načrt izvajanja vajeništva 
(NIV), in sicer za vsakega vajenca posebej. Za optimalno pripravo NIV je pomembno, da sodelujejo 
osebe, ki poznajo poklic za katerega se dokumentacija pripravlja 

Vključuje naslednja področja: 

1. opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja vajenca v podjetju s cilji in obsegom 
izobraževanja v šoli, 

2. pripravo časovne razporeditve usposabljanja na vajeniškem delovnem mestu in izobraževanja v 
šoli, 

3. načine in oblike medsebojnega obveščanja med delodajalcem in šolo, 
4. način sodelovanja pri izvajanju zaključnih izpitov. 

Pripravljen NIV, ki je priloga pogodbe o vajeništvu, dodajalec v prvem mesecu šolskega leta predloži 
pristojni zbornici v verifikacijo. 

 

Metodologijo in obrazce za pripravo NIV dobite na spletni strani GZS: 
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-
vajeni%C5%A1tva 

 

Vajeniški dnevnik 

V skladu z 18. členom Zakona o vajeništvu je vajenec dolžan redno voditi vajeniški dnevnik. V skladu z 
31. členom istega zakona je tudi dolžnost mentorja, da redno spremlja usposabljanje in napredek 
vajenca ter nadzoruje vodenje dnevnika vajenca. 

Dnevnik služil vajencem kot pripomoček za učenje z delom, v pomoč pri spremljanju poteka 
praktičnega usposabljanja z delom v vajeništvu pa je tudi mentorjem in učiteljem. Oblika dnevnika in 
njegovi elementi ter frekvenca pisanja v zakonu niso predpisani. Dnevnik mora predstavljati 

https://vajenistvo.gzs.si/Prijava.aspx
https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-priponke/Navodila%20vajeni%C5%A1ka%20pogodba.pdf
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/vajenistvo/vloge-in-obrazci
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1324?sop=2017-01-1324
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-vajeni%C5%A1tva
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-vajeni%C5%A1tva
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kakovosten opis določenih nalog, ki jih dijak opravi, z dodatkom samorefleksije dijaka na opravljeno 
delo in osvojene veščine (ZVaj 2017; Zupanc 2007, Resnik 2021). 

Oblike dnevnika se med šolami (in izobraževalnimi programi) lahko razlikujejo, prav tako se razlikujejo 
navodila za izpolnjevanje. Zato priporočamo, da se šola in delodajalec (mentor) uskladita o načinu 
pisanja dnevnika pred začetkom izobraževanja. Pomembno je izpostaviti, da je dnevnik ključni 
dokument dijaka in bolj pomemben zanj in za mentorje, kot za šolo. 

Navodila in primer izpolnjenega dnevnika najdete tukaj: 

https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-
priponke/DNEVNIK%20za%20vajenistvo_2019_navodila%20z%20zgledom.pdf  

 

Načrt ocenjevanja znanja 

Za razliko od drugih oblik praktičnega usposabljanja z delom v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, v vajeništvu pri ocenjevanju znanja sodeluje tudi mentor pri delodajalcu (ZVaj, 31. člen). 
Zaradi tega mora mentor poznati, in tudi sodelovati pri pripravi, načrta ocenjevanja znanja. Načine 
sodelovanja mentorjev pri ocenjevanju znanja šola opredeli s šolskimi pravili ocenjevanja znanja.  

Načrt ocenjevanja znanja šola pripravi kot del izvedbenega kurikula (Pravilnik o ocenjevanju znanja v 
srednjih šolah, 13. člen). Načrt ocenjevanja znanja opredeljuje: 

▪ minimalne standarde znanja, 
▪ merila in načine ocenjevanja znanja ter 
▪ roke za pisno ocenjevanje znanja. 

Za vajeniško obliko izobraževanja šola načine in roke ocenjevanja znanja uskladi tudi z mentorji v 
podjetjih. Dogovor med učitelji in mentorji koordinira organizator PUD, pri tem je posebej pozoren na 
način sodelovanja mentorja pri ocenjevanju znanja in način dokumentiranja.  

Opredelitev sodelovanja mentorja pri ocenjevanju znanja je lahko vključena v načrt izvajanja 
vajeništva (NIV).  

 

Priprava in vodenje dokumentacija za praktično izobraževanje v višješolskem izobraževanju 

Praktično izobraževanje se izvaja v neposrednem delovnem procesu kot opravljanje storitev, izdelava 
izdelkov, izvedba projektov in drugih oblik izvajanja delovnih nalog in reševanja konkretnih delovnih 
problemov. Izvaja se v podjetjih (tudi pri samostojnih podjetnikih, na kmetijah), v zavodih, lahko pa 
tudi na šolskih posestvih, v medpodjetniških izobraževalnih centrih ali šolskih delavnicah, če je 
zagotovljeno realno delovno okolje (npr. v šolskem hotelu ali restavraciji odprtega tipa) (Izhodišča, 
2018). 

Za pripravo in izvedbo praktičnega izobraževanja je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja, ki 
spremlja in usmerja študenta pri izvedbi praktičnega izobraževanja. Študent si organizacijo praviloma 
izbere sam. Če pri iskanju organizacije ni uspešen, mu pri tem pomaga organizator praktičnega 
izobraževanja. 

Dokumenti, ki jih za izvajanje praktičnega izobraževanja pripravi šola, so: 

▪ dogovor o sodelovanju, 
▪ pogodba o praktičnem izobraževanju, 
▪ načrt praktičnega izobraževanja, 
▪ napotnica, 
▪ poročilo oz. dnevnik študenta, 
▪ seminarska oz. projekta naloga, 
▪ poročilo mentorja. 

Za vsebino praktičnega izobraževanja oz. področja dela se dogovorita šola in delodajalec na podlagi 
katalogov znanja za praktično izobraževanje. Pri tem je pomembno, da se upoštevajo tudi študentova 
pričakovanja in karierne preference. Številni delodajalci študente povabijo na predhodni razgovor – ali 
pa le-tega opravijo prvi dan praktičnega izobraževanja - pri katerem se s študentom pogovorijo in 

https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-priponke/DNEVNIK%20za%20vajenistvo_2019_navodila%20z%20zgledom.pdf
https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-priponke/DNEVNIK%20za%20vajenistvo_2019_navodila%20z%20zgledom.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visjesolstvo/Izhodisca-za-pripravo-visjesolskih-studijskih-programov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Visjesolstvo/Izhodisca-za-pripravo-visjesolskih-studijskih-programov.pdf
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poskušajo upoštevati njegove želje pri razporejanju dela. Višješolski študij se zaključi z diplomskim 
delom, ki ga študent zagovarja na diplomskem izpitu. Težnja višjih strokovnih šol je, da diplomska dela 
temeljijo na izkušnjah, znanju in konkretnih projektih, ki so jih študenti pridobili na praktičnem 
izobraževanju in uskladili z mentorjem pri delodajalcu. 

 

Dogovor o sodelovanju 

Ko delodajalec identificira svoje zmožnosti in interes za izvajanje dela izobraževalnega programa 
višjega strokovnega izobraževanja lahko sklene dogovor o sodelovanju z izbrano šolo. Dogovor zajema 
identifikacijske podatke izobraževalnega programa, informacijo o številu študijskih mest in dogovor o 
načinu izvajanja praktičnega izobraževanja pri delodajalcu. 

 

Pogodba o praktičnem izobraževanju 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13) v 50. členu določa, da šola, 
delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu s študijskim programom. 
V pogodbi se določijo pravice in odgovornosti študenta ter naloge in odgovornosti delodajalca in šole. 

Delodajalec lahko sklene pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za študente, če za izbran 
študijski program izkazuje, da: 

▪ ima ustrezne prostore in opremo, 
▪ njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje, 
▪ ima zaposlenega, ki je lahko mentor študentu višje strokovne šole. 

 

Načrt praktičnega izobraževanja 

Načrtovanje študentovega dela mora biti usklajeno s katalogi znanja za PRI posameznega 
izobraževalnega programa višje strokovne šole. 

Mentor izdela individualni načrt PRI za posameznega študenta že pred prihodom študenta na PRI ali 
najkasneje ob njegovem prihodu. Osnova za pripravo načrta so predpisana delovna področja, ki so 
razvidna iz katalogov znanj za PRI ustreznega programa izobraževanja. Mentorju so v pomoč 
informacije, ki jih dobi na šoli (pregled učnih ciljev katalogov znanja za PRI) in informacije, ki jih dobi 
ob uvodnem razgovoru s študentom. Mentor v skladu z učnimi cilji kataloga znanja za PRI in 
pričakovanji študenta načrtuje delovne naloge, ter se z vodji oddelkov ali timov dogovori za čas 
njihovega izvajanja. S pripravljenim načrtom seznani študenta ob prihodu na PRI. Tako ima študent 
možnost, da ob tej priložnosti izrazi svoja pričakovanja in poda svoje mnenje k predlaganemu načrtu 
praktičnega izobraževanja. 

 

Napotnica 

Delodajalec na podlagi pogodbe in napotnice, ki jo študent prejme na višji strokovni šoli, študenta 
sprejme na praktično izobraževanje. 

 

Poročilo oz. dnevnik študenta o praktičnem izobraževanju 

Študent poročilo oz. dnevnik pripravi v skladu z navodili, ki jih je dobil na šoli. V poročilu oz. dnevniku 
za posamezen sklop ali učni cilj opiše, kaj konkretno je v podjetju delal. 

 

Seminarska naloga oz. drugi izdelki študenta 

Seminarska naloga predstavlja strokovno pisno delo, ki ga študent izdela, ko opravlja praktično 
izobraževanje v podjetju. Naloga mora biti izdelana strokovno, pri čemer se morajo upoštevati 
smernice oz. navodila, ki jih študent prejme na višji strokovni šoli. 

Projektna naloga je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo 
projektno obdelavo. Projekt je časovno in ciljno usmerjena dejavnost z določenim namenom. V 
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projektni nalogi je zato potrebno za izbrani problem opredeliti trajanje projekta, potrebne vire, izdelati 
terminski plan, opredeliti stroške in podobno. Namen projektne naloge je oblikovati študentov 
kreativni in ustvarjalni prispevek k reševanju določenih problemov v realnih delovnih pogojih. 

Seminarska ali projektna naloga se oceni. Ocena opravljenega praktičnega izobraževanja je skupaj z 
oceno naloge končna ocena praktičnega izobraževanja študenta. Končno oceno za praktično 
izobraževanje določi predavatelj višje strokovne šole. 

 

Poročilo mentorja 

Mentor pripravi pisno mnenje oz. poročilo oz. oceno uspešnosti o praktičnem izobraževanju študenta. 
Sestavine, ki jih mora obsegati pisno mnenje mentorja PRI (in predavateljev) določi ravnatelj.  

Pri tem upošteva študentovo poročilo o opravljenem delu in seminarske naloge oziroma druge izdelke, 
ki jih določa študijski program, z zagovori. 

Predavatelj, ki opravlja naloge organizatorja praktičnega izobraževanja, mnenje mentorja (skupaj s 
študentovim poročilom o opravljenem delu in seminarsko nalogo oziroma drugim izdelkom) upošteva 
pri ocenjevanju. V ocenjevanje so vključeni tudi predavatelji tistih modulov, s katerimi se praktično 
izobraževanje povezuje. 

 

ZAKLJUČEK 

V tem poglavju smo spoznali vsebino, značilnosti in odgovornosti za pripravo temeljnih dokumentov, 
ki so potrebni za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov, vajencev in študentov. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kdo pripravi dokumentacijo za PUD v šolski obliki? 
▪ Katere vrste pogodb poznamo za urejanje izvajanja praktičnega usposabljanja z delom v šolski 

obliki izobraževanja? 
▪ Kateri je temeljni dokument za izvajanje vajeništva? 
▪ Ali je v srednjem poklicnem izobraževanju možen prehod iz vajeniške oblike v šolsko obliko 

izobraževanja in obratno? Kaj to pomeni? 
▪ Katere sestavine vsebuje Načrt za izvajanja vajeništva (NIV)? 
▪ Ali je praktično delo študenta načrtovano? Če da, kako? 
▪ Zakaj dijaki, vajenci in študenti pripravijo poročilo o delu oz. dnevnik dela? 
▪ Zakaj je potrebno poročilo mentorja? 
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B. NAČRTOVANJE USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU TER SODELOVANJE S ŠOLO 

 

I. SODELOVALNI PRISTOP K NAČRTOVANJU IN SPREMLJANJU DIJAKOVEGA OZ. ŠTUDENTOVEGA 
NAPREDKA  

 

V tem podpoglavju spoznamo opredelitev vloge organizatorja PUD/PRI, mentorja v podjetjih in 

učitelja strokovnih modulov oz. predavatelja ter pomen njihovega medsebojnega sodelovanja. 

 

Vloga organizatorja PUD/PRI 

Temeljna naloga organizatorja praktičnega usposabljanja z delom (organizator PUD) oz. organizatorja 
praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli (organizator PRI) je povezovanje sodelujočih v šoli in 
podjetju na način, da bo dijak/ študent med usposabljanjem v podjetju pridobil pričakovane 
kompetence, mentor v podjetju in učitelji/ predavatelji v šoli pa bodo pridobili ustrezne informacije, 
da bodo lahko kakovostno opravili svoje delo. Organizator PUD/PRI skrbi za organizacijo in za vse 
aktivnosti ter podporo pri izvajanju usposabljanja v podjetju. Organizator PUD/PRI stalno in 
neposredno komunicira z ravnateljem ter pripravlja predloge in organizira dogodke za tesnejše 
povezovanje šole in podjetij. Ima odgovorno vlogo sodelavca za zagotavljanje kakovosti izvedbe dela 
izobraževalnega oz. študijskega programa, ki se izvaja pri delodajalcih. K aktivnostim pritegne tudi 
učitelje, predavatelje in druge strokovne sodelavce šole. 

Organizator PUD/PRI je delodajalcu, v imenu šole, dolžan nuditi ali organizirati strokovno pomoč in 
svetovati pri organizaciji in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, spremljati njegov potek in 
spremljati ustreznost vodenja predpisane dokumentacije. Preko komunikacije z mentorjem in obiskom 
v podjetjih spremlja napredek dijakov oz. študentov, nudi pomoč pri morebitnih težavah in poskrbi za 
zbiranje povratnih informacij, poročil in ocen.  

 

Vloga mentorja v podjetju 

Mentorjeva naloga je, da vodi, podpira in 
izzove mentoriranca z namenom, da le-ta 
doseže določen cilj. Mentor vodi, 
spremlja, spodbuja, svetuje, motivira, 
načrtuje, organizira, usklajuje in ustvarja 
priložnosti za učenje in izobraževanje. Je 
spodbujevalec, usmerjevalec, motivator 
in spremljevalec v procesu učenja, ko 
mentoriranec prevzema dejavno vlogo v 
procesu razvoja. Za uspešen odnos med 
mentorjejm in mentorirancem je ključno, 
da oba sprejmeta eden drugega.  

Mentorjem se predlaga, da (povzeto po 
Mikulec 2018):  

▪ Spodbujajo in podpirajo proces 
učenja na delovnem mestu kot učenje preko participacije, in sicer: z njihovim delom, s 
spodbujanjem refleksije in vrednotenjem dijakovih/študentovih lastnih delovnih izkušenj 
(kombiniranjem delovanja in refleksije), s spodbujanjem sodelovanja in interakcijo mentoriranca z 
drugimi ljudmi, s soočanjem mentoriranca z novimi izzivi, nalogami ter orodji.  

▪ Upoštevajo interese dijakov/študentov, kadarkoli je to mogoče, jih motivirajo za delo, jim 
predstavijo delo kot smiselno ter spodbujajo občutek njihove pripadnosti skupnosti. 

▪ Omogočijo varno delovno okolje, skrbijo za dobro klimo v podjetju (skupini) ter spodbujajo in 
zastavljajo takšne delovne naloge, ki bodo praktikantom predstavljale izziv (zagotavljanje novih in 
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raznolikih delovnih nalog, npr. skozi oblike akcijskega učenja, projektnega dela, refleksijsko 
prakso), kakor tudi spodbujajo dobre medsebojne odnose (nudenje pomoči, vodenja in povratne 
informacije vajencu o tem, kako je izvedel nalogo) ter komunikacijo in sodelovanje s sodelavci 
(medsebojna soodvisnost zaposlenih).  

▪ Omogočijo čim večji obseg samostojnega delovanja, odgovornosti in sodelovanja (naj ne 
prevzemajo odgovornosti na svoja ramena) ter jih vključujejo v skupinsko in timsko delo.  

▪ Za mentorje in uspešno mentorstvo naj bi bile značilne nekatere osebne značilnosti mentorjev 
(odprtost, zaupnost, nevtralnost, zaupanje, zmožnost svetovanja in vodenja), kakor tudi njihova 
prostovoljna vloga in navdušenje nad opravljanjem mentorstva. Delovali naj bi predvsem kot 
»svetovalci učenja« in ne kot predmetni učitelji specialisti.  

Mentor v podjetju že pred prihodom dijaka oz. študenta sodeluje s šolo pri pripravi načrta 
usposabljanja in vseh potrebnih pogojev za uspešen začetek usposabljanja. Poskrbi, da so o prihodu 
dijaka oz. študenta obveščeni vsi, ki se bodo z njimi srečali med delom in usposabljanjem v podjetju. Z 
dobro pripravljenim in usklajenim načrtom in spremljanjem njegovega izvajanja poskrbi, da bo dijak 
oz. študent na posameznih oddelkih izvedel dogovorjene naloge in dobil ustrezno znanje. Mentor 
stalno komunicira z organizatorjem PUD/PRI na šoli in posreduje vse potrebne informacije tako o 
učnem napredku kot tudi o morebitnih težavah in njihovem reševanju.  

 

Vloga učitelja strokovnih modulov in predavatelja 

Učitelji strokovnih modulov in predavatelji višje strokovne šole spremljajo napredek dijaka oz. študenta 
ter sodelujejo z mentorjem v podjetju, posebej v vajeniški obliki izobraževanja. Pri tem se odzivajo na 
pobude organizatorja PUD/PRI še posebej pri aktivnostih, ki se dotikajo načrtovanja in izvajanja 
ocenjevanja znanja. Udeležujejo se tudi srečanj in sestankov, kjer se obravnava bodisi napredek in 
ocenjevanje znanja posameznega dijaka oz. študenta, bodisi sama komunikacija in sodelovanje med 
šolo in podjetji.  

 

Pomen sodelovanja vseh vpletenih 

Pri načrtovanju, izvajanju in 
spremljanju dijakovega oz. 
študentovega napredka moramo 
ubrati sodelovalen pristop, kar 
pomeni, da se v proces aktivno 
vključijo vsi deležniki – šola, 
delodajalci, zbornice ter tudi dijaki 
oz. študentje sami. Pomembno je, da 
so odnosi med njimi dobri, ter da 
temeljijo na medsebojnem 
sodelovanju in zaupanju. Vsak se 
mora zavedati svoje vloge in 
odgovornosti v procesu izobraževanja.  

Ker je običajno šola tista, ki nagovori podjetje, če bi bilo pripravljeno sprejeti dijaka oz. študenta, je 
prav od šole tudi v prvi vrsti odvisna kakovost sodelovanja. Sodelovanje se bo še posebej krepilo z 
iskanjem skupnih ciljev in ustrezno odzivnostjo na pobude. Za namen boljšega sodelovanja se 
priporoča, da šole vsaj enkrat letno organizirajo srečanja z delodajalci in mentorji. Na srečanju 
spregovorijo tako o uspehih medsebojnega sodelovanja kot tudi o morebitnih težavah in njihovem 
reševanju ter predvsem o načrtih za naprej. Medsebojni dogovori naj se preverijo ob naslednjem 
srečanju.  

Za kakovost programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je pomemben tudi sodelovalni 
pedagoški pristop. Učitelji, predavatelji in mentorji si morajo prizadevati najti inovativne načine ne le 
izmenjave informacij, ampak predvsem sodelovanja pri pedagoškem delu. Sodobne komunikacijske 
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tehnologije odpirajo nove možnosti projektnega in rednega sodelovanja pri obravnavi vsebin, podpori 
dijakom in študentom pri učenju, pa tudi pri ocenjevanju njihovega znanja. Medsebojni kratki obiski 
predstavnikov podjetij in šole naj bodo redni in naj bodo v prvi vrsti namenjeni izmenjavi informacij o 
dijakovemu napredku in poteku usposabljanja, pa tudi o izboljševanju načinov sodelovanja, in ne le 
reševanju nastalih težav.  

Za spodbujanje kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraženja so odločilnega pomena skupni nastopi 
šole in podjetij pri promocijskih aktivnostih, še posebej v času vpisa. Ustrezen informacije, 
predstavljene na celosten način, bodo spodbudili kandidate, da se bodo odločali za izobraževanje in 
delo v panogi. Med samim izobraževanjem se bodo dijaki in študenti aktivnejše vključevali v učne 
aktivnosti tako v šoli kot v podjetju, kadar bodo podprte tako s strani učiteljev v šoli kot mentorjev in 
drugih strokovnjakov iz podjetij. Predstavniki šole in podjetij naj se tudi skupaj predstavljajo na 
prireditvah, kjer se predstavijo uspehi na področju izobraževanja in usposabljanja kot tudi širše. 

 

ZAKLJUČEK 

V tem podpoglavju smo spoznali vlogo organizatorja PUD/PRI, mentorja v podjetju in učitelja 
strokovnih modulov ter pomen njihovega dobrega sodelovanja in zaupanja. Učitelji, predavatelji in 
mentorji si morajo prizadevati najti inovativne načine ne le izmenjave informacij, ampak predvsem 
sodelovanja pri pedagoškem delu. Sodobne komunikacijske tehnologije odpirajo nove možnosti 
projektnega in rednega sodelovanja prav tako pa so še vedno zaželeni medsebojni kratki obiski 
predstavnikov podjetij in šole, namenjeni predvsem izmenjavi informacij o dijakovemu napredku. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je temeljna naloga organizatorja PUD/PRI? 
▪ Kaj je temeljna naloga mentorja v podjetju? 
▪ Kaj vse počne mentor v podjetju? 
▪ Zakaj je pomembno dobro sodelovanje in zaupanje med šolo in podjetjem? 

 

 

II. PREGLED IZOBRAŽEVALNIH OZ. ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV  

 

Za organizacijo ustreznega delovnega in učnega procesa, mora mentor v podjetju v zadostni meri 
poznati izobraževalni oz. študijski program, po katerem se dijak oz. študent izobražuje. Mentor bo na 
ta način lažje organiziral ustrezno usposabljanje v podjetju in podpiral dijaka oz. študenta na poti 
izobraževanja.  

Vsebino in cilje posameznih programov se danes dobi na spletu. V nadaljevanju bomo prestavili kako 
so programi sestavljeni in kje lahko dostopamo do njihove vsebine.  

 

Programi nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja 

Srednješolski izobraževalni programi so pripravljeni v skladu z usmeritvami in standardi, ki jih 
opredeljujejo Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Mali, 2016). Skupna značilnost 
vseh programov je kompetenčna zasnovanost, kar pomeni, da pri načrtovanju in izvajanju poklicnega 
in strokovnega izobraževanja v ospredje postavljamo razvoj ključnih in poklicnih kompetenc. 
Konkretno, gre za povezovanje strokovno-teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter sistematično 
vključevanje ključnih kompetenc v celoten izobraževalni program. Z izobraževalnimi programi so 
oblikovani učni izidi, ki se lahko dosegajo skozi različne organizacijske oblike, bodisi šolsko bodisi 
vajeniško, in so jasen standard za preverjanje in ocenjevanje znanja. Druga značilnost izobraževalnih 
programov je modularizacija – gre za oblikovanje širših izobraževalnih programov v enote, ki na eni 
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strani izhajajo iz zahtev poklicnih standardov, na drugi strani pa vodijo k celoviti poklicni kvalifikaciji. 
Modularni izobraževalni programi upoštevajo zahteve delovnih in poslovnih procesov, ki so definirani 
s poklicnimi standardi, s čimer se v ospredje postavlja razvoj ključnih in poklicnih kompetenc s ciljem 
večje zaposljivosti udeležencev. Tretja posebnost izobraževalnih programov je odpiranje kurikula, 
katerega osnovno načelo je, da z njegovo pripravo zagotovimo hitro prilagajanje potrebam 
delodajalcev. Odprti del kurikula omogoča hitro, tako rekoč sprotno odzivanje šole na potrebe trga 
dela. Pri tem je pomembna pripravljenost delodajalcev za sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega 
programa, bodisi z večjimi materialnimi vložki bodisi z večjim obsegom praktičnega usposabljanja v 
podjetjih. V vajeniški obliki izobraževanja je odprti kurikul v celoti namenjen usposabljanju v podjetju 
(Mali, 2016) 

 

Učni izidi  

Učni izidi, definirani z izobraževalnimi programi, izražajo pričakovan nivo kompetenc, ki naj jih doseže 
udeleženec, in se preverjajo v postopkih ocenjevanja znanja. Izraženi so z izjavami v katalogih znanja, 
ki povedo, kaj dijak zna, razume in je sposoben narediti ob zaključku procesa učenja.  

 

Poklicni standard 

V poklicnem in strokovnem izobraževanju so poklicni standardi vmesni člen med izobraževalnim 
sistemom in trgom dela ter gospodarstvom. Predstavljajo okvir, na podlagi katerega se opredelijo učni 
cilji izobraževalnih programov. 

Poklicni standard je med socialnimi partnerji usklajen popis vseh del, ki jih opravlja posameznik v 
nekem poklicu ali sklopu del in popis poklicnih kompetenc, ki so potrebne za opravljanje teh del. 
Delodajalci z njimi izrazijo zahtevano znanje in spretnosti v spreminjajoči se poklicni strukturi. Na 
njihovi podlagi se oblikuje ponudba programov poklicnega in strokovnega izobraževanja.  

 

Sestavine izobraževalnih programov 

Izobraževalni programi so sestavljeni iz splošnega dela, v katerem je zajeto: ime izobraževalnega 
programa in naziv pridobljene izobrazbe; splošni cilji izobraževalnega programa: trajanje 
izobraževanja, ki vsebuje leta trajanje in ovrednotenje s kreditnimi točkami; vpisni pogoji; obvezni 
načini ocenjevanja znanja; pogoji za napredovanje in dokončanje programa; nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Drugi del izobraževalnega programa je posebni del, ki vsebuje: predmetnik, način izvedbe 
izobraževalnega programa, znanja izvajalcev, kataloge znanja in izpitne kataloge. Izobraževalni 
programi srednjega poklicnega izobraževanja vsebujejo tudi katalog praktičnega usposabljanja. 

 

Katalog znanja 

Povezanost in prepletenost splošnega, strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja je temeljno 
načelo priprave katalogov znanja. Katalogi znanja morajo zagotoviti razvijanje praktičnih spretnosti, 
delovnih sposobnosti in delovnih navad na podlagi uporabe teorije in teoretskega osmišljenja prakse. 
V katalogih znanja se opredeli konkretno strokovno-teoretično znanje, ki ga udeleženci pridobivajo 
hkrati z razvijanjem posameznih delovnih sposobnosti, spretnosti in navad. 

