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V dokumentu predstavljamo koncepte in cilje ključnih kvalifikacij: 

 

• podjetništvo, 

• informacijsko-komunikacijska pismenost,  

• zdravje in varnost pri delu, 

• okoljska vzgoja, 

• socialne spretnosti, 

• učenje učenja, 

• načrtovanje in vodenje kariere  

 

in strokovna priporočila za vključevanje v programe srednjega poklicnega 

izobraževanja. 
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1. KLJUČNA KVALIFIKACIJA PODJETNIŠTVO 
 

 

1. 1. Vloga in pomen ključne kvalifikacije 

 

V zadnjih desetletjih se je podjetništvo zelo razvilo, predvsem z nastajanjem malih in srednjih 

podjetij, ki povečujejo konkurenčnost, učinkovitost gospodarstva in dajejo možnost zaposlitve 

številnim ljudem. Zato je spoznavanje podjetniškega procesa koristno, ker pomaga povezovati 

različne vsebine in znanje, razvija spretnosti in osebnostne lastnosti za lažje vključevanje v 

delo in življenje. 

 

Praksa je pokazala, da se je podjetništva, kot večino stvari na tem svetu, mogoče priučiti in 

naučiti. Tako je tudi z  učenjem podjetništva, ki  ne  sme biti vezano zgolj na poslovno 

tematiko in izdelavo poslovnih načrtov,  ampak spodbuja  spretnosti in osebnostne lastnosti, 

ki so pomembne za obvladovanje negotovosti tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. V 

izobraževalnem procesu je mogoče vplivati  na razvoj podjetniških lastnosti ter spodbujati 

podjetniško vedenje in spretnosti z vključevanjem podjetništva v strokovnoteoretične 

predmete, praktični pouk, splošnoizobraževalne predmete, v interesne dejavnosti ter s 

projektnim delom.  

 

 

1. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec razvije tele temeljne zmožnosti: 

 

• postavljanje vprašanj – dijak razmišlja o svojih ciljih, razpoložljivih informacijah, 

načrtih, o svojem znanju in sposobnostih; 

• iskanje zamisli –  dijak razmišlja in išče možne priložnosti; 

• načrtovanje nalog –  za posamezne zamisli primerja razpoložljive in potrebne vire, izdela 

ustrezen načrt, ob tem rešuje različne probleme. V poslovnem načrtu prouči, kako 

načrtovano dejavnost spremeniti v uspešen posel; 

• uresničevanje začrtane dejavnosti – uresničuje načrtovane dejavnosti (izdela izdelek ali 

opravi storitev). 

 

 

1. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne 

programe  

 

Ključna kvalifikacija se vključi v vsebinske sklope in tudi splošnoizobraževalne predmete. 

 

Učitelj naj predvsem spodbuja dijake k samostojnemu, ustvarjalnemu in skupinskemu delu, ki 

poteka v šoli pri strokovnoteoretičnih predmetih, praktičnem pouku ali zunaj šole. Zelo 

priporočljivo je povezovanje dijakov z dejanskim gospodarskim položajem: podjetji, 

podjetniškimi strokovnjaki, mentorji na delovni praksi, ki jim lahko prenašajo svoje izkušnje 

in znanje. 

 

Učitelj naj pri svojem delu uporablja sodobne metode učenja in poučevanja, različne 

dejavnosti za spodbujanje in razvijanje  podjetniških  lastnosti. Pri projektnem delu in pripravi 

poslovnih načrtov naj dijaki delajo čim  bolj samostojno, učitelj naj prevzame vlogo mentorja, 

svetovalca, ki jih usmerja, jim pomaga, pusti zamislim prosto pot ter ne vsiljuje svojega 

mnenja in ne dela oz. odloča namesto skupine. 
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Dijaki in učitelj uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, medmrežje in  strokovno 

znanje različnih predmetov ter praktično znanje, pridobljeno  v šoli in v delovnem procesu. 

 

Na koncu izpeljanih dejavnosti naj učitelj ne pozabi na povzemanje. S tem pomaga dijakom 

ustvariti pregled nad pridobljenimi izkušnjami in jim pomaga odkriti, česa vsega so se naučili. 

Tako dobijo učitelj in dijaki povratne informacije, ki usmerjajo  nadaljnje dejavnosti. 