V katalogih znanja so predstavljeni učni izidi izraženi s poklicnimi kompetencami in operativnimi učnimi 
cilji, ki obsegajo: 

▪ informativne učne cilje, ki opisujejo teoretično znanje, vsebine, teorije, modele, koncepte, 
strokovne standarde in podobno; 

▪ formativne učne cilje, ki opisujejo delovne postopke, metode dela, veščine in spretnosti, rabo 
orodij, strojev, naprav in opreme, strategije in podobno. 
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Izpitni katalog 

Izpitni katalog opredeljuje cilje, merila ocenjevanja in način izvedbe posameznega izpitne enote 
zaključnega izpita oziroma poklicne mature.  

Katalog praktičnega usposabljanja (KPU) 

KPU je sestavljen iz dveh delov. V prvem so zapisani usmerjevalni cilji praktičnega usposabljanja, ki v 
nekoliko splošnejši obliki opredeljujejo cilje, ki dijaku omogočajo usvajanje znanja, spretnosti in veščin, 
ki jih bo potreboval za opravljanje poklica. Cilji se ne osredotočajo zgolj na usvajanje strokovnega 
znanja in spretnosti, ampak vključujejo tudi tiste dimenzije usposabljanja, ki omogočajo, da dijak 
pridobiva tudi druga znanja in razvija spretnosti, ki pomembno doprinesejo h kvaliteti njegove poklicne 
usposobljenosti. Dijak namreč skozi praktično usposabljanje razvija tudi svojo poklicno identiteto.  

V drugem delu KPU so zapisani pričakovani učni izidi, ki so lahko razdeljeni na obvezni in izbirni del (ni 
pa nujno). Pričakovane učne izide v KPU predstavljajo delovni procesi in generične/temeljne 
kompetence, za katere se dijak v šoli in podjetju usposobi ter operativni učni cilji, ki izražajo zelo 
konkretne naloge in opravila dijaka (kaj bo pri nekem opravilu počel in česa se bo naučil).  

Na podlagi KPU predstavniki šole in podjetja pripravijo Načrt izvajanja vajeništva (NIV), ki je opisan 
spodaj. 

 

Dostopnost izobraževalnih programov 

Izobraževalni programi so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer 
je predstavljeno srednješolsko izobraževanje: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-
sport/srednjesolsko-izobrazevanje/ 

Na drugi polovici te strani najdemo napis »Srednješolski izobraževalni programi« in z miško kliknemo 
na ustrezno šolsko leto. Programe za šolsko leto 2021/2022 najdete na tej strani: 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/index.htm 

Z izbiro ustrezne vrste izobraževalnih programov (nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno 
izobraževanje itd.), se vam odpre seznam programov, kjer izberete ustreznega. Na tej povezavi, na 
primer, boste našli program srednjega poklicnega izobraževanja Mizar: 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/mizar_2020/kazalo.htm 

Preko te strani pridete do katalogov, tako da izberete bodisi kataloge znanja za splošnoizobraževalne 
predmete, ali kataloge znanja za strokovne module ali izpitne kataloge.  

Katalogi znanja za strokovnem module so dostopni na spletni strani CPI: https://cpi.si/poklicno-
izobrazevanje/izobrazevalni-programi/. Na seznamu izberete program, ki ga iščete, in odpre se vam 
seznam vseh veljavnih katalogov znanja.  

 

Višješolski študijski programi 

Višješolski študijski programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito 
poklicno naravnani. Podlaga za pripravo višješolskih študijskih programov so poklicni standardi, ki 
določajo poklicne kompetence. Te v dialogu s socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo. 

V 20. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13) je opredeljeno, 
da ima višješolski študijski program splošni in posebni del. Pri razvoju študijskih programov se 
upoštevajo Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov (2016). 

Splošni del višješolskega študijskega programa vsebuje: 

▪ ime programa, 
▪ naziv strokovne izobrazbe, ki se pridobi po končanem študiju in njegovo okrajšavo, 
▪ temeljne cilje programa oziroma opredelitev splošnih in poklicnih kompetenc, ki se pridobijo, 
▪ trajanje študija, 
▪ pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa, 
▪ obvezne načine ocenjevanja znanja, 
▪ način in oblike izvajanja študija, 

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/
https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/index.htm
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/mizar_2020/kazalo.htm
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
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▪ pogoje za napredovanje po programu in za končanje študija, 
▪ pogoje za prehajanje med programi, 
▪ sestavine programa, pri katerih mora biti študent navzoč (vaje, seminarji), 
▪ pogoje za končanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje, 
▪ podatke o mednarodni primerljivosti programa in 
▪ podatke o povezanosti s programi drugih šol v skupnem evropskem višješolskem prostoru. 

Posebni del višješolskega študijskega programa vsebuje: 

▪ predmetnik z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(European Credit Transfer System – ECTS), 

▪ kataloge znanja, 
▪ znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznih predmetov. 

 

Katalogi znanja za študijske predmete in praktično izobraževanje  

Predmetnik višješolskih študijskih programov obsega strokovne module, ki so sestavljeni iz različnih 
med seboj povezanih študijskih predmetov in praktičnega izobraževanja. Katalogi znanja so pripravljeni 
za vsak študijski predmet in posebej za praktično izobraževanje.  

Katalogi znanja za praktično izobraževanje so lahko pripravljeni na dva načina: 

▪ kot posamezni katalogi znanja (pripadajoči strokovnim modulom), ki vsebujejo operativne učne 
cilje, ki se delijo na informativne in formativne cilje, ali  

▪ kot enoten katalog znanja, ki pregledno predstaviti operativne učne cilje vezane na posamezen 
strokovni modul.  

 

Dostopnost višješolskih študijskih programov 

Do višješolskih študijskih programov dostopate preko spletne strani CPI: https://cpi.si/poklicno-
izobrazevanje/izobrazevalni-programi/, oziroma: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-
programi/programi/vsi/ 

 

ZAKLJUČEK 

V tem podpoglavju smo spoznali kako so sestavljeni izobraževalni programi in kje lahko dostopamo do 
njihove vsebine. Spoznali smo temeljne značilnosti srednješolskih izobraževalnih programov, in sicer, 
da so kompetenčno zasnovani, modularno sestavljeni in da se lahko del vsebin, ki so značilne v 
lokalnem okolju, določi v odprtem kurikulu. Izvedeli smo kako so zasnovani izobraževalni programi 
višješolskega izobraževanja ter kaj je vsebina njihovega splošnega in posebnega dela. Za vse 
izobraževalne programe pa so podlaga za njihovo pripravo poklicni standardi. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj pomeni, da so izobraževalni programi kompetenčno zasnovani? 
▪ Katere so značilnosti srednješolskih izobraževalnih programov? 
▪ Kaj so učni izidi? 
▪ Kaj je poklicni standard? 
▪ Kaj vsebuje katalog praktičnega usposabljanja (KPU)? 
▪ Kaj je podlaga za pripravo višješolskih študijskih programov? 
▪ Kako so lahko pripravljeni katalogi znanja za praktično izobraževanje na višješolski ravni? 

 

  

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/
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III. NAČRTOVANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kako pripravite konkretni načrt za mladostnika? Kaj vse upoštevate, ko pripravljate načrt? Si vzamete 
čas, da z mladostnikom skupaj pogledata načrt dela, ki ste ga zanj pripravili? Kako oblikujete povratne 
informacije, ki so odraz vašega spremljanja mladostnika? 

 

Dela v podjetju, ki je namenjeno pridobivanju znanja in ustreznih izkušenj dijakov in študentov, ki se 
izobražujejo za določen poklic, ne gre enačiti s študentskim delom in drugimi oblikami kratkotrajnega 
dela. Zato je pomembno, da se njihovo usposabljanje ustrezno in pravočasno načrtuje. Dijaki že imajo 
nekaj strokovnega znanja, ki so si ga pridobili v šoli, z usposabljanjem v podjetju pa dobijo priložnost, 
da podrobneje spoznajo vsaj eno podjetje in nekaj delovnih mest v tem podjetju. Pomemben vidik 
usposabljanja v podjetju pa je tudi proces poklicne socializacije, ko dijak oz. študent oblikuje in razvija 
odnos do dela in razumevanje sebe v odnosu do dela. Prav dinamičen odnos z mentorjem in drugimi 
zaposleni v podjetju imam pomembno vlogo v procesu oblikovanja poklicne identitete in načrtovanju 
kariere. 

Mentor v podjetju, ki prevzema skrb za dijaka ali študenta, naj ves čas priprave in izvedbe usposabljanja 
čim tesneje sodeluje s predstavnikom šole, ki je bodisi organizator PUD za dijake bodisi organizator PRI 
za študente višjih šol. Pri organizatorju PUD/PRI bo dobil vse potrebne informacije in pripravljeno 
dokumentacijo. Šole pogosto pripravijo kratek pregled znanja, ki ga je kandidat že osvojil in/ali pregled 
učnih ciljev, ki bo primerno za usposabljanje v podjetju. Seveda pa mora biti mentor tudi sam dobro 
informiran o vsebini izobraževalnega oz. študijskega programa, ki ga obiskuje dijak oz. študent.  

 

Načrtovanje PUD za dijake nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in poklicno-
tehniškega izobraževanja ter poklicnih tečajev 

Dijaki nekaterih programov imajo med izobraževanje manj časa namenjenega usposabljanju v 
podjetjih. V programih srednjega strokovnega izobraževanja gre za 4 – 8 tednov, v 2-letnih programih 
poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnih tečajih pa še za manj. V teh primerih dijak na 
usposabljanju v podjetju seveda ne bo imel priložnosti spoznati celotnega poklica in delati na 
mnogoterih delavnih mestih. Prav pa je, da ima priložnost spoznati vsaj nekaj oddelkov in delati na 2-
3 deloviščih na konkretnih zadolžitvah. Izpostavili bi prakso, ko predstavnik podjetja že predhodno ali 
vsaj v prvih dneh usposabljanja opravi z dijakom tudi razgovor, kjer se ugotovi njegov interes in se 
poskuša usposabljanje organizirati tako, da se v čim večji meri upoštevajo tudi njegove želje. Mentor 
naj načrtuje čas tudi za oblikovanje povratne informacije o dijakovem napredku pri učenju. 
Priporočamo, da se vsaj na polovici usposabljanja in na koncu na to temo tudi pogovori z dijakom, in 
da seveda to da tudi v svoj urnik. Tudi čas za pregled dnevnika oz. poročila dijaka je potrebno 
načrtovati.  

 

Načrtovanje PUD za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in načrtovanje PRI za študente višjih 
strokovnih šol 

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in študenti višjih strokovnih šol se v posameznem podjetju 
usposabljajo dlje časa. Zato je pomembno, da mentor najprej dobro pozna cilje izobraževalnega oz. 
študijskega programa. S posebno pozornostjo se bo seznanil z učnimi cilji, ki so opredeljeni bodisi  

▪ v katalogu praktičnega usposabljanja v programih srednjega poklicnega izobraževanja bodisi  
▪ s katalogi znanja za PRI v višješolskih študijskih programih.  

Na tej podlagi si mentor zastavi nekaj temeljnih vprašanj: 

▪ Kaj od tega, kar vsebuje izobraževalni oz. študijski program, delajo zaposleni v našem podjetju? 
▪ Kaj se dijak oz. študent v našem podjetju lahko nauči, da bo uspešno dokončal izobraževanje? 
▪ Na katere oddelke/ delovna mesta bi ga bilo, glede na program, smiselno razporediti? 
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▪ Katere konkretne delovne naloge, ki ga bodo spodbudile k učenju, bi mi lahko dodelili? 

Z oblikovanim naborom možnosti usposabljanja v podjetju se bo mentor lahko pogovoril z 
organizatorjem PUD/PRI in seveda s samim dijakom oz. študentom. Ni odveč omeniti, da imajo 
posamezni programi tudi izbirni del, in še posebej v tem delu je pomembno, da so delovne naloge, 
kolikor je to možno, prilagojene izbiri posameznega dijaka oz. študenta.  

 

Priporočamo, da se pri pripravi načrta PUD/PRI upoštevajo sledeča učna načela: 

▪ načelo postopnosti in sistematičnosti – potrebno je postopno in sistematično usvajanje znanja: od 
lažjega k težjemu, od znanega k manj znanemu; 

▪ načelo ustreznosti – delovne naloge (obseg in težavnost) ter način uvajanja oz. podpore morajo 
ustrezati duševnim in telesnim lastnostim ter sposobnostim, razvojni stopnji, interesom in 
predznanju dijaka oz. študenta; 

▪ načelo nazornosti – postavljati je treba jasno in razumljivo načrtovane naloge; 
▪ načelo aktivnosti – dajati je treba dovolj oziroma primerno zahtevne naloge in v primernem 

obsegu, da se dijak oz. študent lahko aktivno vključi in uči, 
▪ povezanost teorije s prakso – pri izvajanju nalog naj ima dijak oz. študent dostop do ustreznega 

teoretične znanja (bodisi skozi pouk v šoli, podajanje mentorja ali ustrezne druge vire);  
▪ individualizacija – prilagajanje prakse posameznemu dijaku/študentu; 
▪ trajnost pridobljenega znanja in spretnosti. 

 

Mentor skupaj z organizatorjem PUD/PRI v naslednjem koraku pripravi konkreten načrt usposabljanja 
za posameznega dijaka oz. študenta, ki vsebuje (glej tudi poglavje Opredelitev delovnih nalog, vezanih 
na realizacijo učnih ciljev): 

▪ izbor oddelkov oz. delovnih mest, v katere se bo dijak oz. študent vključil, 
▪ učne in delovne zadolžitve/ naloge, 
▪ časovni načrt, 
▪ seznam sodelavcev, s katerimi bo sodeloval, 
▪ potrebno dokumentacijo. 

S tako pripravljenim načrtom mentorja dijaka oz. študenta seznani prvi dan usposabljanja in se skozi 
razgovor prepriča, da je razumel, kaj se med usposabljanjem od njega pričakuje in kaj lahko pričakuje 
s strani podjejta.  

Tudi tu priporočamo, da se v načrt usposabljanja vključi periodične razgovore med mentorjem in 
dijakom oz. študentom z namenom spremljanja učnega napredka in zadovoljstva s procesom 
usposabljanja, kot tudi čas za oblikovanje povratne informacije o poročilu oz. dnevniku usposabljanja. 

Na koncu zadnjega letnika izobraževanja dijaki srednjega poklicnega izobraževanja pripravijo zaključno 
nalogo (izdelek ali storitev), študenti višjih šol pa diplomsko nalogo. V kolikor dijak oz. študent to želi, 
se pripravo take naloge lahko vključi v njegove aktivnosti v podjetju.  

 

ZAKLJUČEK 

Spoznali smo pomen dobrega načrtovanja praktičnega usposabljanja dijakov in študentov v podjetju, 
da dobijo priložnost spoznati delovni proces ter da oblikujejo in razvijajo odnos do dela in razumevanje 
sebe v odnosu do dela. Predstavili smo razliko v načrtovanju krajšega in daljšega obdobja praktičnega 
usposabljanja oz. Izobraževanja in zopet poudarili pomen dobrega sodelovanja med organizatorjem 
PUD/PRI in mentorjem v podjetju. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kako poteka načrtovanje PUD za dijake srednjega poklicnega izobraževanja oz. načrtovanje PRI za 
študente višjih strokovnih šol? 

▪ Kako poteka načrtovanje PUD za krajše obdobje? 
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▪ Katera načela naj se upoštevajo pri pripravi načrta PUD/PRI? 

 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE  

▪ Makovec Radovan, D.: Specifike učenja v podjetjih, 2021, https://cpi.si/wp-

content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf 

 

 

IV. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) 

 

V prejšnjem podpoglavju smo spoznali kako poteka načrtovanje PUD/PRI v šolski obliki srednjega 
izobraževanja in v višješolskem izobraževanju, na tem mestu pa bomo spoznali kako poteka 
načrtovanje praktičnega usposabljanja vajencev. V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj polovica 
vsebin izvaja na delovnem mestu, zato je dobro načrtovanje ključnega pomena, da se vajenec nauči 
predpisanih vsebin, pri čemer nam služi načrt izvajanja vajeništva (NIV). 

 

V vajeniški obliki srednjega poklicnega izobraževanja si šola in podjetje delita odgovornost za izvedbo 
izobraževanja in usposabljanja in da skupaj na ustrezen način podpirata vajenca pri učenju. Začetni 
dogovor o sodelovanju je oblikovan z načrtom izvajanja vajeništva, ki se pripravi za vsakega vajenca 
posebej. Načrt izvajanja vajeništva skupaj pripravita predstavnik šole (organizator PUD) in predstavnik 
podjejta (mentor, vključena pa je lahko tudi kadrovska služba). Podpro v procesu priprav nudijo tudi 
pristojni zbornici, ki pripravljen NIV tudi preveri in podpiše. Na ta način NIV skupaj s pogodbo o 
vajeništvu predstavlja formalno in vsebinsko osnovo za izvajanje vajeništva.  

Metodologija in obrazci za pripravo NIV so dostopni na spletni strani GZS: 
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-
vajeni%C5%A1tva 

NIV obsega:  

1. opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja vajenca v podjetju s cilji in obsegom 

izobraževanja v šoli - dogovor o tem, katere operativne učne cilje iz kataloga praktičnega 

usposabljanja (KPU) izbranega izobraževalnega programa bo vajenec pridobil pri delodajalcu 

in katere v šoli; 

2. časovno razporeditev usposabljanja na vajeniškem delovnem mestu in izobraževanja v šoli - 

pri tem se upoštevajo značilnosti tehnoloških procesov v poklicu za katerega se vajenec 

izobražuje; 

3. načine in oblike medsebojnega obveščanja o izpolnjevanju vajenčevih obveznosti, izostankih, 

kršitvah, vzgojnih ukrepih in drugih okoliščinah, pomembnih za izvajanje vajeništva; 

4. način sodelovanja pri izvajanju zaključnih izpitov.  

 

Opredelitev in uskladitev operativnih učnih ciljev 

Katalog praktičnega usposabljanja (KPU) določa delovne procese v katere naj bo vključen vajenec in 
operativne učne cilje, ki naj jih pri tem doseže. Podjetje, ki sprejme vajenca, je verificirano pri pristojni 
zbornici, ki preveri, ali podjetje izpolnjuje pogoje za vajeniško učno mesto. Vsaka organizacija, podjetje, 
obratovalnica ima svoje značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi načrta za posameznega 
vajenca. 

Mentor v podjetju mora tudi sam dobro poznati izobraževalni program, po katerem se vajenec 
izobražuje, in še posebej KPU. Pri tem razmisli, katere so tisti oddelki in delovne naloge, na katere bi 
bilo vajence smiselno razporediti, da bi v celoti dosegel cilje, za katere se je obvezal v NIV. 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-vajeni%C5%A1tva
https://www.gzs.si/vajenistvo/vsebina/PODJETJA-Informacije-za-podjetja/Na%C4%8Drt-izvajanja-vajeni%C5%A1tva
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Predstavnik šole in predstavnik delodajalca na podlagi poznavanja KPU, možnosti v podjetju in šoli 
dogovorita, katere cilje bo vajenec dosegel v šoli in katere pri delodajalcu, pri čemer bo vajenec 
postavljene cilje KPU v največji možni meri dosegal pri delodajalcu. Če to ni možno (zaradi narave ciljev 
ali drugih razlogov), pa lahko (manjši) del ciljev vajenec usvoji v šoli. V kolikor je potrebno, je potrebno 
ob pomoči pristojne zbornice razmisliti o vključitvi tretjega partnerja (podjetja ali MIC). 

Delitev ciljev naj ne bo opravljena na način, da bolj teoretično naravnane cilje vajenec dosega izključno 
v šoli, bolj praktično naravnane pa pri delodajalcu. Cilji se namreč ̌med seboj povezujejo, saj zajemajo 
različne vrste znanj ali spretnosti, predvsem pa vrednote in načine obnašanja v delovnem procesu, ki 
jih vajenci usvajajo, zato moramo v ospredje postaviti razvoj kompetenc vajenca in cilje deliti skladno 
s tem, kje lahko posamezne kompetence najbolj kakovostno usvoji.  

Osnovno vodilo pri delitvi ciljev naj bo, da se vajencu zagotovi celovito in kakovostno doseganje ciljev. 
Pomembno je, da: 

▪ se pri delitvi držita načela, da vajenci pri delodajalcu usvajajo tiste cilje, ki jih tam lahko kakovostno 
usvojijo, pri čemer je potrebno upoštevati tudi posebnosti podjetij, v katerih se usposabljajo; to 
pomeni, da se razdelitev ciljev, ki jih vajenci dosegajo pri različnih delodajalcih, lahko razlikuje;  

▪ je razdelitev ciljev pripravljena za vsak letnik posebej, v skladu z možnostmi v pri delodajalcu in cilji 
strokovnih modulov, ki se izvajajo v posameznem letniku;  

▪ za cilje, ki so povezani z generičnimi kompetencami, odgovornost prevzameta tako šola kot 
delodajalec;  

▪ lahko poleg opredeljenih ciljev iz KPU vajenec pri delodajalcu dosega tudi druge cilje, ki so povezani 
s specifikami podjetja, v katerem se usposablja - ti cilji lahko pomembno doprinesejo k vajenčevi 
poklicni usposobljenosti (Makovec, 2020).  

 

Časovna razporeditev izobraževanja v šoli in usposabljanja v podjetju 

V drugi točki se pripravi časovni razpored, iz katerega je razvidno, kdaj bo vajenec v šoli in kdaj pri 
delodajalcu. V razpored se vključi tudi obdobje vmesnih preizkusov in termin priprave za zaključni izpit. 
Pri časovni razporeditvi se je treba držati šolskega koledarja in upoštevati določila Zakona o vajeništvu 
in drugih predpisov (glede počitnic, prostih dni, dela ob sobotah, najmanj 50 % izobraževanja se izvaja 
pri delodajalcu in najmanj 40 % v šoli).  

Osnovni obliki organizacije pouka sta: 

▪ ciklična organizacija pouka - kar pomeni, da se praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu in 
izobraževanje v šoli izmenjujeta na dan ali na teden; 

▪ periodična organizacija pouka - kar pomeni, da praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 
poteka strnjeno nekaj tednov ali mesecev, sledi pa mu obdobje izobraževanja v šoli. 

 
Iz časovne razporeditve mora biti razvidno: 

▪ datum začetka in konca praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu in izobraževanja v šoli v 
vsakem letniku,  

▪ razporeditev izobraževanja med delodajalcem in šolo za vsako šolsko leto (ciklično ali periodično), 
▪ število dni izvedbe praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu in izobraževanja v šoli za čas 

trajanja pogodbe, 
▪ delež izvedbe izobraževalnega programa pri delodajalcu in v šoli. 

 
Načini medsebojnega obveščanja in sodelovanja pri izvedbi zaključnega izpita 
V tretji točki šola in delodajalec izpolnita preglednico s kontaktnimi podatki in zadolžitvami vseh oseb, 
ki so ključni za organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja z delom v vajeniški obliki. 
Četrto točko določa Pravilnik o zaključnem izpitu. Določiti je treba okvirni termin vmesnega preizkusa 
in termin zaključnega izpita ter način sodelovanja (kraj izvajanja, priprava, sodelovanje pri izvedbi). 
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ZAKLJUČEK 

V podpoglavju smo spoznali postopek načrtovanja praktičnega usposabljanja v vajeniški obliki 
izobraževanja s pomočjo priprave načrta izvajanja vajeništva (NIV), ki obsega opredelitev in uskladitev 
ciljev, časovno razporeditev usposabljanja, načine in oblike medsebojnega obveščanja ter način 
izvedbe zaključnega izpita.  

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kdo pripravi NIV? 
▪ Kaj obsega NIV? 
▪ Kako poteka opredelitev in uskladitev operativnih učnih ciljev? 
▪ Kateri sta osnovni obliki organizacije pouka? 
▪ Zakaj je pomembna časovna razporeditev izobraževanja in kaj vsebuje? 

 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE  

▪ Makovec Radovan, D.: Specifike učenja v podjetjih, 2021, https://cpi.si/wp-

content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf 

 

 

V. OPREDELITEV DELOVNIH NALOG, VEZANIH NA REALIZACIJO UČNIH CILJEV  

 
Mentor v podjetju za posamezne sklope ciljev oz. posamezne opredeljene delovne procese načrtuje 
učne in delovne naloge, pri tem pa izhaja iz ciljev izobraževalnega programa in kataloga PUD/PRI. 
Takšen seznam delovnih nalog, ki jih bo dijak oz. študent izveden v času usposabljanja (ali v 
posameznem letu) določa dejanski potek usposabljanja v določenem podjetju tako glede na teme in 
naloge kot glede na čas, ki bo tem nalogam namenjen. V podpoglavju podrobneje predstavimo proces 
opredelitve delovnih nalog. 

Delovne naloge skozi katere se dijak oz. študent uči, so jedro vsakega načrta usposabljanja. Mentor jih 
pripravi na podlagi  

▪ poznavanja izobraževalnega oz. študijskega programa – predvsem poklicnih pa tudi ključnih 
kompetenc programa ter opredeljenih delovnih procesov in učnih ciljev v katalogih praktičnega 
usposabljanja (srednje poklicno izobraževanje), v NIV (za vajeništvo) in katalogih PRI (višje 
strokovno izobraževanje),  

▪ usmeritev, ki jih prejme s strani šole - predvsem opis osvojenega znanja dijakov oz. študentov in 
pretekle izkušnje, in  

▪ razgovora z dijakom oz. študentom, na podlagi katerega lahko upošteva specialnosti, ki jih je že 
osvoji oz. jih načrtuje.  

Seveda pa bo mentor v prvi vrsti upošteval realne možnosti za vključevanje dijakov oz. študentov v 
delovne procese v podjetju. Delovne naloge, v katere bo vključen dijak ali študent, so namreč realno 
vpete v tekoče poslovne in delovne procese podjetja. Pri tem naj mentor upošteva tudi, da 
mentoriranje ni njegova glavna naloga v podjetju. Prišle bodo situacije, ko bo imel zelo malo ali nič časa 
za mentoriranca. Zato naj načrtuje tako, da bo razvidno, katere naloge bo mentoriranec opravljal 
neposredno pod njegovim vodstvom, katere samostojno ter katere od podpori sodelavcev. 

Izhajajoč iz ciljev izobraževalnega oz. študijskega programa, mentor za posamezne sklope ciljev oz. 
posamezne opredeljene delovne procese načrtuje učne in delovne naloge. V programih srednjega 
strokovnega izobraževanja in višješolskih študijskih programih ima v ta namen na razpolago KPU in 
katalog za PRI. Za vajence pa še dodatno NIV, kjer je opredeljen dogovor med podjetjem in šolo o delitvi 
operativnih učnih ciljev in časovni okvir usposabljanja. Za dijake, ki so vključeni v programe za nižje 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
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poklicne in srednje strokovne izobrazbe, pa bo izhajal iz opredelitev v posameznih katalogih znanja in 
usmeritev, ki jih dobi na šoli.  

V vsakem primeru mentor – izhajajoč iz celovitega poznavanja ciljev izobraževanja in s pomočjo 
predstavnika šole – oblikuje seznam delovnih procesov, ki so značilni za določen poklic in jih je mogoče 
prepoznati v podjetju. Še posebej je to načrtovanje pomembno v vajeniški obliki srednjega poklicnega 
izobraževanja. V NIV, ki je namenjen temu načrtovanju, tako najdemo opredeljene delovne procese in 
sklope vsebinsko povezanih operativnih učnih ciljev, ki vključujejo znanja in spretnosti, ki jih mora 
vajenec usvojiti, da lahko opravi določen delovni proces (izvede postopek, izvede tehnološki proces, 
pripravi izdelek ali pol-izdelek, opravi storitev).  

 

Pri načrtovanju s katerimi učnimi in delovnimi aktivnostmi bo vajenec dosegel učne cilje, je potrebno:  

▪ analizirati, katere operativne učne cilje mora vajenec znotraj posameznega delovnega procesa 
usvojiti, in  

▪ opraviti razmislek, katere operativne učne cilje izbranega delovnega procesa lahko vajenec doseže 
glede na stopnjo zahtevnosti cilja, vajenčevo predznanje in usposobljenost ter  

▪ glede na konkretni delovni proces ali delovno nalogo v podjetju, kjer mentor razmisli tudi, na 
kakšen način bo vajenca v delovni proces vključil, da bo ta lahko cilje tudi dosegel (Makovec 
Radovan, 2021).  

Postopek priprave načrta delovnih nalog za usposabljanja lahko mentor začne z razmislekom o izdelkih 
oz. storitvah, ki jih podjetje pripravlja za trg. Da lahko te izdelke podjetje ponudi strankam, so v podjetju 
organizirane določeni delovni procese, ki so pogosto podprti z določeno organizacijo dela in oddelki. 
Ko ima mentor pregled nad organizacijo in procesi v podjetju, lahko na to veže delovne sklope ali 
manjše projekte za dijaka oz. študenta, v okviru katerih mu lahko posreduje ustrezne učne cilje. Na ta 
način določite specifične delovne oz. učne naloge, s katerimi se bo vaš mentoriranec (seveda ob 
sočasnem učenju v šoli) usposobil za poklic.  

Dejanski načrt usposabljanja bo vključeval vse operativne učne cilje, ki jih zahteva določen poklic. To 
mentor naredi z oblikovanjem različnih tem (enot), ki jih poveže z različnimi funkcijami ali oddelki v 
podjetju. Npr. za določeno tehnično znanje se bo vključil v določen oddelek proizvodnje, za znanje o 
komunikaciji in podpori strankam, se bo vključil v oddelke za trženje ipd. 

Največkrat bo mentor posamezen delovni proces razdelil na več delovnih nalog, da bo vajenec lahko 
postopoma prišel do celovitega znanja. Pri tem je potrebno upoštevati značilnosti poklica, saj se v 
določenih poklicih usposabljanje izvaja po zaporednih korakih, kjer je nujno opraviti predhodne korake 
preden se stopi korak naprej, v drugih poklicih pa se usposabljanje izvaja v cikličnih krogih, ko vajenec 
v prvi fazi (npr. v 1. letniku) izvaja enostavnejše delovne operacije, v naslednjih fazah pa dosega vedno 
bolj kompleksne in zahtevne cilje.  

Pri načrtovanju usposabljamo se vprašamo s K-vprašalnicami: 

▪ Kaj? (učni sklop, operativni učni cilji) 
▪ Kje? (oddelek, seminar) 
▪ Kako? (delovna naloga, učna metoda, projekt) 
▪ Kdo? (odgovorna/ podporna oseba, delovna skupina) 
▪ Kdaj? (dan, teden, mesec) 

Pri tem se lahko uporabi naslednja shema (makro načrt usposabljanja): 

Zap. 
št. 

Vsebina/ sklop + 
operativni učnih cilji 

Načrtovane 
naloge  

Oddelek + 
podporna 

oseba 

Načrtovan čas 
(v dnevih, lahko 

datum) 

Opravljeno 
(datum, podpis) 
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Za učinkovito pripravo posameznih učnih in delovnih nalog priporočamo naslednje korake5: 

1. korak: Izberite primerno nalogo iz svojega delovnega področja. Naloga mora biti reprezentativna za 
stroko in prenosljiva na druga podjetja ali področja dejavnosti. 

2. korak: Naj bo delovna naloga opisana jasno in razumljivo. To vključuje delovne specifikacije, zahteve 
kakovosti (glede na smernice v podjetju in/ ali zahteve stranke), ter natančne korake izdelave izdelka 
ali priprave storitve. 

3. korak: Določite/ izberite operativne učne cilje. Katere poklicne kompetence (tehnične, metodološke) 
in katere ključne kompetence spodbuja učna oz. delovna naloga? Na katerih obstoječih kompetencah 
naloga gradi? 

Dodatna vprašanja za 3. korak:  

▪ Kaj mora mentoriranec vedeti in biti sposoben narediti, da bo nalogo pravilno opravili?  
▪ Kaj novega se mora naučiti?  
▪ Katere informacije potrebuje in kako jih lahko dobi?  
▪ Katera učna gradiva in (digitalni) mediji obstajajo za to?  
▪ Katera ključna vprašanja bo mentor zastavil, da bo preveril potrebno tehnično znanje in usmeril 

pripravo na izvedbo posameznih delovnih korakov? 
▪ Kateri viri so potrebni (stroji, orodja, materiali, čas delovanja strojev)?  
▪ Katere standarde kakovosti je treba upoštevati in preverjati s tehničnega vidika ter v skladu s 

specifikacijami kupca? 
▪ Koliko možnosti obstaja za prilagajanje in odločanje med samim procesom izdelave?  
▪ Kako je mogoče izmeriti uspešnost učnega in delovnega procesa? 

Več o izbiri učnih metod, priprave in izvedbe nalog tudi v 3. sklopu (Različne strategije učenja na 
delovnem mestu in različne delovne aktivnosti dijaka oz. študenta).  

 

Načrtovanje delovnih nalog za določeno obdobje usposabljanja daje mentorju možnost, da 
usposabljanje prilagodi delovnemu procesu v podjetju, in obenem tudi dosega s programom 
opredeljene ali s šolo dogovorjene operativne učne cilje. Načrtovanje mora biti seveda čimbolj 
realistično in zadosti odprto za morebitne spremembe, ki bodo potrebne zaradi nepričakovanih 
sprememb v podjetju oz. na trgu.  

 

ZAKLJUČEK 

V podpoglavju smo spoznali način opredeljevanja delovnih nalog za dijake, vajence in študente. 

 

 
 

5 Optimalna priprava učne in delovne naloge. Forum fuer Ausbilderinnen: www.foraus.de  

http://www.foraus.de/
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VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Na podlagi česa mentor opredeli delovne naloge dijaka/študenta? 
▪ Kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju delovnih nalog vajenca? 
 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE  

▪ Makovec Radovan, D.: Specifike učenja v podjetjih, 2021, https://cpi.si/wp-

content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf 

 

 

C. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

 

Mentor pri delodajalcu med usposabljanjem dijaka ali študenta spremlja njegov napredek in o tem 
poda svoje mnenje med usposabljanjem (predvsem dijaku, pa tudi predstavnikom šole) in po zaključku 
usposabljanja (v pisni obliki šoli, pa tudi dijaku). Mentorji, ki usposabljajo vajence, sodelujejo tudi pri 
ocenjevanju njegovega znanja.6 Vsebina tega poglavja se zato nanaša v prvi vrsti na mentorje, ki 
usposabljajo dijake v vajeniški obliki izobraževanja. 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Premislite, kaj vam pomeni ocena dela ali naloge. Na podlagi česa ocenjujete delo mladostnika? Kako 
mladostniku že v samem procesu sporočate, kaj mu še manjka, kaj bi veljalo še nadgraditi, izboljšati? 

 
 

6 V kontekstu preverjanja in ocenjevanja znanja z besedo znanje označujemo vse vrste znanj od teoretičnih znanj do praktičnih 
veščin. Znanje, ki se ocenjuje, pa je opredeljeno z učnimi cilji v katalogih znanja strokovnih modulov. 

 

 

  
 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Specifike_ucenja_v_podjetjih-1.pdf
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POMEN PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Učitelj posameznega predmeta oz. strokovnega modula je odgovoren za preverjanje in ocenjevanje 
znanja. Preverjanje znanja sodi v sklop didaktičnih dejavnosti, ki jih učitelj izvaja z namenom doseganja 
pričakovanih učnih ciljev. Z njim vrednoti znanje dijakov z namenom načrtovanja nadaljnjih učnih 
aktivnosti, pa tudi z namenom pridobivanja ocen. Ločimo začetno, sprotno in končno preverjanje. 
Začetno preverjanje učitelj uporabi za namen ugotavljanja predznanja dijakov ali študentov. Namen 
sprotnega preverjanja je spodbujanje usvajanja znanja, kar učitelj izvaja s podajanjem sprotne 
vsebinske povratne informacije. Končno preverjanje mora šola opredeliti tudi v načrtu ocenjevanja 
znanja, s katerim ugotavlja doseženo znanje z namenom njegove nadgradnje še pred ocenjevanjem. 

Tako pri preverjanju kot pri ocenjevanju znanja gre za vrednotenje doseženega znanja posameznega 
dijaka; pri tem je namen preverjanja znanja spodbuditi nadaljnje učenje, namen ocenjevanja znanja pa 
pridobiti oceno, ki jo učitelj vpiše v redovalnico. Medtem ko preverjanje ni regulirano s pravilnikom, 
mora biti ocenjevanje znanja – v skladu s pravilnikom ocenjevanja znanja – vnaprej napovedano in 
določeno tako, da vajenec ve, kdaj, kje in kako bo ocenjevanje znanja potekalo in kakšno ter katero 
znanje naj bi pri tem izkazoval.  

Podobno kot učitelj v šoli tudi mentor v podjetju preverja doseganje znanja in sicer s tem, ko spremlja 
vajenčevo učenje in se na ugotovitve odziva tako, da vajenca s podajanjem povratnih informacij 
podpira pri nadaljnjem učenju (več o tem tudi v 3. sklopu, Spremljanje dijaka oz. študenta). S povratno 
informacijo vajencu sporoča, kako je pri delu in učenju uspešen ter kako naj nadaljuje z aktivnostmi, 
da bo s pridobivanjem znanja napredoval. Mentor ob tem opravi tudi razmislek, kako lahko v bodoče 
sam prilagodi usposabljanje.  

 

OCENJEVANJE ZNANJA V VAJENIŠKI OBLIKI IZOBRAŽEVANJA 

V vajeniški obliki izobraževanja je ocenjevanje znanja eden od pomembnih elementov sodelovanja 
med šolo in podjetjem, ki zahteva sodelovanje učiteljev strokovnih modulov, organizatorja PUD in 
mentorja v podjetju. Nosilci ocenjevanja znanja so učitelji strokovnih modulov, pri tem pa imajo 
pomembno vlogo tudi mentorji v podjetjih, kjer se vajenec usposablja več kot polovico časa.  

Odgovorni učitelji v šoli pred začetkom šolskega leta pripravijo načrt ocenjevanja znanja. Ta vključuje 
minimalne standarde znanja, merila ocenjevanja (opisnike in kriterije ocenjevanja) ter načine in roke 
ocenjevanja znanja dijakov ter število ocen, ki jih mora pridobiti. Dijake mora posamezen učitelj s tem 
načrtom seznaniti na začetku šolskega leta.  

V vajeniški obliki izobraževanja mora načrt ocenjevanja znanja nujno vsebovati načine sodelovanja 
mentorjev. Priporočamo, da šola pripravljen osnutek načrta ocenjevanja znanja predstavi in uskladi s 
posameznim mentorjem. Pomembno je, da mentor pred začetkom praktičnega usposabljanja z delom 
razume in pozna predstavljeno vsebino načrta ocenjevanja znanja, predvsem to, kar bo vajenec 
pripravil in demonstriral v podjetju, in svojo vlogo pri tem. Priporočeno je, da se vsebina dogovorov o 
ocenjevanju znanja, ki je pomembna za kakovost ocenjevanja znanja in vključenost mentorjev v 
ocenjevanje znanja, vključi tudi v načrte izvajanja vajeništva.  

Dijak oz. vajenec je ocenjen na podlagi izkazanega doseganja pričakovanih učnih izidov. Pričakovani 
učni izidi so opredeljeni v katalogih znanja strokovnih modulov v obliki operativnih učnih ciljev 
(razdeljeni so na informativne in formativne cilje). Šola za vsak strokovni modul pripravi standarde 
znanja, ki so učni cilji zapisani tako, da jih je mogoče objektivno ovrednotiti. Hkrati pa pripravi tudi 
opisnike, ki povedo, kakšno znanje mora vajenec dosegati za posamezno oceno. Najpomembnejši je 
opisnik za najnižjo pozitivno oceno (oceno 2), ki ga imenujemo tudi minimalni standard znanja in ga 
predvideva kot vsebino načrta ocenjevanja znanja tudi Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednji šoli. 
Pedagoško ustrezneje pa je, da se, opisnike pripravi tako, da je jasno, kakšno znanje mora vajenec 
izkazati za posamezno oceno. Tako pripravljen načrt ocenjevanja znanja omogoča, da imajo vsi torej 
učitelji, mentorji in vajenci jasno informacijo o znanju, ki se ga od vajenca pri posameznem strokovnem 
modulu pričakuje.  
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Ko vemo, doseganje katerega znanja naj bi se vrednotilo v okviru posameznega strokovnega modula, 
lahko načrtujemo tudi načine in sam potek ocenjevanja znanja. Podobno kot v šolski obliki 
izobraževanja, tudi za vajeniško obliko določimo načine ocenjevanja (praktične naloge, ustno 
ocenjevanje, pisni testi …) in nanje vezane učne cilje ter standarde znanja. S tem se opredeli tudi število 
ocen, ki jih bo vajenec pridobil v nekem časovnem obdobju. Med kombinacijo različnih načinov 
ocenjevanja znanja mora biti tudi izdelek ali storitev (praktična naloga), ki je obvezni način ocenjevanja 
znanja v strokovnih modulih. To pomeni, da mora vajenec za oceno izkazati znanje tako, da opravi 
najmanj eno praktično nalogo pri posameznem strokovnem modulu. Opravi pa jo lahko v podjetju ali 
v šolski delavnici. Priporočamo, da vajenec vsaj del praktičnih nalog, ki so namenjene ocenjevanju 
znanja, opravi in demonstrira v podjetju. Kdaj in na kakšen način bo to vajenec opravil, se mentor in 
učitelji – ob koordinaciji organizatorja PUD – dogovorijo na začetku vsakega šolskega leta.  

Oba, tako mentor kot učitelj, se morata strinjati o načinu sodelovanja pri ocenjevanju znanja, tudi kdo 
bo prisoten pri ocenjevanju in kako se bo ocenjevanje dokumentiralo. V celoten postopek je smiselno 
vključiti tudi vajenca, ki lahko pomaga pri pripravi na ocenjevanje znanja (pripravi dokumente, ki jih 
bosta potrebovala učitelj in mentor, pomaga pri usklajevanju časa ocenjevanja znanja, pripravi prostor 
v delavnici, poskrbi za fotografije ali video posnetke opravljenih nalog ipd.).  

V vajeniški obliki izobraževanja posamezne ocene za strokovni modul (lahko) podeljujeta tako učitelj 
kot mentor, za zaključno oceno strokovnega modula v posameznem letniku izobraževanja pa je 
odgovoren učitelj, a se pri tem posvetuje z mentorjem. Zelo priporočamo, da učitelj in mentor 
zaključno oceno oblikujeta na skupnem sestanku, pri tem pogledata dokumentacijo o ocenjevanju 
znanja, ki je pred tem potekalo. Smiselno je v ta pogovor vključiti tudi vajenca, da tudi on poda mnenje 
o poteku usposabljanja, svojem znanju in napredku.  

Proces ocenjevanja znanja je kompleksna naloga, ki zahteva kar nekaj časa in energije, če želimo, da je 
ocenjevanje znanja objektivno. Zato spodbujamo tesno sodelovanje šole in delodajalcev. Več o 
preverjanju in ocenjevanju znanja si lahko preberete v publikaciji Centra RS za poklicno izobraževanje: 
Preverjanje in ocenjevanje znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kjer je posebno poglavje 
namenjeno tudi ocenjevanju znanja v vajeništvu.7  

 

VMESNI PREIZKUS 

Vmesni preizkus v sodelovanju z delodajalcem izvede pristojna zbornica za dijake, ki imajo sklenjeno 
individualno učno pogodbo (ZPSI-1, 40. člen), in vajence (ZVaj, 33. člen). Izvede se ga pri delodajalcu 
praviloma ob zaključku praktičnega usposabljanja z delom v drugem letniku izobraževanja. Z njim se 
preveri doseganje potrebne usposobljenosti in znanja dijaka ter potek praktičnega usposabljanja in 
pogoje zanj pri delodajalcu. Dijak na vmesnem preizkusu lahko izvaja le delovni preizkus, ki je vsebinsko 
skladen z izobraževalnim programom. Delovni preizkus določita skupaj strokovni nadzornik (imenovan 
s strani zbornice) in mentor dijaka. Strokovni nadzornik med vmesnim preizkusom opravi razgovor z 
dijakom ter delodajalcem. Pri tem poda povratno informacijo o znanju dijaka  in delodajalcu po potrebi 
svetuje o poteku praktičnega usposabljanja z delom, glede pogojev za izvajanje usposabljanja ipd. 
Dijakovo znanje se na vmesnem preizkusu ne ocenjuje (dijak ne pridobi ocene), je pa opravljen vmesni 
preizkus pogoj za nadaljevanje izobraževanja. 

Vmesni preizkus v vajeništvu je natančneje predstavljen v Navodilih za izvajanje vmesnih preizkusov v 
vajeništvu,8 ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Med drugim 
predvideva, da se ob vmesnem preizkusu pregleda tudi pisno ocene oz. mnenja mentorja o doseženih 
operativnih učnih ciljih in vajeniški dnevnik za 1. in 2. letnik. Vmesni preizkus lahko traja največ 90 
minut od tega največ 60 minut za delovni preizkus in zagovor ter razgovor z vajencem. Nadzornik o 

 
 

7 Dostopno na: https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Preverjanje_in_ocenjevanje_znanja_v_PSI-1.pdf  
8 Dostopno na: https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-
priponke/Navodila%20za%20izvajanju%20vmesnega%20preizkusa_2018_4%200_predlog%20za%20SSPSI.pdf  

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Preverjanje_in_ocenjevanje_znanja_v_PSI-1.pdf
https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-priponke/Navodila%20za%20izvajanju%20vmesnega%20preizkusa_2018_4%200_predlog%20za%20SSPSI.pdf
https://www.gzs.si/Portals/203/Vsebine/novice-priponke/Navodila%20za%20izvajanju%20vmesnega%20preizkusa_2018_4%200_predlog%20za%20SSPSI.pdf
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vmesnem preizkusu pripravi zapisnik, ki vsebuje presojo o potrebni usposobljenosti in znanju dijaka in 
strokovni usposobljenosti delodajalca, ki ga podpišeta oba z mentorjem. 

 

ZAKLJUČNI IZPIT  

Zaključni izpit se izvaja ob zaključku izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega 
izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom si kandidati pridobijo naziv poklicne 
izobrazbe.  

Zaključni izpit programov srednjega strokovnega izobraževanja je sestavljen iz izpita iz slovenščine (ali 
italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju) in izpita iz izdelka oziroma storitve 
z zagovorom. Dijaki, ki so bili v zadnjem letniku izobraževanja pri slovenskem jeziku ocenjeni z oceno 
odlično, so oproščeni opravljanja izpita iz slovenščine. Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v 
skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom. 

Delodajalec mora dijaku omogočiti najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit, 
vključno za pripravo na strokovno teoretični del in izpit iz slovenskega jezika. Ko dijak opravi zaključni 
izpit ali se pogodbeno razmerje izteče, delodajalec nima več pogodbenih obveznosti do dijaka. 

Za ustrezno organizacijo in izvedbo zaključnega izpita skrbijo šolska komisija za zaključni izpit in šolska 
izpitna komisija. Član šolske izpitne komisije je tudi mentor pri zaključnem izpitu, ki spremlja dijaka pri 
pripravi na izpit iz izdelka oziroma storitve z zagovorom.  

V vajeniški obliki izobraževanja ima vajenec mentorja pri zaključnem izpitu, ki je praviloma mentor 
praktičnega usposabljanja, ter somentorja, ki je učitelj strokovnih predmetov iz šole ali obratno. 
Omenjeno mentorstvo se nanaša na izpit iz izdelka oziroma storitve z zagovorom.  

Izdelava izdelka oziroma opravljanje storitve se praviloma izvede v prostorih podjetja, kjer kandidat 
opravlja praktično usposabljanje z delom, po dogovoru lahko tudi v šolskih delavnicah. Zagovor izdelka 
oziroma storitve pa se izvede v prostorih šole v času, ki je predviden s šolskim koledarjem.  

Mentor in somentor: 

▪ na podlagi izpitnega kataloga predlagata temo izdelka oziroma storitve;  
▪ skupaj pripravita dispozicijo ter navodila za izvedbo izdelka oziroma storitve – ki je del sklepa, ki ga 

dobi kandidat;  
▪ pripravita točkovnik za ocenjevanje; 
▪ sodelujeta s kandidatom in ga usmerjata; 
▪ nadzirata samostojnost kandidata pri izvedbi; 
▪ zagotavljata upoštevanje pravil o varstvu pri delu in varovanju zdravja; 
▪ organizirata čas in kraj točkovanja ter ŠIK ZI predlagata oceno za izdelavo izdelka oziroma izvedbo 

storitve; 
▪ usmerjata kandidata pri vodenju dokumentacije oziroma pisanju poročila; 
▪ vodita dokumentacijo o izpitu (vodita zbirno mapo). 

 

ZAKLJUČEK 

V poglavju smo spoznali pomen preverjanja in ocenjevanja znanja, njegov potek v vajeniški obliki 
izobraževanja, kjer je vajenec ocenjen na podlagi izkazanega doseganja pričakovanih učnih izidov. Ne 
pozabimo, da mora vajenec za oceno izkazati znanje tako, da opravi najmanj eno praktično nalogo pri 
posameznem strokovnem modulu bodisi v šoli bodisi v podjetju. Ocenjevanje poteka na podlagi načrta 
ocenjevanja znanja, ki ga pripravijo odgovorni učitelji na šoli pri tem pa imajo v mislih tudi načine 
sodelovanja mentorjev. Načeloma ob koncu drugega letnika, vajenci opravljajo vmesni preizkus, da se 
preveri njihovo doseganje potrebne usposobljenosti, ob zaključku izobraževanja pa še zaključni izpit za 
podelitev naziva poklicne izobrazbe. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je namen preverjanja in kaj ocenjevanja znanja? 
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▪ Zakaj je pomembno, da mentor vajencu poda povratno informacijo o njegovem delu? 
▪ Kaj je vsebina načrta ocenjevanja znanja? 
▪ Kaj je minimalni standard znanja? 
▪ Kdo izvede vmesni preizkus in čemu je namenjen? 
▪ Iz česa je sestavljen zaključni izpit? 
▪ Kako in kje poteka praktični del zaključnega izpita? 
▪ Katere so naloge mentorja in somentorja pri zaključnem izpitu? 
 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE  

▪ Breznikar, N. idr.: Preverjanje in ocenjevanje znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
2021, https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Preverjanje_in_ocenjevanje_znanja_v_PSI-
1.pdf  

 

 

D. SAMOEVALVACIJA IN REFLEKSIJA MENTORJEVEGA DELA  

 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja, posebej poudarjajo, da je potrebno pri 
vseh, ki poučujejo druge (mentorji, učitelji, vzgojitelji) najprej razvijati sposobnost vseživljenskega 
učenja in da je potrebno preseči tradicionalni pogled na izobraževalca kot prenašalca znanja z 
določenega predmetnega področja ali kot demonstratorja neke veščine, delovne naloge (Hargreavesa 
2000, Hopkins 2007, Korthagen 2007). Kot pišejo, je pomembno da izobraževalci (mentorji, učitelji idr.), 
kritično premišljujejo o sebi in svoji vlogi ter o odnosu, ki ga vzpostavljajo s tistimi, ki jih poučujejo. Ena 
temeljnih odlik dobrega profesionalca je namreč sposobnost spremljanja uspešnosti svojega dela in 
spreminjanja svoje prakse. »Znati se učiti iz svojih izkušenj in iz izkušenj drugih je sposobnost 
osrednjega pomena za profesionalno rast.« ( Žorga 2002 v Škodnik 2011, str. 4) 

  

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kaj storite, ko opazite, da dijakom/študentom nekaj ne gre dobro? Ali iščete oviro pri dijaku, v okolju, 
ali si tudi sami zastavite vprašanje, kako ste tisto nekaj predstavili dijaku, kaj bi še lahko naredili, kaj bi 
lahko spremenili? Kako ugotovite, da ste vlogo mentorja dobro izpolnili?  

 

Mentor vstopa v odnos z mladostnikom kot strokovnjak in kot oseba, zato je pomembno, da se sam 
ves čas sprašuje tako o osebnih vrednotah, stališčih, predstavah ki jih ima sam o delu, o mladostnikih, 
o svoji vlogi (Kaj je zame pri delu pomembno? Kako vidim mladostnika? Kako mi je biti mentor? Kaj je 
pomembno zame?) in seveda, da se sprašuje tudi o svojih poklicnih kompetencah (Kako sem 
dijaku/študentu podal navodila? Sem bil pozoren na raznolikost nalog? Kako sem naloge povezal z 
učnimi cilji? Kako dijaku/študentu iščem ustrezne izzive? Kaj sem naredil dobro? Kaj bi lahko naredil 
drugače?). 

Preplet osebnih pogledov, doživljanj, vrednot in pričakovanj (gre za pojem osebne identitete, o 
katerem lahko več preberete tudi v 1. sklopu) in poklicnih pričakovanj, vedenj, veščin (poklicna 
identiteta, ki se oblikuje v odnosu posameznika s poklicnim okoljem) je neizogiben tudi, ko govorimo 
o dobrem mentorju.  

Lahko se strinjamo z ugotovitvijo, da ljudje pogosto ne reagiramo na dogodek, pač pa na lastno 
interpretacijo (pravilno/napačno) tega dogodka in tega se v glavnem ne zavedamo. Interpretacijo 
pogosto “zamenjamo z resničnostjo.” (Senge, 2001 v Rupnik Vec, 2006). Na interpretacije pa vplivajo 
naša prepričanja (to v kar verjamemo, da je resnično). Ta prepričanja so lahko v redu (so funkcionalna, 
v skladu z resničnostjo) ali pa niso (so nefunkcionalna, izkrivljajo resničnost). Lahko so ozaveščena ali 
pa so neozaveščena. In te interpretacije stvarnosti se nam dogajajo tudi v delovnem okolju, v odnosu 
z dijaki/mladostnik. To pomeni, da tudi tam pogosto naredimo nek zaključek, brez da bi bolj podrobno 

https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Preverjanje_in_ocenjevanje_znanja_v_PSI-1.pdf
https://cpi.si/wp-content/uploads/2021/11/Preverjanje_in_ocenjevanje_znanja_v_PSI-1.pdf


 
 

75 
 

pogledali stvari, vprašali o morebitnem problemu vpletene, jih slišali, pogosto se odzovemo tudi 
čustveno, ker nekaj ni v skladu z našimi prepričanji in tako ne zmoremo bolj objektivno pogledati na 
situacijo, razmišljati, kaj je zares narobe, kako bi lahko stvari drugače speljali.  

Korthagen skozi praktično usposabljanje učiteljev in mentorjev ugotavlja, da se temeljna vprašanje, na 
katera si oboji morajo odgovoriti, nanašajo na nivo njihovega poslanstva, razvoj njegove osebne in 
posledično poklicne identitete ter temeljna prepričanja, ideale, ki jim želi kot oseba – učitelj – slediti. 
Skupek teh nivojev imenuje jedrne kvalitete (corereflection), ki so za razliko od kompetenc (te so 
pridobljene od zunaj), od vedno prisotne in ne morejo biti razdrobljene v preproste dele. Pri jedrnih 
kvalitetah gre za globlji nivo sprememb (Korthagen, 2004). Kot pravi je, pomembno da se svojih jedrnih 
kvalitet ne zavedajo zgolj na kognitivni ravni, temveč, da je z njimi v »emocionalnem stiku«, da naredijo 
korak k zavestni uporabi teh kvalitet in jih nato izvršuje v vzgojnem procesu (Prav tam, str. 87). V stik z 
njimi pridejo lahko skozi jedrno refleksijo, ki jim pomaga, da se zavestno usmerijo na svoj osebnostni 
razvoj v skladu z njihovo identiteto, navdušenjem in inspiracijo za poklic. Za mnogo mentorjev in 
učiteljev je odgovor na vprašanje »Kaj je smisel vsega?« nujnost, če želijo nadaljevati z delom. 

Avtor ponudi koncept čebule (Onion model), ki s svojo nivojsko lupino prikazuje, da je v bistvu dobrega 
učitelja/mentorja skritih več vplivov, ki se med seboj prepletajo in so soodvisni, ter skupaj pripomorejo 
k vzgojni in osebni naravnanosti v učnem procesu. 

 

 
 

Korthagen, čebulni model nivojev sprememb (glej Korthagen, 2004, str. 80). 

 

obnašanje 
 

kompetence 

Okolje 

(S čim se moraš soočiti? Kaj vpliva nate?) 

 

 

Kaj delaš? 

  V kaj verjameš? 

 

 

 

 

 

 

 Kdo si? 

 Kako vidiš 
 svojo vlogo? 
 

 

 

Kaj znaš? Zakaj si tukaj? 

prepričanja

 

identiteta 

 

poslanstvo 
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Pri zgornjem modelu je pomembno izpostaviti, da so kompetence zgolj en nivo mentorjevega ali 
učiteljevega delovanja, ki nikakor ni zadosten za delovanje v kompleksnem procesu učenja.  

 

Mentor se naj torej sprašuje tako o svoji profesionalni identiteti:  

▪ Kdo sem kot mentor? 

▪ Kaj znam?  

▪ Kaj mi gre dobro v odnosu do dijakov/študentov? 

▪ Kako mi uspeva uresničevati zastavljene cilje? 

▪ Kako gre dijakom/študentom? 

▪ Kako delujem v odnosu z njimi? 

▪ Kje še potrebujejo mojo podporo ali podporo nekoga drugega? 

▪ Katera znanja in veščine še potrebujem? 

 

Sprašuje se o osebni identiteti: 

▪ Kaj mi je pomembno, vredno? 

▪ Za kaj si prizadevam v življenju, z drugimi? 

▪ Kako doživljam svoj poklic? 

 

In sprašuje se o okolju, v katerem deluje: 

▪ Kako se jaz odzivam v delovnem okolju? 

▪ Kako delovno okolje vpliva name? 

▪ Kaj lahko spremenim? Kaj moram sprejeti? 

 

ZAKLJUČEK 

Mentor vstopa v odnos z mladostnikom kot strokovnjak in kot oseba, zato je pomembno, da se sam 
ves čas sprašuje tako o osebnih vrednotah, stališčih, predstavah ki jih ima sam o delu, o mladostnikih, 
o svoji vlogi. Korthagen skozi praktično usposabljanje učiteljev in mentorjev ugotavlja, da se temeljna 
vprašanje, na katera si oboji morajo odgovoriti, nanašajo na nivo njihovega poslanstva, razvoj njegove 
osebne in posledično poklicne identitete ter temeljna prepričanja, ideale, ki jim želi kot oseba – učitelj 
– slediti. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj so jedrne kvalitete? 
▪ Kaj je bistvo modela čebule (onion model)? 

 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE ZA CELOTEN SKLOP 

▪ Vodopivec, M., Smerajec, M.: Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom, Biotehniški 
izobraževalni center Ljubljana in Šolski center Kranj, 2016 
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SKLOP 3: KAKO PODPRETI MLADOSTNIKA PRI UČENJU NA DELOVNEM 

MESTU? 
 

Namen tega sklopa je, da udeleženci spoznajo vloge in naloge dijaka na praktičnem usposabljanju z 
delom in v vajeništvu oz. študenta na praktičnem izobraževanju. Spoznali boste tudi različne učne stile 
in strategije učenja na delovnem mestu, se usposobili za organizacijo učenja na delovnem mestu na 
način, da spodbujate dijakovo oz. študentovo samostojnost, odgovornost do dela, do sebe in drugih. 

Vprašanja, ki jih bomo obravnavali v tem poglavju so: 

▪ Kako načrtovati PUD oz. PRI in kako uvesti dijaka oz. študenta v novo delovno okolje? 
▪ Kateri so učni stili? 
▪ Kako pri dijakih oz. študentih podpreti samostojno delo in razvijati odgovornost za lasten 

napredek? 
▪ Kako dijake/študente spodbuditi h kritičnemu in ustvarjalnemu mišljenju? 
▪ Zakaj je pomembno spremljanje dijakovega oz. študentovega napredka? 
▪ Kakšna je kakovostna povratna informacija? 
▪ Kako pri dijakih oz. študentih razvijati ključne kompetence? 

 

 

A. VLOGA IN NALOGE DIJAKA NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM IN V 
VAJENIŠTVU OZ. ŠTUDENTA NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 
 

O pomenu uvajanja dijaka/študenta v praktično usposabljanje na delovnem mestu ste nekaj že lahko 
prebrali v poglavju "Predstavitev hišnega reda podjetja in oblikovanje pravil in dogovorov", tukaj pa 
bomo bolj natančno opisali vloge in naloge, ki jih dijak oz. študent prevzame, ko se vključi v delovni 
proces v podjetju, ter na podporo, ki mu jo pri postopnem prevzemanju nalog nudi mentor.  

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Za začetek razmislite, kako ste sami sprejeli vlogo vajenca oz. dijaka oz. študenta, ki gre na praktično 
usposabljanje? Ali pa na kakšen način ste sami začeli delati v prvi službi? Ste se je veselili ali ne? Kako 
in kdo vas je pripravil na novo vlogo? Kako ste se vklopili v kolektiv? So vas v kolektivu sprejeli, ste se 
počutili kot enakopraven član delovne skupine? 

 

Nekateri ste verjetno na praktično usposabljanje hodili raje kot drugi. Nekatere so verjetno zaposleni 
sprejeli bolje, kot druge. Podobne izkušnje doživljajo sedanji dijaki/vajenci/študentje, ko odhajajo na 
PUD oz. na PRI.  

Začetek usposabljanja ali pa dela v določeni delovni sredini zaobjema tako uvajanje v specifične 
delovne postopke, uporabo tehnologije dela, pa tudi ustrezno podporo pri socializaciji. Pomembno je, 
da so novemu dijaku, študentu že uvodoma razjasnjene njegove naloge in dolžnosti, njegove vloge v 
podjetju, da potem samo usposabljanje lažje steče, ter da se že na začetku ne soočamo z morebitnimi 
nesoglasji in nesporazumi. 

Prva priprava dijaka oz. študenta na njegovo vlogo na praktičnem usposabljanju oz. na praktičnem 
izobraževanju poteka že v šoli. Nato jih na delo v podjetju pripravi še sam delodajalec. V šoli se učitelji 
(organizator PUD/PRI) pogovorijo z njimi, pogosto jim pripravijo tudi pisna navodila o tem kaj vse 
morajo vedeti, preden bodo odšli na PUD/PRI. Šola dijake seznani z načinom, kako bodo našli 
delodajalca, obveznostmi do šole in priprave ustreznih poročil in dnevnika, in seveda o dolžnostih, ki 
jih imajo med samim usposabljanjem v podjetju. Organizator PUD dijakom predstavi tudi osnovna 
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pravila varstva pri delu. Mnoge šole za dijake organizirajo tudi tečaj iz varstva pri delu, običajno v prvih 
dneh šolskega leta.  

Za uspešno izvedbo PUD ali PRI je vsekakor pomembno, da se šola in podjetja razumejo, da sodelujejo, 
da poznajo svoje pravice, obveznosti in dolžnosti, da razjasnijo medsebojna pričakovanja, možnosti in 
zadržke. Priporočeno je, da se delodajalci in šole (mentorji v podjetjih in učitelji) o tem pogovorijo 
preden odidejo dijaki/študenti na praktično usposabljanje v podjetje. Na srečanju se naj predstavijo 
posebnosti posamezne generacije, ki izhajajo iz razvojnih značilnosti dijakov/študentov, raven 
poklicnega znanja, pričakovanja, sprejmejo se naj dogovori o spremljanju, vrednotenju in vodenju 
dokumentacije vseh deležnikov (mentorja, dijaka/študenta in učitelja), dogovori o terminih 
sodelovanja in komuniciranja med organizatorjem praktičnega izobraževanja in mentorjem, dogovori 
o načinu reševanja vzgojne ali druge problematike dijaka/študenta. Dorečejo se naj pravice, dolžnosti 
in odgovornosti vseh vpletenih. O tem smo več pisali v poglavju o dokumentaciji.  

 

Prva naloga dijaka oz. študenta je učenje, oz. delo skozi katerega se uči. Zato je pomembno, da mentor 
dijaka oz. študenta:  

▪ pri delu usmerja, kar vključuje učinkovito vključevanje na delovno mesto ter seznanjanje s tem, kaj 
se bodo učeči se naučili in kakšni so cilji učenja na delovnem mestu;  

▪ na začetku in pred novimi nalogami preveri ali dijak posedujejo zmožnosti, za katere se pričakuje, 
da jih bo opravljali na delovnem mestu (ali ima zadostno začetno znanje);  

▪ da so razjasnjena pričakovanja o namenih, podpori ter odgovornostih na delovnem mestu; 

▪ da dijaki razumejo svojo vlogo in sprejemajo odgovornost za (postopno) samostojno ravnanje (to 
vključuje opazovanje, vključenost in interakcijo);  

▪ da so učeči se pripravljeni tudi na neprijetne in konfliktne situacije, ki se lahko pojavijo na delovnem 
mestu (Mikulec 2018). 

Dijak je tudi dolžan, da delo opravlja v skladu s pravili varstva pri delu. V prvih dneh pred začetkom 
samega dela mentor dijaka oz. študenta seznami z vsemi ključnimi nevarnostmi, nujnimi varnostnimi 
ukrepi in drugimi pravili varstva pri delu. Mentor mora preveriti, če je dijak pravila v zadostni meri 
razumem, dijak pa podpiše, da je bil z njimi seznanjen. Za dijake s posebnimi potrebami oz. 
zdravstvenimi omejitvami, se morata organizator PUD in mentor natančno dogovoriti, na kakšen način 
se bodo vključevali v delu. Več o prilagoditvah usposabljanja za dijake s posebnimi potrebami boste 
našli v dodatku tega gradiva. 

Od dijaka in študenta se med usposabljanjem pričakuje odgovoren odnos do svojega učenja, kar se 
kaže v 

▪ zavzetem delu v smeri doseganja kompetenc določenih v načrtu usposabljanja; 

▪ odnosu do mentorja, s katerim je stalno v stiku in z njim sodeluje, upošteva usmeritve in navodila 
ter je pripravljen dodelovati v razgovorih, ki so namenjeni evalvaciji opravljenega dela in povratnim 
informacija; 

▪ odnosu do organizatorja PUD in drugih učiteljev, s katerimi tudi redno komunicira, se odziva na 
njihove pobude ter redno pripravlja vsa poročila; 

▪ z zbiranje dokazov o svojem učenju, bodisi s pisanjem dnevnika ali drugih poročil, bodisi preko 
sodelovanje v procesih vrednotenja znanja in ocenjevanja; 

▪ posredovanju predlogov za izboljšave vsebine ali procesa usposabljanja. 

Mentor mora dijak oz. študenta torej ustrezno vključiti v kolektiv in ga navajati na sodelovanje z 
drugimi ter na timsko delovanje. Ob tem mentor pazi, da dijak/študent ni odvisen samo od njega, da 
zna sodelovati v timu in upošteva tudi navodila drugih, ter da postopoma postaja samostojen in 
odgovoren za svoje delo.  

Mentor oblikuje varno in spodbudno delovno okolje, kar pomeni, skrbi za dobro klimo v delovni 
skupini, za dobre medsebojne odnose, sodelovanje s sodelavci in odprto, dvosmerno, asertivno 
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komunikacijo. Mentor, vsaj na začetku, predstavlja most med vajencem/ študentom in ostalimi 
zaposlenimi. 

 

ZAKLJUČEK 

V tem poglavju smo se seznanili s pomenom priprave dijaka oz. študenta na njegovo novo vlogo v 
podjetju. Dijakom oz. študentom je potrebno njihovo vlogo osmisliti in poskrbeti za kakovostno 
poklicno socializacijo. Bolj, kot se bo dijak/študent vključil v delovni proces, bolj kot se bo identificiral 
z delovnim okoljem in dodeljenimi nalogami, tem bolj se bo oblikoval njegova poklicna identiteta. Zato 
je uvajanju v sam delovni proces smiselno nameniti nekoliko več časa, saj bo posameznik v organizaciji 
bolje deloval, če se bo poistovetil z njeno vizijo, če bo spoznal njen vrednotni sistem in cilje h katerim 
stremi. S timskim delom in postopnim prevzemanjem (so)odgovornosti za lastno delo in napredek 
podjetja pa bo dijak/študent razvijal ključne kompetence. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kako uvesti dijaka oz. študenta v novo delovno okolje? 
▪ Kakšna je vloga mentorja pri uvajanju dijaka/študenta v delovno okolje? 

 

 

B. SODOBNI UČNI PRISTOPI  

 

Konstruktivisti menijo, da znanja v gotovi obliki drugemu ne moremo »dati«, niti ga ne moremo 
»sprejeti«, ampak ga more vsakdo z lastno miselno aktivnostjo zgraditi. Znanje torej izgrajujemo 
(konstruiramo) sami, z lastno aktivnostjo (Kerndl, 2010). 

Znanje se zgradi z lastno aktivnostjo, na podlagi izkušenj, predznanja, osebnostnih lastnosti in okolja. 

Učenje ni le prenos znanja, je iskanje smisla. Zato bi se delovni proces naj začel s problemom, za 
katerega bi dijaki/študentje iskali rešitve, a ne le za razrešitev celotnega problema, temveč tudi 
njegovih posameznih delov. Bistvo učenja na delovnem mestu ni le to, da dijak/študent osvoji nek 
delovni prijem, temveč da ga razume, zna uporabljati in da zna razložiti, zakaj ga uporablja (povzeto po 
Bhattacharjee, 2015). 

Vloga mentorja tako ni le prenos znanja na dijaka/študenta, temveč je naloga mentorja, da delovni 
proces organizira na način, da dijaka/študenta čimbolj spodbudi k njegovi lastni aktivnosti, ob tem pa 
upošteva njegove izkušnje, predznanje, osebnostne lastnosti, okolje. Zato mentor mora svojega 
varovanca dobro poznati – na kak način on dojema svet, kako sklepa. 

 

 

I. ZNAČILNOSTI SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kaj za vas pomeni spodbudno delovno okolje? Kaj pa za vas pomeni spodbudno učno delovno okolje? 
Opazite razliko? Izpostavite tri stvari, ki za vas v delovnem okolju predstavljajo spodbudo za delo in 
učenje? Katere tri stvari pa po vašem mnenju mislite/opažate, da so pomembne dijakom/študentom 
za učenje z delovno izkušnjo? 

 
PROSTOR KOT SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Najbrž ne boste presenečeni nad dejstvom, ki ga kažejo številne raziskave, in to je, da spodbudno in 
seveda tudi varno učno okolje vpliva na večjo angažiranost pri delu, izkazujejo se boljši dosežki na 
različnih področjih, več je sodelovanja in zaupanja tako med vključenimi posamezniki in izkazujejo se 
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tudi bolj pozitivna stališča do institucije, kjer se v spodbudnem okolju učenje odvija (glej Doupona , 
2012; Kozina 2016 idr.) 
Res je, da so omenjene raziskave večinoma pokrile osnovnošolski in srednješolski prostor, vendar pa 
tudi širše raziskave, ki zajemajo tudi druge prostore učenja (delovne, področja izobraževanja odraslih), 
pritrjujejo tem ugotovitvam (Bell, 2008; Shuck idr., 2018). 
 
Kaj je značilno za spodbudno in varno učno okolje (povzeto po Rutar Ilc, 2020)?  

▪ Da se tisti, ki so udeleženi v učnem procesu, čutijo vključene, 
▪ da vedo, kaj se od njih pričakuje in dobijo jasna navodila, saj se na ta način počutijo varne, 
▪ da so obravnavani spoštljivo in pravično, 
▪ da občutijo pozitivna in realna pričakovanja in da dobijo dovolj ustreznih spodbud in pohval, 
▪ da občutijo smiselnost in koristnost tega, kar se učijo, kar delajo, 
▪ da ima oseba, ki jih uči, mentorira, z njimi dober stik, 
▪ da občutijo, da lahko tudi vplivajo pri kakšnih predlogih, idejah, 
▪ da je vzdušje v učnem/delovnem okolju sodelovalno.  
 
Pedagoške definicije, ki opredeljujejo prostor kot spodbudno učno okolje, izpostavljajo, da koncept 
spodbudnega učnega okolja presega zgolj razmišljanje o ustrezni opremljenosti, materialih in 
prostorski razporeditvi … temveč gre za koncept, ki je povezan z našo podobo o učečem se subjektu, z 
našim razumevanjem učenja, z našim načinom razmišljanja o organizaciji časa in odnosov med vsemi 
člani učne skupnosti (Fyte, 1994; Bida, 2012; idr.) Če izhajamo iz teh definicij in jih umestimo v kontekst 
delovnega spodbudnega učenega okolja, potem je pomembno, da mentor že preden sprejme dijaka 
ali študenta, premisli kako bo organiziral delovni prostor na način, da bo se dijak/študent v njem čim 
prej znašel, da bodo vidni pomembni predpisi, da bodo poleg mentorja delale osebe, ki jih lahko kaj 
vpraša, s katerimi razmišlja o nalogah, da, če se da, v naprej pripravi kakšen pisni opis nalog. Poleg 
organiziranosti prostora pa je pomemben tudi razmislek o pričakovanjih mentorja do dijaka z 
zavedanjem, da so ta pričakovanja dvostranska in da tudi dijak/študent od mentorja nekaj pričakuje in 
torej v skop spodbudnega okolja neizogibno spada spraševanje o predstavi o mladostniku in vlogi 
mentorja ter skupno ugotavljanje predznanja dijaka/študenta, interesov, izkušenj. In ne nazadnje 
sprotno premišljevanje o času – o kakovosti in količini časa, ki ga mentor nameni dijaku/študentu za 
podajanje navodil, za opis neke naloge, za pogovor o zvedenih delovnih nalogah, za podajo povratne 
informacije, za pogovor o njegovem počutju, o njegovih opažanjih, izkušnjah, izzivih, ki jih lahko vidi 
tako dijak/študent kot mentor. In nazadnje, da je mentor v okviru spodbudnega učnega okolja pozoren 
tudi na vključenost dijaka/študenta v celotno delovno skupnost – da spodbuja sodelovanje, timsko 
delo, medsebojno pomoč znotraj kolektiva, krepi solidarnost, pa tudi t.i. zdravo tekmovalnost med 
posamezniki in podpira ideje in iniciative posameznikov (glej Mikulec 2018, str. 17). 
Poleg zgoraj opredeljene definicije spodbudnega učnega okolja pa se v zadnjem času v ospredje 
postavlja pomen koncepta učeče se organizacije in pomen upoštevanja določenih strategij, ki 
upoštevajo značilnosti in potrebe sedanje generacije mladih in pripomorejo k uresničevanju 
spodbudnega učnega okolja na delovnem mestu.  
 
KONCEPT UČEČE SE ORGANIZACIJE 

Učeča se organizacija je tista, v kateri ljudje na vseh nivojih, individualno in kolektivno, kontinuirano 
povečujejo svoje kapacitete, da bi dosegli rezultate, ki si jih zares želijo. Koncept učeče se organizacije 
ni nov. Ideje in raziskave na to temo so potekale že v začetku 90-ih (Senge, 1990), postaja pa zadnja 
leta ta koncept vedno bolj aktualen tako pri multinacionalkah kot pri najmanjših organizacij. Vzrok za 
velik poudarek na organizacijskem učenju so vse hitrejše in pogostejše spremembe , ki jih prinaša 
globalizacija, nove tehnologije, vedno nove zahteve potrošnikov, od podjetja in od zaposlenih 
zahtevajo, da vedno znova iščejo načine spopadanja z novimi izzivi, za kar potrebujejo vedno znova 
nova znanja, veščine. Če pri tradicionalnih organizacijskih strukturah govorimo o togi, hierarhično 
postavljeni strukturi, v okviru katere so aktivnosti jasno določene glede na posamezne ravni, 
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sodelovanje med oddelki je skromno, učenje je običajno ločeno od dela, bolj je v osredju ustaljenost in 
stalnost, zato so spremembe in inovacije nekaj, kar vznemirja tako nadzorne kot zaposlene (glej 
Šinkovec 2005), je pri učečih organizacijah prvotnega pomena učenje, ki poteka na vseh ravneh 
organizacije in se potem prenaša na vse druge zaposlene – govorijo o kroženju znanja, deluje po t.i 
sploščeni organizacijski strukturi, kjer se tekoča problematika obravnava na nižjih nivojih na način, da 
je namesto nadzora in managementa vsak posameznik tisti, ki nosi odgovornost, hkrati pa je 
organizacijska struktura prilagodljiva in oblikovana tako, da kjerkoli v organizaciji spodbuja enakost, 
sodelovanje, in s tem nastanek idej tako, da je organizacija hitreje sposobna najti priložnost, se 
spopadati z izzivi in krizami v nestanovitnem okolju (glej Dimovski, idr., 2005 in Možina, 2004). 

Koncept učeče se organizacije je razvil Senge (1990), ki je izpostavil pet ključnih elementov, ki oblikujejo 
tovrstno organizacijo. Ti elementi so:  

▪ Sistemsko mišljenje 
Sistemsko mišljenje pripomore, da na bolj ustvarjalen način dobimo vpogled v vzorce in odnose ali jih 
spreminjamo z namenom trajne konkurenčne prednosti. Gre za pogled na organizaciji kot celoto, v 
kateri so vsi organi odvisni drug od drugega. 

▪ Osebno mojstrstvo 
Element poudarja, kako pomembno je znanje vsakega posameznika ter kako pomembno je nenehno 
nadgrajevanje tega znanja. Hitro učeči se zaposleni namreč zvišujejo konkurenčnost organizacije. 
Ljudje z visoko stopnjo osebnega mojstrstva so predani, samoiniciativni, odgovorni in samozavestni. 

▪ Mentalni modeli 
Mentalni modeli so temeljne predpostavke, vrednote, prepričanja, norme in predstave, ki vplivajo na 
posameznikovo razumevanje realnosti in uresničevanje akcij. Posameznike povezujejo v podoben 
način razmišljanja in reševanja problemov. Spreminjamo jih lahko le, če so organizacije dovolj 
prilagodljive in odprte okolju. 

▪ Skupna vizija 
Skupna vizija posameznike v organizaciji usmerja in jim daje energijo, jih žene k doseganju skupnih 
ciljev. Pomembna je skupna izgradnja vizije, v kateri sodelujejo vsi zaposleni. Skupna vizija namreč 
pripomore k večji motivaciji zaposlenih za učenje in učinkovito delovanje v organizaciji. Zaposleni ne 
delujejo v korist organizacije zato, ker to morajo početi, ampak ker si to želijo.  

▪ Timsko učenje 
Gre za proces usklajevanja in razvoja sposobnosti skupine za doseganje želenih rezultatov. Temelji na 
osebnem mojstrstvu in skupni viziji, ki sta nujna a ne zadostna pogoja za uspešno timsko učenje, saj 
morajo biti zaposleni sposobni sodelovati med seboj, kar pa jim omogoča skupni dialog. Zahteva 
obvladovanje komunikacijskih postopkov in usklajevanje akcije. Timsko učenje ne prinaša le boljših 
rezultatov organizacije, temveč omogoča tudi hitrejši razvoj posameznega zaposlenega (povzeto po 
Dimovski, idr., 2005). 

 

Kako je v koncept učeče se organizacije vpet mentor? 

Dejstvo je, da ni vsaka organizacija učeča se, bodi si zato, ker uvajanje tovrstnega modela zahteva 
premišljeno in postopno uvajanje z veliko znanja o učenju, pripravljenost zaposlenih, da se učijo in 
sodelujejo, usklajenost in podpiranje skupne vizije učeče organizacije, odprtost za spremembe (Roas, 
2001). Vseeno pa je pomembno, da si mentor prizadeva uresničevati osnovno, temeljno značilnost 
učeče se organizacije v procesu dela z dijakom/študentom. To pomeni, da v ospredje postavlja učenje 
in sodelovalni način delovanja in reševanje problemov in na ta način vključuje dijaka/študenta, se 
povezuje s šolo in širi mrežo spodbudnega učnega okolja v organizaciji. 

 
ZAKLJUČEK 

Pomembno je, da mentor že preden sprejme dijaka ali študenta, premisli kako bo organiziral delovni 
prostor na način, da bo se dijak/študent v njem čim prej znašel, da bodo vidni pomembni predpisi, da 
bodo poleg mentorja delale osebe, ki jih lahko kaj vpraša, s katerimi razmišlja o nalogah, da je pozoren 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kreativnost_pri_delu
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vizija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motivacija
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tudi na vključenost dijaka/študenta v celotno delovno skupnost – da spodbuja sodelovanje, timsko 
delo, medsebojno pomoč znotraj kolektiva, krepi solidarnost, pa tudi t. i. zdravo tekmovalnost med 
posamezniki in podpira ideje in iniciative posameznikov. V zadnjem času se v ospredje postavlja pomen 
koncepta učeče se organizacije, kjer ljudje na vseh nivojih, individualno in kolektivno, kontinuirano 
povečujejo svoje kapacitete, da bi dosegli rezultate, ki si jih zares želijo. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je značilno za spodbudno in varno učno okolje? 
▪ Kaj je učeča se organizacija in kako je vanjo vpet mentor? 

 

 

II. UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH ZNAČILNOSTI IN POTREB DIJAKOV OZ. ŠTUDENTOV PRI UČENJU 
TER POMENA SAMOEVALVACIJE IN SAMOEVALVACIJE UČENJA  

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kako se vi najlažje učite? Se spomnite, kaj bi si želeli, potrebovali od mentorja, ko ste vi opravljali 
prakso? Kako vidite dijake/študente, ki prihajajo k vam? Ali svoje predstave strnete v skupne lastnosti 
dijakov/študentov (vsi so slabo angažirani za delo…) ali opazite men njimi razlike (ta si zelo hitro 
zapomni navodila, oni je levičar in potrebuje prilagojen prostor, orodja …)? Kako na podlagi predstav 
in vedenj o dijakih/študentih prilagajate prostor in metode učenja? 
 

Če smo zgoraj pisali o spodbudnem učnem okolju kot tistem, ki temelji na vključenosti vseh, ki podpira 
sodelovanje, ki omogoča izzive in daje priložnost za razvoj idej in skupnemu premišljevanju o procesu 
izkustvenega učenja, o naučenem, bomo tukaj na kratko še bolj izpostavili kako misliti vse te 
pomembne dejavnike z vidika posameznega dijaka/študenta, ki, kot smo lahko prebrali že v A poglavju, 
1. sklopa Kdo je mladostnik, prihaja k nam z različnimi izkušnjami, z različnim kulturnim in socialnim 
ozadjem in tudi z različnimi potrebami in zmožnostmi. 

Predstavljajte si, da pride k vam dijak, ki jeclja ali dijak, ki že od nekdaj ve, da želi postati avtomehanik 
in je to njegov hobi že od kar pomni. 

Vsi prihajajo iz različnih ozadij, ki vplivajo na njegovo delovanje z vami, v skupini, na vključevanje v 
skupino, na sprejemanje odzivov, ki so povezani ne samo z njegovim delom ampak tudi z njim samim, 
s tem, kako se dojema, kako se prekriva vaša informacija o njem njemu z njegovo podobo. Kot smo 
zapisali, spada pod spodbudno učno okolje spraševanje in skupni pogovor o tem, kdo dijak/študent je, 
kako mu je in kaj potrebuje, saj na podlagi tega šele lahko res organizirate učenje na delovnem mestu 
tako, da upoštevate individualne značilnosti vključenih in jim prilagodite prostor, naloge in tudi vaše 
odzive v učnem procesu.  

To pa najprej pomeni, da si vzamete čas za uvodni razgovor, da ste v pogovoru bolj kot samo podajalci 
navodil in razlagalci delovnega procesa, poslušalci, ki z vprašanji kot so: Kako si izbral ta poklic? Kaj te 
zanima? Je kaj, česar ne maraš? Že kaj veš o tem, kaj boš delal? Kaj pričakuješ od nas? spodbujamo 
dijaka/študenta, da kaj pove tako o svojim poklicni identiteti (glej sklop 1, poglavje A III.), o svojih 
željah, potrebah. Pomembno pa je, da tudi vi kaj delite z njimi, da mogoče, če le lahko, poveste tudi 
kakšno vašo osebno poklicno zgodbo, saj se mu tako lahko bolj približate. In še, da v uvodnem 
pogovoru skrbno opazujete, saj boste morebiti opazili, kako se odzivajo na vas, vaša vprašanja, 
komentarje. Izvedete lahko tudi metodo učnega pogovora (glej v nadaljevanju, v poglavju B IV. Različne 
strategije učenja na delovnem mestu in različne delovne aktivnosti dijaka oz. študenta). 

Na podlagi tega pogovora lahko mogoče že prilagodite dijaku, ki jeclja, delo na način, da je čim manj 
izpostavljen situacijam, kjer mora nekaj verbalno izpostavljati pred drugim oziroma, da mu omogočate, 
da išče različne druge načine predstavitve (bodisi da svoje delo predstavi skozi vizualne digitalne 
animacije; da mu v delovni tim vključite sošolca, ki ga že pozna, … ). Dijaku, ki ga avti in motorji zanimajo 
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od nekdaj, poiščete dodatne izzive, bolj zahtevne delovne naloge ali pa ga povabi, da sam izbere, kaj 
bi rad delal in nato poišče ekipo, ki bi ga lahko podprla. 

Govorimo o uresničevanju dveh načel, ki sta zelo pomembni pri udejanjanju spodbudnega učnega 
okolja – to sta inkluzija in individualizacija. 

Inkluzija predpostavlja proces vključevanja posameznika v širše družbeno okolje, ob določeni meri 
ohranjanja lastne identitete, pri tem pa, kot izpostavljajo avtorji, je v ospredju inkluzije zagotavljanje 
občutka pripadnosti in vrednosti, enakost ljudi, pravičnost in družbena pravičnost, solidarnost (glej 
Šućur, 1997; Kroflič, 2003; Haug, 2017; idr.). Kot piše Rutar (2010) inkluzija ni le sodelovanje 
strokovnjakov, ki delajo v šolah, ni le druženje otrok z vrstniki, ni le interdisciplinarno timsko delo, 
temveč je tudi ustvarjanje novih, je odpiranje do novega in drugačnega, je pospeševalnik sprememb in 
preobrazb – ne le ljudi, temveč tudi okolij. Pomembno je, da zajema učence in dijake, mlade ljudi, ki si 
ne želijo inkluzije le, ko so v šolah, temveč si jo želijo vsepovsod in v vseh starostnih obdobjih. Inkluzivno 
okolje tako podpira individualne razlike in diferencirane oblike in programe sodelovanja. In s tem 
povezan je koncept Individualizacije, ki pomeni, da se za vsakega dijaka pripravi individualni plan, ki 
upošteva njegove potrebe. 

Naloga mentorja je, da preseže idejo enako za vse in si 
prizadeva za uresničevanje ideje različnost za različne na 
način, da bodo vsi imeli enake možnosti biti učno uspešni, 
razvijati svoje kompetence od tam, kjer so in da bodo 
usvojili znanje, pričakovane učne cilje. Pri tem pa je 
pomembno, da glede na potrebe in interese posameznikov 
upošteva različne učne stile in strategije učenja ter izbira 
raznolike pristope (glej poglavji B III. Različni učni stili in B 
IV. Različne strategije učenja na delovnem mestu in 
različne delovne aktivnosti dijaka oz. študenta). Tako na 
primer za dijaka, ki ga avti in motorji zanimajo od nekdaj in 
o tem že veliko ve, izberete kot obliko učenja Učno nalogo 
(glej poglavje B IV. Različne strategije učenja na delovnem 
mestu in različne delovne aktivnosti dijaka oz. študenta), ki 
spodbuja samostojno učenje učečemu ponuja priložnost za 
nadaljnji razvoj njegovih poklicnih spretnosti, pri tem pa je 
potrebno skrbno načrtovanje teme, ciljev in procesa 
izvedbe ter končne evalvacije dela.  

 

SAMOEVALVACIJA IN REFLEKSIJA  

Ko izberemo za dijaka ustrezno strategijo učenja, pripravimo individualni načrt dela, ki bo podpiral 
njegove individualne značilnosti na način, da bomo upoštevali njegovo predznanje, njegove 
kompetence, njegova zanimanja, specifične lastnosti in potrebe, je zelo pomembno, da 
dijaka/študenta podpiramo v učnem procesu na način, da ga čim bolj spodbujamo, da je skozi učni 
proces pozoren, kako izvaja delovne aktivnosti, katera znanja uporablja kaj še potrebuje, kako se je 
približal pričakovanemu cilju. Gre za procesa samoevalvacije in refleksije, ki omogočata dijaku, 
samooceno in premislek oziroma analizo kje je v procesu učenja, kaj oziroma koga potrebuje, da bo 
dosegel pričakovanja. 

Samoevalvacija je vezana na oceno svojega dela in učenja - glede na pričakovane rezultate neke naloge, 
kaj se je na novo naučil, kaj še ne ve, kaj je naredil dobro, kaj mu ne gre, kako povezuje teorijo s prakso. 

Refleksija pa pomeni premišljevanje o svojem učenju in delu z vidika potreb, vključenosti v kolektiv, 
podpore – kako mu je, kaj oziroma koga potrebuje, da bo dosegel pričakovanja, kaj ga ovira, 
spodbuja … 

Pomembno je, da se oba procesa, tako samoevalvacija kot refleksija odvijata sproti, v samem procesu 
učenja. Smiselno je dijaka/študenta spodbujate, da si v svoj delovni dnevnik sproti zapisuje svoje 

Pogled mentorja: 

»Vsakega mladostnika spodbujamo, 
da se čim več nauči, omogočimo mu, 
da spozna čim več stvari. V začetku 
imamo z njim razgovor, da vidimo, kaj 
zna, kaj ga zanima, pogledamo, za 
katero področje je prišel na prakso ... 
potem mu dodelimo eno glavno 
zadolžitev in mu določimo osebo, ki ga 
podpira, nato ga spremljamo in tudi 
premeščamo na različne konce 
podjetja. Ob koncu pa dobijo najbolj 
uspešni samostojno nalogo, npr. 
preučitev določenega standarda ali 
pravilnika; tako dobijo vse informacije, 
do kje so v podjetju prišli in kaj lahko 
razvijajo naprej.« 
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ugotovitve (sprotna samoevalvacija in refleksija) in da ob koncu samooceni svoje delo, izdelek in poda 
zaključni premislek o tem, kako se je počutil v kolektivu, kaj se je naučil, katere veščine razvil, kaj mu 
še manjka (zaključna samoevalvacija in refleksija). 

Na ta način bo dijak bolj samostojno spremljal svoj proces učenja, prepoznaval potrebe, videl 
spremembe, spoznal česa se je naučil, kaj mu še manjka, katere spretnosti je usvojil, kako povezuje 
teorijo s prakso ipd. 

 

Da pa lahko dijak/študent čim bolj samostojno evalvira svoje delo glede na pričakovane cilje in znanja 
ter veščine, ki naj bi jih razvil in reflektira svoje počutje, potrebe, delovanje v ekipi, je pomembno, da 
se z dijakom/študentom prej pogovorimo in mu zelo jasno predstavimo pričakovanja na različnih 
področjih, mu mogoče celo vi pripravite nabor vprašanj za samoevalvacijo in refleksijo (glej zgoraj) 
hkrati pa, da mu podate sprotne povratne informacije (glej poglavje C. Spremljanje dijaka oz. študenta) 
na njegove sprotne in končne ugotovitve.  

 

ZAKLJUČEK 

Pri udejanjanju spodbudnega učnega okolja govorimo o uresničevanju dveh načel – inkluzije in 
individualizacije. Inkluzija predpostavlja proces vključevanja posameznika v širše družbeno okolje, ob 
določeni meri ohranjanja lastne identitete, pri tem pa je v ospredju zagotavljanje občutka pripadnosti 
in vrednosti, enakost ljudi, pravičnost, solidarnost. Inkluzivno okolje podpira individualne razlike in 
diferencirane oblike in programe sodelovanja. S tem je povezan koncept Individualizacije, ki pomeni, 
da se za vsakega dijaka pripravi individualni plan, ki upošteva njegove potrebe. Procesa samoevalvacije 
in refleksije omogočata dijaku samooceno in premislek oziroma analizo kje je v procesu učenja, kaj 
oziroma koga potrebuje, da bo dosegel pričakovanja. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kaj je inkluzija? 
▪ Kaj je individualizacija? 
▪ Kaj je samoevalvacija? 
▪ Kaj je refleksija? 

 

 

III. RAZLIČNI UČNI STILI 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Ana se novo snov najlažje nauči tako, da si jo prebere. 

Miha si novo snov najlažje zapomni tako, da pozorno 
posluša učitelja. 

Luka se najlažje uči tako, da opazuje, kako to nekdo 
drug naredi. 

Kako pa se vi najlažje učite? Kako si vi najlažje 
zapomnite nek nov delovni postopek? 

 

Ljudje se učimo na različne načine - nekateri se 
najučinkoviteje učijo z branjem, drugi s poslušanjem, 
tretji s pomočjo slikovnih gradiv. Nekateri ljudje se več 
naučijo, če svoje ideje preverjajo v skupinski razpravi, 
drugi se raje učijo sami. Nekateri potrebujejo 
sistematično prikazane informacije in se učijo 
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postopoma, drugi uporabljajo celostni pristop. Načine, kako zaznavamo informacije, katere strategije 
učenja uporabljamo in kako jih prikličemo, imenujemo učni stili (Marentič Požarnik, 2000). 

Najbolj pogosto se pri učnih stilih upošteva spoznanje, da se ljudje razlikujemo po tem, katerim čutnim 
kanalom dajemo prednost pri zaznavanju, učenju, sporočanju in predstavljanju. Največkrat gre za 
delitev na vidni (vizualni), slušni (avditivni) in čutno-čustveni (kinestetični) stil. 

 

Marentič Požarnik (2000) opisuje nekaj zunanjih značilnosti ljudi z različnimi stili zaznavanja za lažje 
prepoznavanje prevladujočega stila učenja: 

Vizualni stil:  

 

 

 

 

 

Avditivni stil: 

 

Kinestetični stil: 

 

- uporablja predvsem 
besede, ki označujejo barve 
in vidne vtise: ima jasne 
predstave, uvidi bistvo 
problema 

- uporablja izraze »to mi 
dobro zveni«, »to je 
odgovor na vprašanje« 

- uporablja izraze »imam 
slab občutek«, »obliva me 
kurja polt« 

- je organiziran, sistematičen 
- rad ima predavanja, 

razprave in razgovore 
- ljudi in stvari se rad dotika, 

se jim približa 

- je miren, premišljen 
- pri branju premika ustnice, 

rad glasno bere 
- veliko se giblje, gestikulira 

- zapomni si predvsem 
slikovno gradivo 

- govori sam s seboj, pri 
učenju uporablja notranji 
dialog 

- uči se ob ravnanju s 
predmeti (na 
laboratorijskih vajah) 

- hrup ga razmeroma malo 
moti 

- pri delu ga moti hrup - več si zapomni med hojo 

- težko si zapomni ustna 
navodila 

- govori ritmično - ob branju si kaže s prstom 

- raje bere, kot da posluša - rad ima glasbo 
- bolje si zapomni celovito 

izkušnjo kot podrobnosti 

- stvari ureja po barvah 
- dobro posnema ton, barvo 

in melodiko govora 
- govori počasi 

- potrebuje pregled, vizijo 
(skice, miselne vzorci) 

- vse si zapomni po vrsti, po 
korakih 

- važnejši mu je dober 
občutek kot videz (npr. 
obleke) 

 - bolje govori kot piše  

 

Lahko si tudi ogledate kratek filmček o učnih stilih:  

https://www.youtube.com/watch?v=IZx6aS7qEbE&t=4s. 

 

Mentor naj bo pri usposabljanju prožen, kar pomeni, da naj uporablja oz. kombinira različne didaktične 
metode ter s tem podpira različne učne stile, npr. da ob demonstraciji postopka zraven razlaga, da ob 
razlagi uporabi slikovno gradivo, da že v procesu prikaza postopka učečim se da možnost, da preizkusijo 
postopek, da lahko otipajo materiale ipd.  

https://www.youtube.com/watch?v=IZx6aS7qEbE&t=4s
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ZAKLJUČEK 

Tako kot učitelj v šoli, mora biti mentor v podjetju dovolj prožen in zmožen prilagajati način poučevanja 
oz. usposabljanja tako, da ustreza čim več učnim stilom. Cilj sodobnih učnih pristopov je podpreti 
ustvarjalnost, inovativnost in drugačnost vsakega posameznika, kar pa lahko storimo tako, da učenje 
na delovnem mestu prilagodimo (personaliziramo) posamezniku. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kateri so učni stili? 

 

 

IV. RAZLIČNE STRATEGIJE UČENJA NA DELOVNEM MESTU IN RAZLIČNE DELOVNE AKTIVNOSTI 
DIJAKA OZ. ŠTUDENTA  

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kako se zaposleni učijo na delovnem mestu? 

Kako ste se in se še sami učite? 

Kako poučujete dijake oz. študente? 

 

Pomembna naloga sodobnega učnega okolja ni več le podajati znanje, ampak učečim se predstaviti 
uspešne strategije učenja, iskanja, zbiranja in ovrednotenja informacij, ki so pomembne za 
razumevanje in reševanje problemov (Marentič Požarnik, 2000).  

Pomembno je, da tako mentor kot učeči se poznata in razumeta učne strategije, ki so posamezniki 
najbolj pisane na kožo. 

  

Dinamika učenja na delu se od dinamike učenja v šoli zelo razlikuje. Zato je za doseganje ciljev 
praktičnega usposabljanja na delovnem mestu smiselno izbirati metode in oblike dela, ki se v večji meri 
pojavljajo znotraj učenja na delu. Nekaj metod in načinov dela predstavljamo v nadaljevanju (Makovec 
Radovan, 2021, str, 21).  

 

METODA ŠTIRIH STOPENJ (4-STOPENJSKA METODA) 

Metoda je v procesu praktičnega usposabljanja precej razširjena. V večji meri jo je smiselno uporabljati 
v fazah, ko mentoriranec potrebuje več mentorjeve podpore in pomoči, lahko zaradi tega, ker je bolj 
na začetku praktičnega usposabljanja, ali gre za dijaka oz. študenta, ki je sicer že bolj samostojen in pri 
katerem želi mentor dosegati kompleksnejši ali zahtevnejši cilj, ki potrebuje natančen prikaz in 
spremljavo postopka oz. procesa. Sama metoda je precej podobna metodi demonstracije (oz. metodi 
prikazovanja), le da metoda štirih stopenj vključuje tudi fazo priprave, ki je metoda demonstracije ne 
predvideva (prav tam, str. 22).  

Faze te metode so priprava, demonstracija, posnemaje (vaja), utrjevanje. 

   

Priprava 

V tej fazi mentor načrtuje več vrst priprave:  

▪ vsebinsko pripravo: vsebuje predvsem razmislek o predznanju mentorirancev, ter pripravo t. i. 
mikro načrt usposabljanja, v katerem opredeli pripomočke za delo, potrebno tehnično 
dokumentacijo in seveda delovni postopek z navodili za delo; 

▪ pripravo delovnega mesta: sistematično in urejeno razporedimo vsa potrebna orodja, materiale in 
vizualne pripomočke. Ta del lahko pripravi mentor, lahko pa (po predhodnem dogovoru) tudi dijak 
oz. študent sam, v tem primeru mentor vse ustrezno pregleda in pokomentira;  
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▪ pripravo dijaka oz. študenta: mentor pojasni vsebino in cilj učne naloge, pri čemer naj skuša zbuditi 
zanimanje in pozornost pri mentorirancih, preveri njihovo predznanje in z ustrezno razlago in 
gradivi znanje tudi dopolni (prav tam, str. 22).  

 

Demonstracija 

Demonstracija, ki poteka v učne namene ima več korakov:  

1. Mentor najprej demonstrira celoten delovni postopek ali opravilo s hitrostjo in na način, kot 
postopek ali opravilo opravi usposobljeni zaposleni, zato da dijak oz. študent dobi vtis, kako delo 
poteka in kaj bo, ko bo cilj dosegel, obvladal (znal narediti).  

2. Mentor ponovno demonstrira postopek ali opravilo, a tokrat počasneje in razčlenjeno na 
posamezne delovne korake. Pri sestavljenih, zapletenih daljših primerih je pomembno, da se po 
vsakem prikazu preveri razumevanje korakov. Praktikanta naj mentor spodbuja, da postavlja 
vprašanja in ga opozarja, kaj vse je pri delu potrebno upoštevati, zlasti z vidika zagotavljanja 
varnosti pri delu.  

3. Po demonstraciji posameznih delov, mentor ponovno demonstrira postopek ali opravilo v celoti in 
tako, kot je v realnosti (in je opisano v 1. koraku) (prav tam, str. 22).  

 

Posnemanje, ponovitev 

Fazo je smiselno izpeljati v več krogih.  

Dijak/študent predhodno prikazano aktivnost opravi sam, pri čemer ga mentor spremlja in nadzoruje, 
posreduje pa le v primeru, kadar je to nujno potrebno. Pri prvem poskusu naj se dijak/študent 
osredotoči na delovni proces brez, da vmes pojasnjuje, kaj počne in zakaj to počne. Če se znajde v 
situaciji, da ne zna nadaljevati, mu mentor naj pomaga z namigi in potrditvijo, da nadaljuje v pravo 
smer.  

Nato naj dijak oz. študent opravilo/aktivnost opravi ponovno, pri čemer naj vsak svoj korak tudi pojasni 
oz. razloži (kaj dela, kako se to počne in tudi zakaj). Če so njegova pojasnila šibka, ali jih je malo, ga 
mentor spodbudi z vprašanji, kot so: »Kaj si zdaj delal/naredil in zakaj (tako)?«, sicer pa v sam proces 
ne posega, razen v primeru resnih napak. Po zaključku sledi povratna informacija mentorja (najprej 
analizira opravljeno, potem poda popravke in predloge oz. dopolnitve, ob vsem naj ne pozabi na 
spodbude).  

Ob prisotnosti mentorja dijak/študent naj tretjič opravi celoten postopek, tokrat brez pojasnil in 
razlage. Seveda še po tem dijak/študent vsega naučenega ne obvlada, prav tako ni mogoče pričakovati, 
da bo odslej ta postopek zmeraj opravil brez napak in dovolj hitro (prav tam, str. 23).   

 

Utrjevanje 

V tej fazi dijak oz. študent utrjuje naučeno, mentor se postopoma umika ter mu pusti, da je vedno bolj 
samostojen. Smiselno je, da dijak/študent opravilo ali nalogo utrjuje v celoti (in ne po delih). Če mentor 
oceni, da je to primerno (in da je dijak/študent pripravljen), lahko naučeno vedno bolj umešča v delovni 
proces, kjer samo opravilo oz. naloga postaja del kompleksnejših opravil, kar pozitivno vpliva tudi na 
samo učenje.  

Pomembno je, da tudi v tej fazi utrjevanja mentor spremlja delo, opozarja na pravilnost izvedbe, 
napake po potrebi popravi ter je na razpolago za vprašanja in pojasnila. Pripombe in popravki naj bodo 
dijaku/študentu podani konstruktivno in s pozitivno naravnanostjo. Nič ni narobe, če mentor poda 
kritiko, a naj bo pri tem pozoren na način komunikacije.  

Metodo štirih stopenj lahko za namene učenja uporabljamo v strnjeni obliki (vsi koraki naenkrat), lahko 
pa tudi po delih. Če se mentor odloči za uporabo metode po delih, naj učenje s pomočjo te metode 
načrtuje na način, da med posameznimi koraki ne mine preveč časa, ki pomembno vpliva na proces 
pomnjenja in lahko se zgodi, da mentoriranec v vmesnem času lahko kakšno stvar že pozabi (prav tam, 
str. 23).  
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UČNI RAZGOVOR 

Učni razgovor je primeren za manjša, časovno bolj omejena opravila ter tudi za predstavitev nove teme 
ali opravila. Skozi učni razgovor lahko mentor preveri predznanje dijaka oz. študenta, hkrati pa ga 
spodbuja, da sam postavlja vprašanja. Učni razgovor je običajno krajši ter usmerjen na točno določen 
cilj (ali več ciljev) usposabljanja, samemu razgovoru pa sledi praktična aktivnost. Učni razgovor poteka 
v treh korakih: začne se z vprašanjem (ali kakšnim drugim impulzom) mentorja, sledi odgovor 
dijaka/študenta, na katerega se mentor odzove s potrditvijo in pohvalo ali s popravkom oz. pojasnilom. 
Potem se cikel ponovi z novim vprašanjem (prav tam, str. 24). 

Uvodna vprašanja praviloma postavlja mentor, a je smiselno dijaka/študenta spodbujati, da se poleg 
tega, da na vprašanja odgovarja, v razgovor z vprašanji vključuje tudi sam. Mentor naj obenem ustvari 
tako ozračje, v katerem si dijak/študent upa postaviti tudi manj ali celo nesmiselna vprašanja. Potrebno 
je namreč ozavestiti, da je glavni namen učnega razgovora zbuditi radovednost ter zanimanje za učenje 
in preveriti, kaj in koliko mentoriranec o temi že ve (prav tam).  

Pri načrtovanju učnega razgovora je smiselno upoštevati naslednje napotke:  

▪ za namen razgovora naj mentor izbere jasen cilj in se nanj dobro pripravi, zato, da se med učnim 
razgovorom ne izgubi rdeča nit;  

▪ učni razgovor ni enak učni metodi razlage. Medtem ko je učna metoda razlage primerna za razlago 
nove, neznane snovi oz. teme, je učni razgovor smiselno uporabiti takrat, ko dijak/študent o 
vsebini, tematiki že toliko ve, da se lahko v razgovor tudi vključuje; 

▪ ko mentor razmišlja o uvedbi učnega razgovora v usposabljanje, naj pomisli tudi na to, koliko časa 
je pripravljen vložiti v pripravo. Razvijanje vprašanj in priprava na sam razgovor terja kar nekaj časa;  

▪ učnega razgovora ni mogoče v celoti (oz. stoodstotno) načrtovati. Potrebno je biti prilagodljiv. Če 
med potekom mentor ugotovi, da je postavil previsok cilj, da dijak/študent v razgovoru ne more 
kompetentno sodelovati, lahko razgovor zaključi predčasno. V tem primeru se razgovor nadaljuje 
pozneje (prav tam).  

 

UČNA NALOGA 

Eden glavnih ciljev poklicnega usposabljanja je dijakom oz. študentom omogočiti, da se naučijo 
pravilnega, samostojnega in odgovornega opravljanja poklicnih nalog bodočega poklica. Za doseganje 
tega cilja je lahko zelo primerna tudi učna naloga (prav tam, str. 26).  

Gre za razmeroma kompleksno in zahtevno aktivnost, ki izhaja iz realnega delovnega opravila ali 
storitve in jo dijak/študent opravi relativno samostojno. Tudi zato je bolj primerna za tiste, ki imajo 
potrebno predznanje in že usvojene temeljne poklicne veščine, sicer bodo učno nalogo težko izpeljali 
samostojno ter v času, ki ga za to delovno opravilo oz. nalogo porabi zaposleni (slednje je še posebej 
primerno, kadar se učna naloga veže na delo s strankami ali poteka v delu delovnega procesa, ki ima 
postavljene časovne omejitve) (prav tam).  

Temelj učne naloge je delovno opravilo, oz. aktivnost, ki izhaja iz realne situacije, istočasno pa mora 
biti skladna s cilji praktičnega usposabljanja. Smiselno jo je zasnovati tako, da učečemu se ponudi 
priložnost za nadaljnji razvoj njegovih poklicnih spretnosti. Naloga naj ne bo le preverjanje že 
usvojenega znanja in spretnosti, ampak jo naj mentor načrtuje tako, da z njo učeči se pridobiva, usvaja 
in utrjuje tudi nova znanja in spretnosti.  

Učna naloga je sestavljena iz treh korakov: priprave, izvedbe in evalvacije (prav tam).  

 

Priprava (t.i. mikro načrat usposabljanja) 

Mentor:  

▪ Določi učni cilj, ki ga bo dijak/študent skozi nalogo dosegal. Prav tako je smiselno določiti cilj in 
namen same naloge.  

▪ Razmisli, kako zahtevna je sama učna naloga in kako samostojno jo bo dijak/študent lahko opravil.  
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▪ Razmisli, ali mora dijak/študent pred začetkom izpeljave učne naloge usvojiti še kakšno znanje. 
Če ja, naj istočasno razmišlja tudi o načinu, kako bo to znanje pridobil (skozi samostojno učenje in 
branjem strokovne literature, priročnikov, navodil ali mu bo potrebno pojasnil, razložil, pokazal 
mentor).  

▪ Lahko učni proces strukturira s pomočjo t.i. kontrolnih točk, ki pomenijo srečanja dijaka/študenta 
z mentorjem.  

o Namenjena so pregledu opravljenega ter morebitni usmeritvi pri nadaljnjih korakih. Če gre 
za relativno kratko in enostavno učno nalogo, mentor načrtuje manj kontrolnih točk. Če je 
učna naloga kompleksnejša oz. zahtevnejša, naj bo kontrolnih točk več. Nekako velja, da 
se število kontrolnih točk z napredovanjem usposabljanja zmanjšuje, torej manj kot je 
potrebnih kontrolnih točk, bolj samostojno dijak/študent opravlja učno nalogo, a to ne 
pomeni, da ga mentor pusti, če se ta ne znajde (tudi, če bi se glede na kriterije ali dolžino 
usposabljanja »moral« znajti ali znati!) 

o Kontrolne točke je smiselno postaviti:  
o po tem, ko so podana navodila, pojasnila in je zaključeno načrtovanje;  
o po vsakem delovnem koraku, od pravilnosti katerega je odvisen nadaljnji uspeh 

naloge;  
o pred nevarnim/tveganim/novim delovnim korakom;  
o pred korakom, ki bi terjal dodatno vajo;  
ko se dijak/študent počuti negotovega ... 

▪ Zagotovi tudi druge pripomočke, ki bodo v pomoč pri izvedbi naloge (kontrolni listi, ključna 
vprašanja, ...).  

▪ Poskrbi, da ima dijak/študent v času opravljanja učne naloge dostop do potrebnih orodij, strojev, 
surovin, predhodnih izdelkov. Če je učna naloga zasnovana tako, da v kakšnem delu dijak/študent 
sodeluje tudi z drugimi zaposlenimi v podjetju, jih je treba o izvedbi učne naloge prej obvestiti in 
prositi za sodelovanje.  

▪ Pred začetkom učne naloge dijaku/študentu natančno pojasni in poda vse potrebne informacije.  
▪ Spremlja celoten potek učne naloge, a v delo dijaka/študenta poseže le, če je to nujno (prav tam, 

str. 27).  
 

Izvedba učne naloge 

▪ Izvedba učne naloge se prične z dijakovo oz. s študentovo pripravo na nalogo. Učna naloga naj bo 
napisana. Osnovo lahko predstavlja običajni delovni nalog, ki se sicer uporablja v podjetju.  

▪ Po tem, ko mu mentor predstavi zadolžitev in poda informacije, dijak oz. študent samostojno 
načrtuje korake, ki jih mora opraviti, mentor pa je na razpolago, če se le-ta v situaciji, ki je mora 
rešiti ne znajde. V takem primeru naj mentor raje poda usmeritev, kot pa da sam reši težave. 

▪ Ko dijak oz. študent pripravi svoj delovni načrt, kako bo nalogo izpeljal, ga mentor pregleda, ter se 
z njim pogovori in skupaj načrtuje morebitne izboljšave. Tudi tu naj bodo ideje in predlogi 
dijaka/študenta v ospredju. Če je potrebno, slednji načrt popravi in izboljša, mentor pa ga ponovno 
pregleda.  

▪ Sledi osrednji del učne naloge: izvedba delovnega načrta, oz. izpeljava samega opravila, storitve. 
Tudi ta del naj dijak/študent opravi čim bolj samostojno. Po tem ko z delom zaključi, je njegova 
naloga tudi ta, da preveri svoj delovni rezultat in oceni kakovost same izvedbe (prav tam).  

 

Evalvacija 

▪ Dijak oz. študent in mentor skupaj ocenita postopek in rezultat učne naloge. Evalvacijo lahko 
mentor izpelje tudi po korakih učnega razgovora. Pri evalvaciji so lahko v pomoč naslednja 
vprašanja:  

o Česa se je dijak/študent skozi učno nalogo naučil?  
o Kakšne izkušnje je pridobil?  
o S kakšnimi težavami se je med celotnim procesom srečeval in kako jih je reševal?  
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o Se je čutil dovolj usposobljenega za izvedbo učne naloge?  
o Kje bi si želel več pomoči oz. podpore?  
o V kolikšni meri je rezultat učne naloge skladen s standardi podjetja? (prav tam, str. 28). 

 

Učna naloga ima zagotovo največji učni potencial takrat, ko je umeščena v realni delovni proces, a to 
ne pomeni, da jo je možno izpeljati samo v nekem časovnem obdobju. Če v času, ko bi bilo za dijaka 
oz. študenta smiselno načrtovati učno nalogo, v podjetju ni načrtovanega opravila ali storitve, ki bi bilo 
primerno, lahko mentor za namene učne naloge uporabi že obravnavan delovni nalog, oz. nalogo 
pripravi iz standardnih opravil, ki jih prilagodi danim ciljem usposabljanja (prav tam). 

 

KAKO IZBRATI PRIMERNO UČNO METODO? 

Vse metode niso primerne za doseganje vseh ciljev usposabljanja. Cilji so različni in prav uporaba 
raznolikih in različnih metod omogoča, da učeči se cilje usvajajo na različnih zahtevnostnih stopnjah, 
da je njihovo znanje trajnejše, da spretnosti razvijajo bolje.  

Pri razmisleku o tem, katero učno metodo (ali več njih) 
uporabiti, mora mentor najprej razmišljati, o učnem cilju, 
ki ga mora dijak/študent doseči (česa se mora naučiti), 
upošteva pa naj tudi, kakšen način dela (in učenja oz. 
usposabljanja) je konkretnemu dijaku/študentu najbližji 
ter na podlagi tega naj izbere ustrezne učne metode. Za 
doseganje nekega cilja lahko mentor izbere tudi 
kombinacijo več učnih metod, če presoja, da bo na tak 
način cilj dosežen bolj kakovostno.  

Sicer pa velja, da je učne metode (načine 
učenja/usposabljanja) smiselno prilagajati glede na učni cilj 
ter znanje in usposobljenost dijaka/študenta. 
Usposabljanje naj ne temelji izključno na eni ali dveh 
metodah, ki jih mentor vseskozi uporablja, bistveno boljše rezultate namreč lahko doseže prav skozi 
smiselno načrtovanje in uporabo raznolikih metod, ki jih izbira na podlagi opisanih kriterijev  

(prav tam, str. 29-30). 

 

Identificiramo lahko različne strategije učenja, skozi katere se zaposleni učijo na delovnem mestu:  

▪ z napakami in učenjem, da ne ponavljajo istih napak: popravljanje napak, pomnjenje, kako 
popravimo napako v podobnih situacijah; 

▪ s samostojnim izobraževanjem na delu in izven njega: vse iniciative učenja posameznika, ki jih 
posamezniki sprejmejo v svojem življenju (spretnosti, ki jih pridobimo skozi učenje aktivnosti v 
prostočasnih dejavnostih, npr. popravilo avta, kolesa ipd.) in jih lahko prenesejo v delovno okolje; 

▪ s prakticiranjem osebnih vrednot: uporaba osebnih vrednot (npr. poštenost, lojalnost, natančnost, 
točnost), ki vplivajo na vedenje zaposlenih na delovnem mestu; 

▪ z uporabo teorije in praktičnih spretnosti: zaposleni reflektirajo teoretično pridobljeno znanje iz 
programov izobraževanja in usposabljanja preko opravljanja praktičnih nalog na delovnem mestu;  

▪ z reševanjem problemov: zaposleni, individualno ali v timih, se srečujejo z različnimi problemi o 
katerih razpravljajo in jih skušajo rešiti;  

▪ preko interakcije z drugimi: interakcija med zaposlenimi, prijatelji, lokalnimi strokovnjaki, 
menedžerji;  

▪ s skupnim »odprtim« načrtovanjem: zaposleni demonstrirajo uporabo intuicije, instinkta, timskih 
in vizualnih spretnosti, da bi načrtovali učenje in sprejeli inovativne pristope;   

▪ preko zastopanja kolegov: predstavniki sindikatov (vodje skupin, zdravja in varovanja pri delu) 
delujejo kot zastopniki svojih delavcev;  

Pogled dijakinje:  

»Najpomembneje je, da mentor 
pokaže in zraven razloži, zakaj se tako 
dela in na kaj biti pozoren. Ob razlagi 
sem si zapisovala, predvsem 
posamezne strokovne izraze. 
Pomembno je bilo, da je prvi postopek 
naredila mentorica, drugič sem isti 
postopek naredila sama in je bila 
mentorica zraven. Kasneje sem lahko 
samostojno izvajala postopke.« 
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▪ preko vodenja drugih: zaposleni prevzeme vlogo vodje (mentorja) in »usposablja« zaposlene v bolj 
ali manj načrtovani obliki;  

▪ s formalnim usposabljanjem in izobraževanjem: poteka izven podjetja;  

▪ s prakticiranjem mehanizmov zagotavljanja kakovosti: omogoča neprenehne izboljšave v 
podjetju preko »preverjanja« dosežkov zaposlenih in organizacije, povratnih informacij 
zaposlenim, nagrad ipd.  

 

Identificiramo lahko tudi različne delovne aktivnosti, ki omogočajo učenje na delovnem mestu: 

▪ udeležba v skupinskih aktivnostih, to je timskemu delu, ki ima skupen izid;  

▪ delati skupaj z drugimi: omogoča zaposlenim opazovati in poslušati druge pri delu, se udeležiti v 
aktivnostih in se na ta način naučiti novih praks, se zavedati različnih vrst znanja ter pridobiti 
občutek za »tiho« (skrito) znanje drugih ljudi;  

▪ reševanje zahtevnih nalog: zahteva učenje na delovnem mestu in lahko vodi k večji motivaciji in 
(delovni) samozavesti;  

▪ delati s strankami: vključuje učenje o stranki, reševanje strankinih problemov ali prošenj, 
oblikovanje novih idej in rešitev.  

Uspešnost tovrstnega učenja pa je močno odvisna tudi od kakovosti odnosov ter od klime na delovnem 
mestu (Mikulec, 2018), o čemer smo govorili v prejšnjem poglavju. 

 

ZAKLJUČEK 

Uspešnost učenja na delovnem mestu je v veliki meri odvisna od uporabljenih strategij učenja in kako 
te sovpadajo s posameznikovimi individualnimi značilnostmi. S poznavanje strategij učenja na 
delovnem mestu lahko posameznik delno nadomesti neke svoje primanjkljaje v sposobnostih. Aktivna 
participacija v različnih delovnih obveznostih pa učečega se vodi do boljših rezultatov in do doseganja 
zastavljenih ciljev. Ob tem pa ne smemo zanemariti ostalih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učenja 
na delovnem mestu, to je na varno in spodbudno učno okolje in dobre medosebne odnose. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kdaj je primerna metoda štirih stopenj? 
▪ Kdaj je primeren učni razgovor? 
▪ Kako pri dijakih oz. študentih podpreti samostojno delo in razvijati odgovornost za lasten 

napredek?  
▪ Kako izbrati primerno učno metodo? 

 

 

V. STRATEGIJE POSTAVLJANJA ODPRTIH IN ZAPRTIH VPRAŠANJ IN STRATEGIJE DIVERGENTNEGA 
MIŠLJENJA 

 

O pomenu komunikacije in o načinih ustreznega podajanja povratne informacije ste se seznanili že v 1. 
sklopu v poglavjih B I. Elementi dobre komunikacije (spoštljivost, poslušanje, dialoškost, jasnost in 
odprtost, …) in B IV. Podajanje navodil in ustreznih, konstruktivnih povratnih informacij. 

Na tem mestu pa bi vam želeli predstaviti pomen postavljanja vprašanja za namen preverjanja 
razumevanja podanih navodil, doseganja zastavljenih ciljev, spodbujanju dijaka oz. študenta k 
lastnemu premišljevanju o izvedbi del in končnih izdelkov, torej k samorefleksiji lastnega dela. 
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Pri postavljanju vprašanj v funkciji preverjanja razumevanja, naj bo mentor pozoren na to (povzeto po 
Makovec Radovan, 2021): 

▪ Da postavlja odprta vprašanja. To so vprašanja, ki terjajo daljše odgovore, oz. Pojasnila. Praviloma 
se začenjajo s črko k (kakšen, koliko, kako ...), lahko pa tudi na katero drugo črko (npr. Zakaj ...).  

▪ Da ne postavlja zaprtih vprašanj. Gre za vprašanja, na katera je možen en odgovor (da/ne), 
praviloma se začenjajo s črko a (ali, a si ...). Zaprtim vprašanjem se sicer ne moremo povsem 
izogniti, a je potrebno poskrbeti, da ta ne prevladujejo, saj dijaka oz. Študenta navajajo na kratke, 
enoznačne odgovore, ki pogosto temeljijo zgolj na priklicu in reprodukciji nekih informacij, ne dajo 
pa vpogleda v širši kontekst njegovega razmišljanja in njegovega znanja.  

▪ Da se vprašanja nanašajo na učni cilj. Seveda bodo v kakšnem delu vprašanja odstopala od glavne 
teme oz. Postopka oz. Izdelka, kar je normalno in lahko sam razgovor celo obogati, oz. Dopolni. 
Treba pa je biti pozoren, da z obravnavane tematike ne zaideta in je, po potrebi, dijaka oz. 
Študenta, treba usmerjati nazaj tematiko, o kateri teče učni razgovor.  

▪ Da postavi samo eno vprašanje naenkrat in počaka na odgovor dijaka oz. Študenta, pri čemer mu 
je treba dati tudi nekaj časa za razmislek. Če mentor postavi več vprašanj naenkrat to dijaka oz. 
Študenta lahko zmede, saj se težje osredotoča na to, kako bo odgovoril in zgodi se lahko, da zaradi 
tega tudi na kateri del vprašanja pozabi odgovoriti.  

▪ Da je na vprašanje možno odgovoriti. Vprašanja naj bodo namenjena temu, da dijaka oz. Študenta 
aktivirajo, ga spodbujajo k razmišljanju, ne pa da ga izpostavljajo. Retorična, zavajajoča, sugestivna 
vprašanja niso primerna.  

▪ Da postavlja podvprašanja. S podvprašanji lahko mentor dijaka/študenta usmeri, preveri njegovo 
razumevanje, dobi dodatna pojasnila, na podlagi katerih si lažje ustvari vtis tako o znanju kot 
zanimanju vajenca.  

 

Pri vprašanjih, ki jih pa postavlja dijak oz. študent, pa naj mentor (povzeto po Makovec Radovan, 2021):  

▪ Pozorno posluša in pusti, da dijak oz. Študent z vprašanjem zaključi, preden sam začne z 
odgovorom. Postaviti vprašanje in izraziti zanimanje za tematiko je pomemben del učnega procesa, 
ki ga učečemu se ne smemo odvzeti.  

▪ Ponovi vprašanje, če ga dijak oz. Študent postavi nejasno, preden nanj odgovori. Na ta način 
preveri, če je vprašanje res dobro razumel.  

▪ Namesto odgovora ponudi vprašanje, npr. »kaj pa ti misliš?«. Če je v skupini več praktikantov, 
lahko mentor povabi tudi druge, da odgovorijo na postavljeno vprašanje ter jih s tem navaja k 
premišljevanju. 

▪ V primeru vprašanj, ki se ne navezujejo na trenutni delovni proces, na to praktikanta opozori, a 
si vprašanja lahko zapiše in nanje odgovori pozneje.  

▪ V kolikor nima takojšnjega odgovora na postavljeno vprašanje, praktikantu pove, da bo odgovor 
poiskal in mu ga posredoval kasneje. Nič ni narobe, če mentor nima vseh odgovorov in to tudi 
prizna.  

 

Zraven komunikacije, pa je pomembno tudi kako, na kakšen način razmišljamo. Ena izmed delitev 
mišljenja je na: 

▪ Konvergentno mišljenje, ki je osredotočeno na eno zamisel ter daje tipične in predvidljive rešitve, 
ki temeljijo na predhodnem znanju in logičnem mišljenju.  

▪ Divergentno mišljenje, pri katerem razvijamo številne zamisli in iščemo oddaljene povezave. 
Običajno nam daje nenavadne in nepričakovane rešitve, ki zahtevajo drugačno videnje problema.  

 

Primer: Dijak uporablja konvergentno mišljenje, ko rešuje test inteligentnosti, pri ustnem preverjanju 
znanja iz zgodovine ali pri reševanju križank. 

Divergentno pa razmišlja, ko išče idejo, kako bi čim bolj zanimivo in nazorno predstavil vsebino 
referata, ko v mislih sestavlja delovni proces za izdelek. 
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Divergentno mišljenje torej išče sprejemljive rešitve za določen problem v različnih smereh, medtem 
ko konvergentno mišljenje išče edino pravilno in logično smiseln rešitev. 

Sestavine divergentnega mišljenja so: 

▪ Originalnost: zmožnost iskanja novih, redkih, oddaljenih rešitev, kombiniranje idej na neponovljiv 
način in težnja k fantastičnim nemogočim rešitvam. 

▪ Fleksibilnost: mišljenje se hitro spreminja zorni kot oz. vidik reševanja ali hitro spreminja pristop 
in strategije. 

▪ Fluentnost: sposobnost hitrega produciranja velikih idej (Marentič Požarnik, 2020). 

 

ZAKLJUČEK 

Ne rečemo zastonj, da se moramo naučiti umetnosti postavljanja vprašanj. S tem, ko postavljamo 
vprašanja odprtega tipa namreč dijaka oz. študenta spodbujamo k razmišljanju in iskanju novih rešitev. 
Pomembno pa tudi je, da znamo poslušati, ter da sproti preverjamo ali so nas drugi razumeli. S 
postavljanjem vprašanj dijake/študente lahko spodbujamo h divergentnemu mišljenju, kar pomeni, da 
jih navajamo na iskanje različnih rešitev. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Kako dijake/študente spodbuditi h kritičnemu in ustvarjalnemu mišljenju? 

 

 

C. SPREMLJANJE DIJAKA OZ. ŠTUDENTA 

 

PREMIŠLJEVANJE O OSEBNIH IZKUŠNJAH 

Kako vrednotite dosežke in napredovanje praktikantov? 

Kako spremljate dijakov/študentov napredek? 

Kaj je za vas kakovostna povratna informacija oz. kakšna povratna informacija se vas najbolj dotakne? 

 

Spremljanje in vrednotenje dela in 
napredka dijaka oz. študenta je 
kompleksna, zahtevna in odgovorna 
naloga. Dijak se v procesu 
izobraževanju vključuje v različna 
učna okolja, pri tem ga vodijo, 
poučujejo in spremljajo različni 
učitelji, med učenjem na delovnem 
mestu, pa ga vodi mentor, od 
katerega pričakuje, da mu bo podal 
ustrezno povratno informacijo.  

Spremljanje dijaka/študenta je prvi korak pri vrednotenju. Da bi lahko celovito, objektivno in zanesljivo 
vrednotili napredek in dosežke posameznih dijakov/študentov moramo dijake/študente na ustrezen 
način spremljati pri delu in napredku (z ustreznimi tehnikami in instrumentarijem). 

Izraz spremljanje dijakovega/študentovega napredka skuša zajeti širše cilje kompetenčno zasnovanega 
poklicnega izobraževanja, tudi tiste, ki niso predmet preverjanja in ocenjevanja. Kompetentno osebo 
odlikuje tudi vrsta »mehkih« in transverzalnih veščin in odnosnih vidikov, ki jih je težko (če sploh 
mogoče) objektivno ocenjevati, a so hkrati izjemnega pomena. 

Namen sprotne spremljave dijaka oz. študenta je predvsem v tem, da ga podpremo pri njegovem 
prizadevanju za doseganje ciljev, ki se kaže predvsem v odnosu do dela in sodelavcev, potem pa tudi v 
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tem, da ga lahko sproti opozorimo, če dela kaj narobe, ga sproti usmerjamo na pravilno izvajanje 
postopkov, ki jih ugotavljamo med njegovim opravljanjem določenih delovnih nalog.  

 

Veliko vlogo pri spremljanju napredka odigra kakovostna 
povratna informacija. Povratna informacija zmanjšuje 
vrzel med pričakovanim dosežkom in trenutnim znanjem 
dijaka/študenta.  

O značilnostih in lastnostih povratne informacije ste se 
seznanili že v prvem delu, in sicer v poglavju »Podajanje 
navodil in ustreznih, konstruktivnih povratnih informacij, ki 
spodbujajo posameznikovo zavedanje na kognitivnem, 
emocionalnem in socialnem področju učenja in 
delovanja«, na tem mestu pa bomo spregovorili o pomenu 
povratne informacije v funkciji spremljanja dijakovega oz. 
študentovega napredka. 

Spremljanje je npr. učinkovito takrat, ko je povratna 
informacija podana v obliki nasveta za izboljšanje znanja, 
ne pa kot analiza narejenih napak v preteklosti ali kot 
kritika narejenega izdelka.  

Največji motivacijski učinek ima povratna informacija: 

▪ ki je osredotočena na kvaliteto dela in odnosov; 

▪ ki je konkretna - vsebuje natančne nasvete, kako delo 
oz. odnose še izboljšati; 

▪ ki je prilagojena sogovorniku, je torej praktikantu razumljiva; 

▪ ki je objektivna, je torej osredotočena na izdelek, postopek in ne na osebnostne lastnosti 
posameznika; 

▪ ki je pravočasna – sporočena je v trenutku, ko jo je dijak oz. študent pripravljen slišati, razumeti, 
sprejeti. 

 

Po podani povratni informaciji sledi skupna evalvacija napredka, katere naj ne poda le mentor, ampak 
naj vanjo aktivno vključi praktikanta in ga tako navaja na samoevalvacijo lastnega dela in napredka. 
Namreč ni dovolj le to, da ima učeči se priložnost vaditi veščino, pomembno je, da proces uporabe 
veščine vedno znova (po vsaki dejavnosti, v kateri je veščino uporabil) ozavešča in reflektira, primerja 
svoj dosežek z želenim stanjem (kriteriji uspešnosti), razmišlja o tem, ali je zadostil tem kriterijem in 
načrtuje nadaljnje korake, da bi dosegel želene spremembe v prihodnosti. Gre torej za proces 
samorefleksije, za proces opazovanja, proučevanja in raziskovanja samega sebe. Kadar pa je 
samorefleksija usmerjena v vrednotenje samega sebe, pa preide v samoevalvacijo – ko se zavedamo 
svojih veščin, prednosti, pomanjkljivosti (Rupnik Vec, idr., 2018). 

 

SPREMLJANJE KOT DEL UČNE METODE 

Mentor spremljanje vključuje v vsakodnevno delo z dijakom oz. študentom. Za dijaka je zelo 
spodbudno, da lahko kadarkoli pričakuje odziv mentorja, pa tudi drugih zaposlenih na njegovo delo in 
izkazane rezultate. Podajanje povratnih informacij je vpeto v različne učne metode (metoda 4 stopenj, 
učni razgovor, učna naloga) in poleg same izvedbe naloge pomeni temeljni element učenja. Le ob 
zadostni in jasni povratni informaciji bo dijak napredoval tako pri vedno večji samostojnosti pri 
opravljanju dela kot pri obvladovanju tehnoloških postopkov. Sploh pa se bo čutil sprejetega v 
kolektivu, kar lahko bistveno vpliva na njegove karierne odločitve.  

Pogled dijakinje:  

»Zelo veliko mi je pomenila povratna 
informacija. Imela sem eno pacientko, 
ki sem ji morala dajati obkladke. Ko mi 
je mentorica kazala postopek, nisem 
opazila, da pride čez obkladek še ena 
plast, ki zaščiti obleko oskrbovanca. 
Jaz te plasti nisem nanesla, kar je 
opazila mentorica. Po opravljenem 
delu me je na to opozorila, kar me je 
zelo potrlo (da nisem pravilno izpeljala 
postopka). Cel dan sem bila slabe volje. 
Mentorica je to opazila in mi je 
povedala, da nisem naredila neke 
velike napake, da se je to njej tudi 
dogajalo na začetku. Potem mi je dala 
možnost, da grem za 10 minut na 
odmor. To mi je zelo veliko pomenilo«. 
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Dijak lahko prejete povratne informacije oz. samoevalvacijo zabeleži v dnevniku kot pohvale in možne 
izboljšave. Z mentorjem bosta zabeleženo lahko tudi analizirala na rednih razgovorih med in po 
zaključku posameznega obdobja usposabljanja.  

 

REDNI RAZGOVORI Z DIJAKOM OZ. ŠTUDENTOM MED IN OB ZAKLJUČKU OBDOBJA USPOSABLJANJA  

Večkrat smo že poudarili pomen prvega dne oz. začetka usposabljanja, ter pomen zadostnih informacij 
in ustrezne komunikacije pri tem. Za uspešen potek usposabljanja pa je potrebno, da mentor v načrt 
vključi tudi redne razgovore med njim in dijakom oz. študentom. Pogostost je odvisna od intenzivnosti 
in dolžine obdobij usposabljanja. Naj bo tak razgovor vsaj na vsaka 2 meseca ali vsaj na sredini in koncu 
šolskega leta (obdobja usposabljanja v določenem šolskem letu).  

Na tem razgovoru pregledata in skupaj analizirata uresničevanja načrta usposabljanja in drugih 
dogovorov. Pogovorita o napredku pri učenju, ter seveda o morebitnih težavah. Dijak oz. študent naj 
dobi priložnost, da izrazi svoje mnenje o kakovosti usposabljanja, o odnosu in podpori sodelavcev ter 
samokritično pogleda na svoje delo in odnos do drugih. Skupaj pogledata in uskladita načrt za naslednje 
obdobje (npr. do naslednjega razgovora). Priporočamo, da se razgovori naj se dokumentirajo. Na 
njihovi osnovi bo mentor lažje pripravil poročilo za šolo (npr. ob obisku organizatorja PUD ali ob koncu 
posameznega obdobja) in za zbornico (npr. ob vmesnem preizkusu). 

Na takšen razgovor se dijak lahko pripravi s samoevalvacijo. Pri tem lahko uporabimo naslednji 
instrumentarij: https://appli.serfa-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/SI_Samoevalvacija-
opravljenih-nalog-dejavnosti.pdf 

 

ZAKLJUČEK 

Realizacijo zastavljenih učnih ciljev ne preverjamo le s preverjanjem in ocenjevanje znanja, temveč 
predvsem s sprotnim spremljanjem napredka dijaka/študenta, pri čemer je pomembno, da mu 
podamo kakovostno povratno informacijo, ki naj ne bo v obliki kritike in graje, temveč naj bo usmerjena 
v pohvalo – pokažite na uspeh, nato pa pokažite, kako stvari izboljšati. 

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Zakaj je pomembno spremljanje dijakovega oz. študentovega napredka? 
▪ Kakšna je kakovostna povratna informacija? 

 

 

D. POMEN RAZVIJANJA DIJAKOVIH OZ. ŠTUDENTOVIH KLJUČNIH IN GENERIČNIH 

KOMPETENC 

 

Izobraževalni programi poklicnega in strokovnega izobraževanja so kompetenčno zasnovani. 

Kompetence kot razvijajoče se zmožnosti posameznikov, so sestavljene iz treh dimenzij:  

▪ kognitivne dimenzije: znanje v smislu razumevanja teorije – pojmov, principov, zakonitosti, teorij, 
ki jih posameznik izgrajuje s svojo miselno aktivnostjo;  

▪ funkcionalne dimenzije: spretnosti in veščine v smislu obvladovanja in vedno bolj samostojnega 
izvajanja miselnih in delovnih postopkov; 

▪ osebnostne in socialne dimenzije: stališča v smislu oblikovanja interesa, osebnega odziva, osebne 
integritete in socialne vključenosti. 

Kompetence se v izobraževalnih programih prepletajo in vsaka izmed njih prispeva k uspešnemu 
življenju posameznika v družbi in učinkovitemu vključevanju v trg dela. Delimo jih na ključne (splošne) 
kompetence in poklicne kompetence. 

https://appli.serfa-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/SI_Samoevalvacija-opravljenih-nalog-dejavnosti.pdf
https://appli.serfa-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/SI_Samoevalvacija-opravljenih-nalog-dejavnosti.pdf
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Temeljni cilj vsakega izobraževalnega programa izhaja iz poklicnih kompetenc, ki so specifične za poklic, 
pa tudi prenosljive med različnimi programi na ožjem ali širšem strokovnem področju. Generične 
kompetence so skupne za podobne poklice, delovna opravila ali skupine delovnih mest na nekem 
poklicnem področju. Specifično poklicne kompetence pa so zmožnosti, ki jih dijaki razvijejo za 
opravljanje specifičnega dela v poklicu. Posameznik tako razvije celosten in sistemski pogled na ključne 
značilnosti nekega poklicnega področja, to je podlaga za njegovo zaposljivost in mobilnost (Kovač, 
Škapin,2011).  

 

KLJUČNE KOMPETENCE 

Ključne kompetence so tiste, ki jih posameznik potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj skozi vse 
življenje, pa tudi za aktivno državljanstvo in zaposljivost. So vključene v vse izobraževalne programe 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, uresničujejo se tako v šoli kot na usposabljanju v podjetju. 

Ključne kompetence so kot osnova vseživljenjskemu učenju prepoznane povsod v razvitem svetu. 
Evropski parlament in Svet sta leta 2006 objavila Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 
učenje (Ur. list EU, 2006/962/ES), v katerem je navedeno, da naj vse države članice razvijejo ponudbo 
ključnih kompetenc in jo vključijo v vse oblike formalnega izobraževanja, od začetnega izobraževanja 
dalje; pri tem pa naj črpajo iz Evropskega referenčnega okvira ključnih kompetenc. V slednjem so 
kompetence opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov ustrezajočih okoliščin, ključne 
kompetence pa kot tiste, ki jih potrebujejo posamezniki za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno 
državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost. Priporočilo tako določa osem ključnih kompetenc: 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

4. digitalna pismenost, 

5. učenje učenja, 

6. socialne in državljanske kompetence, 

7. samoiniciativnost in podjetnost, 

8. kulturna zavest in izražanje. 

 

GENERIČNE KOMPETENCE 

Generične kompetence, ki so vključene v KPU, so kompetence, ki so širše od kompetenc posameznega 
poklica. Predstavljajo vsebino usposabljanja, ki predstavlja nepogrešljiv temelj za kompetentno 
delovanje v posameznem poklicu in širšem strokovnem področju. So prenosljive, vendar vezane 
pretežno na določeno delovno okolje in podpirajo posameznikovo zmožnost nadgrajevanja in 
inoviranja tehničnih znanj in spretnosti. (povzeto po Sentočnik, v Hergan idr., 2012).  

V KPU so umeščene poleg specifičnih delovnih procesov in tako skupaj tvorijo profil poklica in vsebino 
usposabljanja. Generične kompetence mora v program usposabljanja vgraditi vsak mentor in jih tekom 
usposabljanja tudi spremljati.  

V Smernicah (2017) je naveden seznam generičnih kompetenc, ki se lahko vključijo v KPU za posamezen 
program:  

1. varstvo in zdravje pri delu, 

2. varovanje okolja in ravnanje z odpadki, 

3. delovanje in organizacija podjetja, 

4. uporaba delovne dokumentacije in virov, 

5. načrtovanje in izvajanje delovnih procesov, 

6. komuniciranje in uporaba strokovne terminologije, 

7. priprava in vzdrževanje delovnega mesta, 

8. zagotavljanje kakovosti in kontrola. 
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V KPU za posamezen poklic so vključene nekatere od generičnih kompetenc s seznama, ob tem pa so 
opisani tudi operativni učni cilji.  

Za generične kompetence je značilno, da so integrirane v specifične delovne naloge, se pravi, da se 
dosegajo v celotnem obdobju usposabljanja in načeloma niso specifične za poklic. Dijak jih osvaja  

v celotnem obdobju usposabljanja v podjetju, ne glede na to, katere delovne naloge opravlja. Na ta 
način razvije navade, pomembne za suvereno vključevanje na trg dela. 

Mentor jih v usposabljanje vključi na dva načina. Nekaterim generičnim kompetencam bo v primernem 
trenutku, verjetno v prvem tednu ali začetnem obdobju usposabljanja, posvetil posebno pozornost. 
Takšna je prav gotovo kompetenca varstvo in zdravje pri delu, pa tudi delovanje in organizacija 
podjejta. Poznavanje teh dveh vsebin in ravnanje po dogovorjenih smernicah je pomembno za varno 
in uspešno delo v podjetju. Mentor aktivnosti načrtuje ter pripravi ustrezne informacije in dokumente 
s katerimi seznani dijaka. Drugi način pa je stalna pozornost na razvoj generičnih kompetenc pri 
opravljanju specifičnih delovnih nalog in njihovem vrednotenju. Mentor je na to posebej pozorne pri 
operativnem načrtovanju delovnih nalog, kjer razmisli, na katere cilje in vsebine generičnih kompetenc 
naj bo dijak posebno pozoren.  

Tako pri načrtovanju kot pri spremljanju izvajanja in evalvaciji procesa si lahko pomagamo z 
naslednjima primeroma: 

Generična kompetenca Vprašanja za načrtovanje in spremljavo 

Varstvo in zdravje pri delu Katere so poklicne nevarnosti na določenem oddelku ali delovni 
nalogi? 

Na kakšen način je dijak izvedel potrebne ukrepe pri ravnanju z 
materiali, orodji in stroji? 

Katere vidike ergonomskega dela je potrebno upoštevati in kako jih 
je mogoče optimizirati? 

Varstvo okolja Kateri viri so potrebni za proizvodnjo?  

Katere obremenitve okolja se pojavijo pri delu? 

Kako je upoštevana trajnost pri proizvodnji izdelkov? 

Kako dosledno so upoštevani trajnostni ukrepi pri ravnanju z 
odpadki? 

Kakšni so predlogi za trajnostno ukrepanje? 

 

ZAKLJUČEK  

Kompetenca se po definiciji razvija in kaže v dejavnostih, ki jih dijaki/študentje izvajajo in v njihovi 
presoji, kako jih bodo izvajali, zato razvitosti kompetence ni mogoče oceniti s presojo objektivno 
merljivega rezultata, saj bi v tem primeru zanemarili procesne vidike znanja, kot so na primer 
izgrajevanje sposobnosti samoregulacije in reflektivnega odnosa, namen in pripravljenost na 
delovanje, učinek etičnih in socialnih vidikov, kontekst izvrševanja, zmožnost ustvarjalnega odziva, ipd. 
V učni proces tako v šoli kot na delovnem mestu je tako potrebno vključevati spremljanje 
posameznikovega napredka, s katerim ugotavljamo, kako daleč/blizu je posameznik od opredeljenih 
ciljev in kakšno podporo potrebuje, da jih bo dosegel.  

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Na kakšne načine mentor pri dijakih razvija generične kompetence? 
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ZAKLJUČEK 

 

V 3. sklopu ste se seznanili s pomenom dobrega načrtovanja in dobre priprave dijaka oz. študenta na 
njegovo vlogo v podjetju. Skozi predstavitev različnih učnih stilov in strategij učenja na delovnem mestu 
smo vam želeli predstaviti pomen upoštevanja individualnih značilnosti in potreb dijakov oz. študentov 
za njihov optimalen napredek ter vpliv ostalih dejavnikov na uspešnost in doseganje ciljev programa 
praktičnega izobraževanja oz. praktičnega izobraževanja na delovnem mestu. 

 

S tem, ko praktikantom podamo kakovostno povratno informacijo in jih navajamo na samorefleksijo in 
samoevalvacijo lastnega dela, učenja in napredka bomo pri dijakih lažje razvijali ključne kompetence, 
zlasti kompetenco vseživljenjskega učenja. 

 

PREDLOG ZA DODATNO BRANJE ZA CELOTEN SKLOP 

▪ Vodopivec, M., Smerajec, M.: Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom, Biotehniški 
izobraževalni center Ljubljana in Šolski center Kranj, 2016 
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PRILOGA: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM ZA DIJAKE S 

POSEBNIMI POTREBAMI 
 

V tem besedilu se bomo seznanili s posebnostmi, za katere je pomembno, da jih mentorji pri 

praktičnem usposabljanju poznajo pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v delovno okolje. Na 

začetku bomo podali nekaj osnovnih informacij o pomenu opravljanja praktičnega usposabljanja za 

dijake s posebnimi potrebami. Sledijo poglavja, v katerih se boste podrobneje seznanili z značilnostmi 

posameznih posebnih potreb ter s prilagoditvami, ki omogočajo kar se da pozitivno izkušnjo 

praktičnega usposabljanja tako za mentorja kot tudi za dijaka.  

UVOD 

Praktično usposabljanje z delom je običajno prvi stik mladih s svetom dela. Ker so prve izkušnje 

ključnega pomena za nadaljnji poklicni razvoj, je zelo pomembno, da so kolikor se da pozitivne. Prav 

tako je izjemno pomembno, da dijak z opravljenim praktičnim usposabljanjem dobi vpogled v svet dela, 

se preizkusi v svojem bodočem poklicu in se tudi nauči nekaterih osnov dela v izbranem poklicu. Pri 

tem se je treba zavedati, da je prehod v delovno okolje, tudi v obliki praktičnega usposabljanja, pogosto 

težaven korak za vsakega mladostnika. Mladi s posebnimi potrebami pa imajo pri tem prehodu še več 

težav, zato je njihovemu praktičnem usposabljanju potrebno posvetiti še več pozornosti. Pri tem pa 

imajo veliko vlogo mentorji na praktičnem usposabljanju.  

Delodajalcem, ki nudijo praktično usposabljanje dijakom s posebnimi potrebami, v nadaljevanju 

navajamo osnovne napotke za delo z njimi ter praktične primere iz prakse, ki bodo bodočim mentorjem 

v pomoč pri razumevanju in izvajanju prilagoditev delovnega mesta in delovnega okolja.  

 

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 

V prvem sklopu predstavljamo skupine dijakov s posebnimi potrebami in srednješolske programe, v 
katere se le ti lahko vključujejo. Za vsako od skupin podajamo nekaj osnovnih informacij, ki so 
pomembne za lažje delo z dijaki in njihovo lažje vključevanje na delovnem mestu. Ob koncu sklopa 
sledi kratek zaključek sklopa ter vprašanja za lažje razumevanje podane vsebine.  

 

KDO SO DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI? 

Dijaki s posebnimi potrebami so dijaki, ki imajo posebne potrebe na enem ali več od naslednjih področij 
(ZUOPP-1, 2019): 

▪ motnje v duševnem razvoju, 

▪ gluhota in naglušnost,  

▪ slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije,  

▪ govorno-jezikovne motnje,  

▪ gibalna oviranost,  

▪ primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

▪ dolgotrajna bolezen, 

▪ čustvene in vedenjske motnje ali 

▪ avtistične motnje 

in so zato usmerjeni v eden od programov srednješolskega izobraževanja, ki so predstavljeni v naslednji 
točki. 
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Število dijakov s posebnimi potrebami glede na podatke MIZŠ (2021) z leti narašča. Če pogledamo 
število dijakov s posebnimi potrebami od leta 2010/2011 do danes, vidimo, da je bilo v šolskem letu 
2010/2011 2.780 dijakov s posebnimi potrebami, leta 2015/2016 je bilo teh dijakov 4.221, v šolskem 
letu 2021/2022 pa že 6.201. V skupni populaciji je delež dijakov s posebnimi potrebami v šolskem letu 
2021/2022 8,35%. Najvišji delež dijakov s posebnimi potrebami obiskuje program nižjega poklicnega 
izobraževanja (24,1%), sledi program srednjega poklicnega izobraževanja (17,9%) ter srednjega 
strokovnega izobraževanja (8,0%).  

Razlogi za naraščanje števila dijakov s posebnimi potrebami so različni, dejstvo pa je, da danes skoraj 
ni srednje šole, ki ne vključuje dijakov s posebnimi potrebami. Zato je izredno pomembno, da so na to 
pripravljeni tako učitelji kot tudi drugi strokovni delavci, ki se v določeni fazi izobraževanja srečajo z 
njimi.  

SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI, KI JIH OBISKUJEJO DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Dijaki s posebnimi potrebami se izobražujejo v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, ki jih izvajajo redne srednje šole ali v prilagojenih izobraževalnih 
programih, ki jih izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. V nadaljevanju sta oba programa bolj podrobno predstavljena.  

 

a) Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
Ti programi se izvajajo na rednih srednjih šolah in so v njih usmerjeni dijaki, za katere komisije za 
usmerjanje ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja določene 
v učnih načrtih.  
Dijak s posebnimi potrebami ima v odločbi o usmeritvi opredeljene prilagoditve, ki jih v šoli potrebuje, 
lahko pa tudi dodatno strokovno pomoč.  
Prilagoditve se lahko nanašajo na: 

▪ prostorske prilagoditve (sedežni red, organizacija prostora v učilnici, osvetlitev, posebne označbe, 
po potrebi umik iz učilnice,…),  

▪ didaktične pripomočke in opremo (uporaba različnih tehničnih pripomočkov, kot so kalkulator, 
računalnik, posnetki gradiva, fotokopiranje zapiskov, povečan tisk,…),  

▪ časovne prilagoditve (podaljšan čas za pridobivanje znanja in dokončanje nalog,…),  

▪ prilagoditve pri samem poučevanju (jasna navodila, preverjanje razumevanja, multisenzorno 
učenje, razdelitev kompleksnih nalog, več odmorov med nalogami,…),  

▪ prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja (poudarek na pisnem ali ustnem preverjanju 
znanja, podaljšan čas pri pisanju testov, pisanje testov v individualni situaciji,…) 

▪ ali pa na druge prilagoditve, ki jih dijak potrebuje za optimalno funkcioniranje v šolskem okolju.  

 
Prilagoditve so opredeljene že v odločbi o usmeritvi, podrobneje pa v individualiziranem programu, ki 
ga za vsakega dijaka s posebnimi potrebami pripravi strokovna skupina na šoli. Pri pripravi 
individualiziranega programa sodelujejo tudi dijak in njegovi starši. Zelo je pomembno, da vsi učitelji, 
ki so vključeni v poučevanje dijaka s posebnimi potrebami upoštevajo prilagoditve pri svojem delu. 
Nekatere prilagoditve so takšne, da so primerne tudi za dijake, ki posebnih potreb nimajo, zato so lahko 
v korist vsem dijakom.  
 
Dijaki s posebnimi potrebami imajo lahko poleg prilagoditev opredeljeno tudi izvajanje dodatne 
strokovne pomoči, ki se lahko izvaja kot: 

▪ pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

▪ učna pomoč in 

▪ svetovalna storitev. 
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Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, podrobnejši način 
izvajanja pa v individualiziranem programu. Dijaki so lahko deležni maksimalno 5 ur dodatne strokovne 
pomoči na teden, od tega mora biti vsaj ena ura namenjena svetovalni storitvi. Ure dodatne strokovne 
pomoči lahko izvajajo svetovalni delavci ali pa učitelji.  
 
Dijaki s posebnimi potrebami se lahko, ob upoštevanju prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne 
pomoči, vključujejo v vse nivoje srednješolskega izobraževanja in sicer v:  

▪ nižje poklicno izobraževanje, 

▪ srednje poklicno izobraževanje, 

▪ srednje strokovno izobraževanje, 

▪ poklicno tehniško izobraževanje in v 

▪ poklicni tečaj. 

 
b) Prilagojeni izobraževalni programi  

Prilagojeni izobraževalni programi so nekateri programi nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega izobraževanja in poklicno-tehničnega izobraževanja. Prilagojeni programi imajo 

enakovredni standard in dijaki pridobijo enako izobrazbo kot dijaki, ki se izobražujejo v rednih 

programih. Dijakom so v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju prilagojeni 

predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 

razporeditev pouka. Predmetnik je prilagojen tako, da je povečano število ur (kreditne točke ostajajo 

enake), trajanje večine prilagojenih programov (razen poklicno-tehničnega izobraževanja) pa je 

podaljšano za 1 leto. Programi so prilagojeni za posamezne skupine, in sicer za: 

▪ gibalno ovirane dijake, 

▪ slepe in slabovidne dijake,  

▪ gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Prilagojene programe za dijake s posebnimi potrebami izvajajo v naslednjih zavodih:  

▪ Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, 

▪ Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, 

▪ Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik - CIRIUS Kamnik, 

▪ Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, 

▪ Vzgojni zavod Planina in 

▪ Vzgojno–izobraževalni zavod Višnja Gora. 

Dijak mora imeti za vpis v prilagojen program ustrezno odločbo o potrebni usmeritvi. 

SKUPINE DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVE GLAVE ZNAČILNOSTI 

Ker gre pri dijakih s posebnimi potrebami za izjemno heterogeno skupino mladih, ki se med seboj zelo 
razlikujejo, je nemogoče podati enotna navodila za delo z njimi. Za vse dijake s posebnimi potrebami 
je izjemno pomembno, da mentorji pri praktičnem usposabljanju poznajo njihova močna področja kot 
tudi omejitve, ki izhajajo iz posebnih potreb. Zato bomo v nadaljevanju podali nekaj glavnih značilnosti 
za posamezne skupine posebnih potreb. Besedilo je nastalo na osnovi priročnika Kriteriji za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (ZRSŠ, 2015), priročnika 
Poučevanje študentov s posebnimi potrebami (Jakšič Ivančič, Fricelj, Košak Babuder in Knez, 2020) ter 
na osnovi lastnih izkušenj pri delu z mladimi s posebnimi potrebami znotraj projekta Prehod mladih. 
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a) Dijaki z motnjami v duševnem razvoju 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju v celotni populaciji predstavljajo najštevilčnejšo skupino oseb s 

posebnimi potrebami. Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki se kaže 

v: 

▪ pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter hkrati  

▪ v primanjkljajih na dveh ali več od naslednjih področjih: komunikacija, skrb zase, življenje v družini, 
socialne veščine, način, kako se znajde v širšem okolju, samo-odločanje, zdravje in varnost, 
funkcionalna znanja. 

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo otroke/mlade z lažjo, zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju. Pri dijakih se srečujemo predvsem z dijaki z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju, za katere je značilno: 

▪ imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, 

▪ imajo težave pri načrtovanju, organizaciji, odločanju in izvedbi dejavnosti,  

▪ razmišljajo na konkretni in ne na abstraktni ravni,  

▪ uporabljajo preprostejši jezik, 

▪ nagibajo se k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah,  

▪ ob individualnem pristopu ter s prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska 
znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, 

▪ lahko se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo, 

▪ lahko se usposobijo za samostojno socialno življenje. 

 

b) Gluhi in naglušni dijaki 
Izguba sluha vpliva na različna področja življenja: na sporazumevanje, socializacijo in izobraževanje. Na 

nivo funkcioniranja osebe z izgubo sluha vplivajo številni dejavniki kot so vrsta in stopnja izgube sluha, 

čas nastanka izgube, zgodnja obravnava, kognitivne, osebnostne in druge lastnosti. Ker je slušna pot 

izjemno pomembna pri pridobivanju informacij, ima tudi delna izguba sluha lahko resne posledice.  

Glede na stopnjo izgube sluha ločimo: 

▪ naglušnost (lažja, zmerna in težka izguba sluha) in 

▪ gluhoto (najtežja in popolna izguba sluha). 

Gluhi in naglušni dijaki imajo pogosto težave na področju razumevanja in uporabe jezika, gradnje 

besednega zaklada in s tem povezanih jezikovnih funkcij ter sprejemanjem informacij iz okolja.  

Nekateri gluhi dijaki za sporazumevanje uporabljajo znakovni jezik (sporazumevanje z gibi rok, obraza, 

oči, ustnic in telesa), zato najlažje komunicirajo ob pomoči tolmača za slovenski znakovni jezik. 

Komunicirajo ob pomoči slušnih aparatov ali pa imajo vstavljen polžev vsadek, ki pa ne odpravi vseh 

težav povezanih z izgubo sluha, zato dijaki vseeno potrebujejo določene prilagoditve na področju 

komunikacije.  

Pomembno je tudi vedeti, da gluhe in naglušne dijake pozorno poslušanje utruja, kar vpliva na njihovo 

zbranost, zato je njihova potreba po miselnem počitku večja. Poleg tega lahko nepravilno zaznavajo 

informacije, slabše razumejo vprašanja, slabo sklepajo na podlagi več dejstev in slabše sledijo 

verbalnim navodilom. Sprejem in tempo predelovanja jezikovnih informacij sta počasna. Imajo težave 

pri oblikovanju, organiziranju in urejanju jezikovnega sporočila, ter z razumevanjem metafor, posebnih 

stilov, besednih iger in humorja, zaradi česar so možne težave v socialnih veščinah, kar je potrebno 

upoštevati tudi na delovnem mestu. 
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c) Slepi in slabovidni dijaki ter dijaki z okvaro vidne funkcije 
Slepi in slabovidni dijaki ter dijaki z okvaro vidne funkcije so dijaki, ki imajo zmanjšano ostrino vida, 
zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. Težave z vidom v procesu izobraževanja pomenijo 
precejšnjo oviro, saj s pomočjo vida pridobimo več kot 75 % informacij. Za dijake učenje predstavlja 
velik izziv, saj potrebujejo prilagojene informacije za aktivno sodelovanje v izobraževalnem procesu. 
Ločimo tri podskupine: 

▪ Slabovidni dijaki imajo lahko težave z vidom na blizu/daleč, lahko ne vidijo delcev slik in vidijo samo 
centralni ali periferni del slike. 

▪ Slepi dijaki pri življenju uporabljajo ostala čutila. Berejo v Brailovi pisavi in potrebujejo prilagojene 
učne pripomočke. 

▪ Dijaki z okvaro vidne funkcije lahko imajo težave z vidno pozornostjo, z vidno kompleksnostjo, 
motnje pogleda in fiksacije ipd.  

Dijaki s slepoto, slabovidnostjo ali okvaro vidne funkcije se med sabo zelo razlikujejo in so pri njih 
možne kombinacije različnih težav. Nekaterih omejitve ne ovirajo bistveno v vsakdanjem življenju in 
delu, drugi pa imajo lahko posledice tudi na drugih področjih življenja kot so: kognitivni razvoj, 
motorični razvoj, razvoj govora, socializacija in emocionalni razvoj. 
 

d) Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami 
Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo zmanjšano zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja 

in/ali smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije ter posledično težave pri usvajanju znanj in 

razumevanju navodil za delo. Na govornem področju lahko napačno izgovarjajo glasove, imajo težave 

s samim glasom ali s hitrostjo in tempom govora. Na jezikovnem področju pa lahko imajo težave z 

izražanjem in razumevanjem. Ena pogostejših govorno jezikovnih motenj je npr. jecljanje, ki 

pomembno vpliva na funkcioniranje osebe.  

Tudi pri govorno jezikovnih motnjah obstaja cel spekter motenj, od lažjih, zmernih pa vse do težkih 

govorno jezikovnih motenj. 

 

e) Gibalno ovirani dijaki 
Gibalno ovirani dijaki imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali 

perifernega živčevja. Posledično imajo težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. Glede na 

gibalno oviranost razlikujemo dijake z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo.  

Zaradi gibalne oviranosti so lahko pri dijaku prisotne težave pri hoji, pri premikanju po prostoru ter pri 

izvajanju določenih telesnih gibov. Prav tako je lahko omejena tudi uporaba rok. Možne so tudi 

posebnosti v senzoriki, govoru in komunikaciji. 

Pomembno je vedeti, da morajo dijaki, ki so gibalno ovirani, v izvajanje dejavnosti vlagati bistveno več 

fizičnega napora, zato se tudi hitreje utrudijo. To lahko vpliva na njihovo zbranost ter zviša potrebo po 

počitku, kar je potrebno upoštevati tudi na delovnem mestu. 

 

f) Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 
Dijaki s PPPU so dijaki s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi motenj ali razlik v 
delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 
sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Dijaki s PPPU 
imajo povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti, pri njih pa so pogosto prisotne 
motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali 
emocionalnega dozorevanja. 
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g) Dijaki z dolgotrajno boleznijo 
V skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke oziroma mlade, katerih bolezen ne izzveni 

najmanj v treh mesecih. Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, 

gastroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, 

dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni, bolezni imunskih pomanjkljivosti ter motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti. Dijaka lahko opredelimo kot dolgotrajno bolnega le, če ima postavljeno 

diagnozo zdravnika specialista določenega področja ter bolezen, zdravljenje in posledice obojega 

pomembno vplivajo na njegovo funkcioniranje v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

h) Dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
Čustvene in vedenjske motnje, katerih pogoste posledice so težave v socialni integraciji, razporejamo 

v spekter. Dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko imajo: 

▪ težave v čustvovanju (duševne stike, kot so anksioznost, depresija, ipd.), 

▪ težave v vedenju (razdražljivost, jeza, agresija, burni odzivi ipd.) in 

▪ težave z zunanjimi okoliščinami (npr. smrt v družini, nasilje, revščina ipd.). 

Čustvene in vedenjske motnje oziroma psihosocialne težave, kot jih lahko imenujemo, vplivajo na 

vsakodnevno funkcioniranje posameznika. Vplivajo na skrb za sebe, socialne odnose, prilagajanje, 

akademsko uspešnost ipd. Če dijak s psihosocialnimi težavami dobi ustrezno podporo in pomoč, se 

lahko težave znatno zmanjšajo. 

 

i) Dijaki z avtističnimi motnjami 
Dijaki z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na področju: 

▪ socialne komunikacije in socialne interakcije, ki se kažejo kot težave v verbalni in neverbalni 
komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih odnosov, njihovemu 
razumevanju in vzdrževanju ter na področju 

▪ vedenja, interesov in aktivnosti, ki se kažejo kot ponavljajoča se in stereotipna gibanja, v uporabi 
predmetov na neobičajen in vedno enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v 
mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, preokupiranost z interesnim področjem, ki 
je lahko neobičajno ter kot neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. 

Istočasno so lahko dijaki z avtističnimi motnjami izredno dobri pri ohranjanju intenzivne 

osredotočenosti, pri iskanju inovativnih rešitev, pri prepoznavanju povezav, posebnosti ali napak v 

množici podatkov, pri fotografskem spominu, ki je lahko izredno natančen ter tudi na številnih drugih 

področjih. 

 

ZAKLJUČEK 

Kot smo lahko videli v prvem sklopu, je skupina dijakov s posebnimi potrebami zelo heterogena in so 

za vsako od podskupin značilne določene posebnosti. Zelo je pomembno, da mentor pozna osnovne 

značilnosti določene skupine, saj se s tem lahko izognemo številnim nepotrebnim težavam, ki lahko 

nastanejo zaradi slabšega razumevanja določene motnje. 

  

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Katere skupine dijakov s posebnimi potrebami obstajajo? 

▪ V katere programe se lahko vključujejo dijaki s posebnimi potrebami? 

▪ S katerimi skupinami dijakov s posebnimi potrebami ste se že srečali? 

▪ Kaj je najbolj pomembno upoštevati pri delu z dijaki s posebnimi potrebami? 
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PRILAGAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ZA DIJAKE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

Poudarek drugega poglavja je na prilagoditvah, ki so potrebne za uspešno praktično usposabljanje 
dijakov s posebnimi potrebami. Pri tem razlikujemo med prilagoditvami pri organizaciji praktičnega 
usposabljanja z delom s strani šole ter prilagoditvami samega delovnega procesa, o katerih bo več 
govora v nadaljevanju.  

PRILAGODITVE PRI ORGANIZACIJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM S STRANI ŠOLE 

Iz izkušenj pri delu z dijaki s posebnimi potrebami vemo, da imajo ti pogosto velike težave tako pri 
pridobivanju kot tudi pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom. V nadaljevanju bomo 
pogledali, zakaj do teh težav prihaja in kaj lahko šola, oziroma organizator praktičnega usposabljanja z 
delom naredi, da te težave prepreči.  

Dijakom s posebnimi potrebami je pogosto težko pridobiti delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti 
v svoje delovno okolje. Zaradi težav pri pridobivanju delodajalcev za opravljanje praktičnega 
usposabljanja, določeno število dijakov s posebnimi potrebami tega opravi v šoli, ki jo obiskujejo. Vemo 
pa, da to ni namen praktičnega usposabljanja, saj dijak tako ne pridobi izkušenj iz realnega sveta dela. 
Obstaja tudi določeno število dijakov s posebnimi potrebami, ki ravno zaradi neopravljenega 
praktičnega usposabljanja z delom ne zaključijo srednješolskega izobraževanja. Najpogostejši razlog za 
težave pri pridobivanju delodajalcev za izvedbo praktičnega usposabljanja je v tem, da imajo 
delodajalci strah pred morebitnimi težavami, do katerih bi lahko prišlo. Podlaga za strah so včasih 
predsodki do oseb s posebnimi potrebami in prepričanja, da so neučinkoviti in da potrebujejo veliko 
več pomoči kot ostali, še bolj pogosto pa je pri delodajalcih prisoten strah zaradi nepoznavanja 
področja (Ju, Roberts in Zhang, 2013, Hernandez, Keys in Balcazar, 2000).  

Tudi ko dijak pridobi delodajalca, ki ga bo sprejel v praktično usposabljanje, zelo pogosto pride do težav 
pri sami izvedbi usposabljanja. Do težav pri izvedbi usposabljanja največkrat pride zaradi tega, ker 
delodajalci ne vedo, kako delo prilagoditi, da bo dijak pri delu uspešen. Zato je izredno pomembno 
delodajalca opozoriti na potrebne prilagoditve delovnega procesa in s posebnostmi v funkcioniranju 
dijaka. V kolikor delodajalec ni seznanjen s posebnimi potrebami dijaka, delovnega procesa ne more 
ustrezno prilagoditi. Neprilagojen delovni proces pa poleg tega, da vodi v neuspešno opravljeno 
praktično usposabljanje, lahko celo negativno vpliva na dijakovo zdravje in še dodatno okrepi obstoječe 
težave. Prav tako se lahko zgodi, da v kolikor delodajalec ne upošteva prilagoditev delovnega procesa, 
pri dijaku pride do sekundarnih težav. 

Da bi preprečili zgoraj opisane težave pri pridobivanju delodajalcev in izvedbi praktičnega 
usposabljanja je zelo pomembno, da organizator praktičnega usposabljanja z delom pozna značilnosti 
in posebne potrebe vsakega dijaka s posebnimi potrebami, ki se vključuje v praktično usposabljanje. 
Zato je pomembno, da dobro sodeluje s svetovalno službo, oziroma s šolskimi strokovnimi delavci, ki 
dijaka najbolje poznajo. Prav tako je pomembno ustrezno sodelovanje s starši in tudi dijakom samim. 
Le če dijaka dobro pozna, lahko priporoča opravljanje prakse pri delodajalcu, katerega delo ustreza 
interesom dijaka ter takšnega, ki bo upošteval njegove posebne potrebe in potrebne prilagoditve 
delovnega procesa. Zato je priporočljivo, da ima vsaka šola širok nabor delodajalcev, ki njihovim 
dijakom nudijo praktično usposabljanje z delom in med njimi tudi delodajalce, ki so naklonjeni 
usposabljanju dijakov s posebnimi potrebami. Izredno je pomembna tudi odprta komunikacija z 
delodajalcem, ki mu je potrebno predstaviti dijaka, njegova močna področja ter tudi posebne potrebe 
in prilagoditve, ki so potrebne za uspešno vključevanje v delovni proces. V pomoč so lahko tudi številni 
pozitivi primeri dobrih praks, ki dokazujejo, da so tudi osebe s posebnimi potrebami lahko ravno tako 
uspešne kot ostali. Nekaj primerov je predstavljenih v nadaljevanju, več pa v priporočeni literaturi.  

Ne smemo pozabiti na še en zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešno opravljanje praktičnega 
usposabljanja, in sicer na izbiro ustreznega mentorja na delovnem mestu. Prav mentor na delovnem 
mestu je pogosto ključna oseba, ki bo dijaku omogočila pozitivno izkušnjo dela. Pomembno je, da 
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mentor razume posebne potrebe in je pripravljen na sodelovanje in prilagajanje procesa dela. Mentor 
mora imeti osebnostne lastnosti kot so prilagodljivost, dostopnost, sposobnost poslušanja, 
empatičnost. Pomembno je tudi, da zna motivirati dijake, jih spodbujati in biti do njih spoštljiv in 
pristen.  

Primer: Dijak, ki ima sladkorno bolezen, potrebuje pogostejše odmore in prostor za doziranje zdravil. V 
kolikor delodajalec tega ne ve, mu ne bo nudil potrebnih prilagoditev. Dijak bo posledično pri delu manj 
učinkovit, delodajalec nezadovoljen z njegovim delom, kar pa je najbolj negativna posledica, dijakovo 
zdravstveno stanje se bo zaradi neustrezno vodene sladkorne bolezni lahko še poslabša. Veliki večini 
delodajalcem omogočanje krajših odmorov pri delu in nudenje prostora za doziranje zdravil ne bi 
predstavljalo večje ovire. S tem bi istočasno poskrbeli za dijakovo zdravje ter mu omogočili, da praktično 
usposabljanje opravi kar se da uspešno. Zato je izredno pomembno delodajalca pred nastopom dela 
seznaniti z vsemi posebnostmi, ki bi lahko vplivale na delovni proces. 

 

PRILAGODITVE PROCESA DELA PRI DELODAJALCU 

V tem poglavju bomo navedli nekatere najbolj pogoste prilagoditve za posamezne skupine dijakov s 
posebnimi potrebami. Prilagoditve bomo ponazorili s konkretnimi primeri iz prakse. Prilagoditve so 
povzete po priročniku Poučevanje študentov s posebnimi potrebami (Jakšič Ivančič, Fricelj, Košak 
Babuder in Knez, 2020), po priročniku V pomoč delodajalcem, prilagoditve delovnega mesta za 
posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami (2020) ter po izkušnjah iz programa zaposlitvene 
rehabilitacije in projekta Prehod mladih na trg dela. Potrebno je poudariti, da vse naštete prilagoditve 
niso primerne za vse dijake s posamezno vrsto posebnih potreb in je ključnega pomena individualno 
načrtovanje prilagoditev.  

 

a) Prilagoditve za dijake z motnjami v duševnem razvoju 
Nekaj splošnih prilagoditev delovnega procesa in mentorjevega vedenja, ki bodo dijakom z motnjami 
v duševnem razvoju v pomoč: 
▪ navodila podajte v kratkih, preprostih stavkih, s poudarkom na ustnem podajanju in 
▪ praktičnem prikazu; 
▪ podajajte manj kompleksne informacije; 
▪ pisna navodila in usmeritve naj obsegajo jasne napise, opremljene s slikami; 
▪ ker potrebujejo več časa za razumevanje in usvojitev novih informacij, znanj in veščin (več 

ponovitev, razlage, vaje), bodite z njimi potrpežljivi; 
▪ pri spoznavanju novega je potrebno vključiti čim več čutil (npr. slikovni material, besedna razlaga 

in praktični prikaz); 
▪ če se oseba vrne po dodatna navodila in informacije, ji potrpežljivo in razumljivo ponovno podajte 

informacijo. 

Primer: Dijak z lažjo motnjo v duševnem razvoju se je vključil v delovni proces v podjetju, kjer opravljajo 
lažja ročna dela. Delodajalec mu je prilagodil delovni proces, tako, da se je vključeval le v 1-2 fazne 
naloge, imel je pomoč pri organizaciji dela, zelo jasna in natančna navodila, ki so mu jih večkrat ponovili. 
Ob upoštevanju prilagoditev je bil pri delu uspešen. 

 

b) Prilagoditve za gluhe in naglušne za dijake  
Priporočene prilagoditve delovnega procesa in komunikacije z gluhimi in naglušnimi dijaki: 

▪ po potrebi omogočite prisotnost tolmača za slovenski znakovni jezik; 
▪ uporabljajte jasen in razločen govor, s počasnim ritmom; 
▪ pri mimiki ne pretiravajte; 
▪ čim več komunicirajte ena na ena; 
▪ ustne informacije podajajte individualno; 
▪ pomembne informacije podajte tudi v pisni obliki  
▪ vedno preverite, ali je dijak razumel povedano; 
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▪ govori naj le ena oseba naenkrat; 
▪ sestanke organizirajte v tišjem prostoru, da se izognete motečim dejavnikom v okolju; 
▪ ne pristopajte k posamezniku izza hrbta/od zadaj; 
▪ po potrebi ponovite vprašanje oz. razlago; 
▪ omogočite primerno svetlobo; 
▪ dijak naj ne sedi pred izvorom svetlobe, ampak s hrbtom proti svetlobi; 
▪ kompleksne vsebine razdelite na smiselne krajše celote; 
▪ navodila, zlasti kompleksnejša, zagotovite tudi v pisni obliki; 
▪ pri izvajanju praktičnega pouka vedno zagotavljajte zdravo in varno ravnanje z orodji in pripomočki. 
▪ dijak naj uporablja pripomočke in orodja, ki mu lahko olajšajo komunikacijo.  

Primer: Dijak z izgubo sluha se je vključil v delovni proces. Delodajalca je bilo potrebno pred nastopom 
praktičnega usposabljanja opozoriti na posebnosti v komunikaciji, predvsem na potrebo po mirnem 
delovnem okolju in po tem, da mentor uporablja jasen govor in se vedno prepriča, da je dijak navodila 
ustrezno razumel. 

 

c) Prilagoditve za slepe in slabovidne dijake ter za dijake z okvaro vidne funkcije  

Pomembno je, da se delodajalec, ki v svoj delovni proces vključi dijaka s slepoto, slabovidnostjo 
oziroma z okvaro vidne funkcije informira o okvari vida, izvede določene prilagoditve prostora, 
omogoči osebi stalno mentorstvo in prilagodi način komunikacije. Nujno je vzpostaviti dober in 
učinkovit sistem sodelovanja in prenosa informacij.  

Tudi dijak s slepoto, slabovidnostjo oziroma okvaro vidne funkcije se mora pripraviti na vstop v delovno 
okolje. Pri tem je pomembno je, da:  

▪ se nauči poti do delovnega mesta in orientacije v notranjih prostorih; 
▪ zna izraziti potrebe po prilagoditvah in jih delodajalcu pomaga pridobiti; 
▪ se seznani s svojimi pravicami in dolžnostmi na delovnem mestu; 
▪ se zaveda, kakšne so njegove omejitve pri opravljanju različnih nalog; 
▪ zna zaprositi za pomoč. 

V nadaljevanju navajamo nekatere najpogostejše prilagoditve delovnega mesta za slepe, slabovidne in 
osebe z okvaro vidne funkcije. 

 

Možne prilagoditve: 

▪ prepričati se je treba, da dijak dobro sliši mentorja ter da ni motečega hrupa; 
▪ v kolikor uporablja tehnične pripomočke, naj ima v bližini vtičnico; 
▪ naj bo njegov delovni prostor primerno osvetljen in ne povzroča bleščanja; 
▪ dijaka opozorite, če bo potrebno reorganizirati prostor; 
▪ pri razlagi bodite čim bolj konkretni (namesto »tu« recite »levo zgoraj«); 
▪ govorite razločno in počasi; 
▪ če je možno, omogočite in zagotovite avdio posnetke pomembnih navodil; 
▪ vizualno prikazane informacije (slike, grafe) opišite; 
▪ v diskusiji naj govori le ena oseba naenkrat; 
▪ vnaprej posredujte gradiva, ki se bodo uporabljala pri delovnem procesu; 
▪ na gradivu povečajte pisavo (ne povečujte formata, saj to poveča težave z orientacijo); 
▪ preverite razumevanje in vprašajte ali potrebuje dijak dodatno razlago; 
▪ poskušajte zagotoviti mirno okolje. 

Primer: Slabovidna dijakinja je opravljala praktično usposabljanje na področju administrativnih del. Kot 
edino potrebno prilagoditev je delodajalec na računalnik, ki ga je uporablja pri delu, naložil program za 
povečavo besedila. 
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d) Prilagoditve za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami 

Pri vključevanju dijakov z govorno-jezikovnimi motnjami se priporočajo naslednje prilagoditve: 

▪ govori naj le ena oseba naenkrat.; 
▪ povzemajte razlage in ključne točke; 
▪ razložite neznane pomembne strokovne besede; 
▪ ponudite možnosti individualnih sestankov; 
▪ postavljajte jasna in enostavna navodila in vprašanja ter preverjajte razumevanje teh; 
▪ dijaka, ki jeclja, ne prekinjajte in počakajte, da konča svojo pripoved; 
▪ poskusite se izogniti zaključevanju povedi in vsiljevanju besed; 
▪ govorite sproščeno in počasi, vendar še vedno naravno. 
 

e) Prilagoditve za gibalno ovirane dijake 

Za nemoteno vključevanje v delo je za težje gibalno oviranega dijaka potrebno zagotoviti fizično 
dostopnost do delovnega mesta (npr. vstop v stavbo brez ovir, klančine, dvižne ploščadi in prilagojena 
dvigala, dosegljive kljuke na vratih, vrata na senzor, dosegljiva in uporabna stikala za luč in priklic 
dvigala, gladke in ravne talne površine, prilagojene sanitarije) ter ergonomske prilagoditve (prilagojene 
mize in stoli, orodja za delo), kar je pogosto težje izvedljivo samo za potrebe izvedbe praktičnega 
usposabljanja. Fizična dostopnost delovnega mesta pa je pomembna tudi za vse ostale delavce, ki se 
lahko v določenih življenjskih okoliščinah znajdejo v situaciji, ko potrebujejo prilagoditve (npr. starejši 
delavci, delavci po različnih poškodbah,…). Vsem delodajalcem se zato svetuje, naj poskrbijo za fizično 
dostopnost delovnih mest. Nekatere prilagoditve pa lahko izvajamo v vseh delovnih sredinah: 

▪ zagotovite dostopnost delovnega mesta (klančine, parkirni prostor v bližini,…); 
▪ zagotovite ergonomske prilagoditve (dvižna miza, več delovnega prostora, prilagojena orodja za 

delo,…); 
▪ bodite pozorni, da se z gibalno oviranim dijakom pogovarjate enako kot z ostalimi; 
▪ pri pogovoru se usedite, da ste na enaki višini in da lažje vzdržujete očesni kontakt; 
▪ med delovnim procesom dijaku zagotovimo redne odmore za sprostitev mišic; 
▪ odmori naj bodo dovolj dolgi, da lahko dijak poskrbi za svoje osebne potrebe; 
▪ po potrebi podaljšajte čas za opravljanje določenih nalog. 

Primer: Dijak, ki za gibanje uporablja voziček, je opravljal usposabljanje z delom na področju pomožnih 
administrativnih del. Delodajalec mu je omogočil, da je delo opravljal v pritličju. Ker so bili postori v 
pritličju dovolj široki in prilagojeni, je bila edina dodatna prilagoditev v tem, da so mu priskrbeli nekoliko 
večjo delovno mizo ter omogočili več krajših odmorov tekom dneva.  
 

f) Prilagoditve za dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo najpogosteje težave pri veščinah, ki 
vključujejo branje, pisanje ali računanje. Zato je pomembno pri pisnih gradivih in pri podajanju navodil 
upoštevati določene prilagoditve: 

▪ pri uporabi pisnih navodil in gradiv: močan kontrast med ozadjem in črkami, uporaba velikosti črk 
med 12, 14 in 18, uporaba sans serifne pisave, uporaba razmaka med vrsticami (1,5) in presledki 
med odstavki, uporaba malih tiskanih črk, mat površina papirja, poravnava vrstic le na levem robu; 

▪ informacije/vsebine naj bodo jedrnate, krajše; 
▪ vsebina naj bo jezikovno poenostavljena (kratki, enostavni stavki); 
▪ jasna navodila (čim manj dolgih stavkov za pojasnjevanje); 
▪ omogočite uporabo podporne tehnologije (npr. računalniki, kalkulatorji, tablice, bralniki); 
▪ jasno strukturirajte delovno nalogo. 

Primer: Dijakinja s PPPU je pri opravljanju prakse v frizerskem salonu potrebovala jasna navodila s 
strani mentorice, ki so bila podana v ustni in ne pisni obliki ter tudi preverjanje razumevanja teh. Prav 
tako je delo na blagajni opravljala pod nadzorom. 
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g) Prilagoditve za dolgotrajno bolne dijake 

Dijaki z dolgotrajnimi boleznimi se zelo razlikujejo med sabo in so prilagoditve odvisne od osnovne 
diagnoze in potreb vsakega posameznika. Nekatere bolj splošne prilagoditve so:  

▪ omogočite dijaku izostanke v času rednih pregledov, ki so pomembni za njegovo zdravje; 
▪ po potrebi omogočite manjšo prisotnost v delovnem procesu (npr. le 4 ure dnevno); 
▪ omogočite krajše odmore med delovnim procesom; 
▪ omogočite podaljšan čas za izvedbo določenih nalog; 
▪ omogočite uporabo IKT. 

Primer: Dijakinja z dolgotrajno boleznijo se je vključila v praktično usposabljanje z delom v trgovini na 
delovnem mestu polnjenja polic. Ker zaradi svoje diagnoze in hitre utrudljivosti, delovnih nalog, ki 
zahtevajo fizično moč, ni pravočasno izpolnjevala, ji je delodajalec delo prilagodil tako, da je 4 ure delo 
opravljala na področju polnjenja polic, 4 ure pa kot pomoč pri lažjih administrativnih delih. Na ta način 
je bila pri delu uspešna, prav tako se je seznanila z različnimi nalogami. 

 

h) Prilagoditve za dijake s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Za dijake s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je izrednega pomena ustrezen odnos mentorja na 
delovnem mestu in je ta ključnega pomena za njihovo uspešnost na delovnem mestu, zato je 
pomembno, da mentor upošteva naslednje napotke glede komunikacije:  

▪ dijaka in njegovo stisko vzemite resno; 
▪ vzemite si čas in ga aktivno poslušajte; 
▪ bodite sočutni, izrazite empatijo in ga ne obsojajte; 
▪ na dijaka ne pritiskajte in ga ne kritizirajte; 
▪ podprite dijakova močna področja; 
▪ vzemite si čas za pogovor in dajte dijaku dovolj časa za odgovore. 

 

Še nekaj splošnih prilagoditev pri delovnem procesu: 

▪ v kolikor dijak jemlje zdravila, se zavedajte, da ta lahko vplivajo na njegovo učinkovitost; 
▪ z odstranitvijo motečih dražljajev ustvarite mirno okolje; 
▪ če je možno, omogočite čim več naravne svetlobe; 
▪ omogočite dijaku, da lahko zapusti prostor, ko potrebuje odmor; 
▪ omogočite krajše odmore med delovnim procesom; 
▪ bodite fleksibilni pri upoštevanju dijakovih potreb; 
▪ v primeru zdravniških pregledov dovolite odsotnost iz delovnega procesa; 
▪ dijaku ponudite individualno povratno informacijo o njegovem delu; 
▪ omogočite podaljšan čas za opravljanje delovnih nalog. 

PRIMER: Dijakinja s čustvenimi motnjami je opravljala praktično usposabljanje z delom v slaščičarni. 
Delodajalec ji je omogočil več odmorov, možnost umika v miren kotiček, možnost, da delovni dan 
zaključi nekoliko prej, če je bilo to potrebno. Prav tako je poskrbel, da sta se povezali z drugo dijakinjo, 
ki je istočasno opravljala prakso v podjetju, s katero je lahko izmenjavala pomembne informacije o delu. 

 

i) Prilagoditve za dijake z avtističnimi motnjami 

Ker gre pri avtističnih motnjah za cel spekter motenj, ki se med seboj prepletajo in je vsak dijak z 
avtistično motnjo edinstven, je pri vključitvi teh v delovno sredino potreben povsem individualiziran 
pristop. Delovna učinkovitost dijaka z avtistično motnjo lahko variira med 0 in 100 % in je močno vezana 
na ustreznost vodenja in vzpostavljanja delovnih pogojev. Ključnega pomena je, da je delodajalec 
seznanjen z motnjo in s prilagoditvami, ki jih dijak potrebuje. Nekatere najpogostejše prilagoditve so:  

▪ pomemben je stalen mentor, ki dijaka usmerja pri delu, mu pomaga pri strukturi urnika in 
načrtovanju delovnih nalog, daje navodila ipd.; 

▪ za dijake z avtističnimi motnjami je bolj kot skupinsko primerno individualno delo;  
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▪ iz delovnih nalog izvzemite telefonske pogovore in drugo komunikacijo; 
▪ delovne naloge naj bodo rutinske, organizirane in načrtovane, z jasno strukturo ter tudi čim bolj 

individualne in neodvisne od prevelikega števila ljudi in timskega dela; 
▪ roki za opravljanje dela naj bodo jasno določeni;  
▪ navodila za delo naj bodo konkretna in natančna, nanašajo naj se na to, kar mora opraviti pri 

posamezni nalogi, podana naj bodo v ustni in pisni obliki, brez nepotrebnih detajlov;  
▪ razložite potek delovne naloge, predstavite pričakovane rezultate in kvaliteto ter omejite čas za 

delo, tako ima dijak manj možnosti za delo po lastnih predstavah; 
▪ dijakom razložite nenapisana pravila (npr. glede odmora za kavo, malice, druženja ipd.); 
▪ po potrebi strukturirajte čas med odmori (omogočite jim dodatno zaposlitev); 
▪ sodelavce seznanite z njihovimi prednostmi in morebitnimi težavami;  
▪ bodite direktni in natančni ter uporabljajte kratke, jasne in jedrnate stavke; 
▪ postavite meje pri pogovoru oziroma dijaka po potrebi ustavljajte; 
▪ pravočasno jih pripravite na spremembe v delovnem okolju;  
▪ dajte jim pogoste povratne informacije o opravljenem delu; 
▪ po potrebi jim omogočite vizualno podporo (slike, simboli, elektronski organizatorji); 
▪ v prostoru naj bo čim manj motečih (vidnih, zvočnih ipd.) dražljajev. 

PRIMER: Mladostnik z motnjo avtističnega spektra se je vključil v delovni proces na področju lažjih 
ročnih del. Pri delu je bil uspešen, težave so mu predstavljali le nestrukturirani deli dneva, predvsem čas 
za malico. Delodajalec mu je zato omogočil, da je v času malice lahko v svojem avtomobilu in ne v 
skupnem prostoru, skupaj z ostalimi zaposlenimi. To je dijaku toliko pomagalo, da je brez večjih težav 
opravljal vse druge delovne naloge. 

 

ZAKLJUČEK 

Mladi s posebnim potrebami s samostojnostjo in zaposlitvijo pridobivajo samozavest in osebne 
vrednote, zato je nujno, da jim na tej poti pomagamo; le tako bodo živeli polno, zadovoljno življenje 
ter postali enakovredni in enakopravni del naše družbe. V tem sklopu ste se lahko seznanili z nekaterimi 
prilagoditvami delovnega procesa, ki jim bodo bistveno olajšale pot v zaposlitev in s tem tudi v 
samostojno življenje.  

 

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE 

▪ Katere prilagoditve so pomembne pri gibalno oviranih dijakih? 
▪ Katere prilagoditve je potrebno upoštevati pri dijakih, ki imajo dolgotrajne bolezni? 
▪ Ali ste zasledili nekatere splošne prilagoditve, ki bi bile primerne za vse dijake, tako za dijake s 

posebnimi potrebami kot tudi za vse ostale? 
 

NEKAJ PREDLOGOV ZA DODATNO BRANJE 

Priročniki in članki, ki obravnavajo teme usposabljanja in zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami: 

▪ Bratuš Albreht, K., Brecelj, V, Destovnik, K.,, Kapel, A., Kočivnik, K., Ponikvar J. in Zovko Stele, M. 

(2019). Priročnik Spodbujajmo zaposlovanje invalidov. Združenje izvajalcev zaposlitvene 

rehabilitacije v Republiki Sloveniji. 

▪ Kesič Dimic, K. (2015). Vsi učenci so lahko uspešni : napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami: 

preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje. Rokus Klett. 

Uporabne spletne strani: 

▪ Spletna stran Evropske agencije za posebne potrebe in inkluzivno izobraževanje:  

https://www.european-agency.org/  

▪ Spletna stran projekta Prehod mladih: https://prehodmladih.si/  

https://www.european-agency.org/
https://prehodmladih.si/
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▪ Spletna stran projekta SEM- Socialna vključenost, Enakopravnost in Možnost za vse:  

https://tukajsem.splet.arnes.si/ 

Uporabni videi: 

▪ Video o prilagoditvah delovnih mest za invalide, ki je nastal znotraj projekta ZaVse: 

https://youtu.be/_Vh7uVteAsA   

▪ Video o dostopnosti grajenega okolja in informacij, kije nastal znotraj projekta ZaVse: 

https://youtu.be/uARtJNyfT-k 

▪ Video o spodbudah pri zaposlovanju invalidov, ki je nastal znotraj projekta ZaVse: 

https://youtu.be/fmHISXGLbX8  

▪ Video projekta Prehod mladih: https://youtu.be/794MJKh698o  
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