 

Priporočamo, naj bo izpeljava ključne kvalifikacije organizirana v strnjeni obliki, tako da 

omogoča dovolj časa za projektno delo in pripravo poslovnih načrtov.  

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju ciljev ključne kvalifikacije.  
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2.  KLJUČNA KVALIFIKACIJA  

     INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PISMENOST 
 

 

2. 1. Vloga in pomen ključne kvalifikacije 

 

Z informacijsko-komunikacijskim opismenjevanjem pridobivajo dijaki znanje iz poznavanja 

in razumevanja temeljnih zakonitosti informatike in komunikacij,  razvijajo sposobnosti 

iskanja, zbiranja, hranjenja, obdelave, uporabe in prenosa  podatkov pri oblikovanju in 

podajanju relevantnih informacij. To odpira dijakom in dijakinjam možnost, da pridobijo tisto 

znanje o informacijsko- komunikacijski pismenosti, ki je nujno potrebno pri nadaljnjem 

izobraževanju oziroma za življenje in delo v informacijski družbi. 

 

 

2. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec: 

 

• Spozna področja uporabe in osnovne sestavne dele računalnika in druge računalniške 

strojne opreme.  

• Spozna vrste programske opreme (operacijski sistem, uporabniška programska oprema 

didaktična programska oprema in razvojna orodja).  

• Spozna osnovne funkcije operacijskega sistema ter opravila z datotekami in mapami 

(kopiranje, brisanje datotek, ustvarjanje map, logični pogoni, organizacija dokumentov in 

drugih datotek na računalniku, npr. direktoriji, datoteke na izmenljivih medijih, datoteke 

na omrežij ...). 

• Spozna predstavitev in zapis podatkov v računalniku ter predstavitev, zapis in prenos 

podatkov na različnih medijih (zgoščenka, disketa ...). 

• Zna uporabljati urejevalnik besedil za preprosto urejanje besedil in pisno predstavitev 

informacij.  

• Zna oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije in 

izdelati graf. 

• Razume pojem baze podatkov (zna vnašati in poiskati podatke), razume in uporablja 

pisarno MS office  (osnove programov word, powerpoint, excell, access), pisarno 

openoffice. 

•  Razume digitalno predstavitev slikovnega gradiva (zna uporabljati vsaj en preprost 

program za ogled in oblikovanje slikovnega gradiva). 

• Zna opredeliti splošno shemo računalniškega omrežja in pomen povezovanja računalnikov 

med seboj v lokalno in globalno omrežje, ima splošno znanje o medmrežnih storitvah 

(elektronska pošta, brskalniki, osnove HTML, izmenjava dokumentov). 

• Pozna pomen medmrežja in zna uporabljati njegovi osnovni storitvi: svetovni splet in 

elektronsko pošto z osnovnimi možnostmi za pošiljanje shranjevanje in arhiviranje 

sporočil in dokumentacije v priponkah. 

• Zna poiskati uporabne podatke in informacije na svetovnem spletu in jih ustrezno 

uporabiti. 

• Pozna in uporablja programsko opremo in računalniške aplikacije na ravni poklicne šole 

pri predmetnih in strokovnih področjih.  

• Zna na različne načine predstaviti vsebine izdelkov v okviru svojega strokovnega področja 

(grafično, slikovno, pisno, zvočno, večpredstavno ...). 
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2. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne  

programe  

 

Znanje in spretnosti s področja informatike in komunikacij, opredeljene s katalogom ključne 

kvalifikacije informacijsko-komunikacijska pismenost, se funkcionalno vključijo v program 

in vsa predmetna področja tako, da se posamezniku zagotovi obvladovanje vsega navedenega 

znanja ob koncu triletnega izobraževanja. 

 

Nekaj predlogov: 

 

• Slovenski jezik  

o Komunikacijski pouk slovenščine ob računalniških programih – Sporočanje 

o Uporaba programske opreme pri slovenskem jeziku pri oblikoslovju: 

- didaktične rešitve pri uporabi SSKJ – slovenski jezik in književnost; 

- delo z urejevalnikom besedil 

 

• Matematika  

o Uporaba programske opreme in medmrežja pri matematiki v poklicni šoli 

o Delo s preglednicami  

 

• Tuji jezik  

o Didaktika in metodika pouka tujega jezika v poklicni šoli ob uporabi zgoščenk 

in medmrežja 

 

• Družboslovje  

o Uporaba računalniške programske opreme in medmrežja pri pouku 

družboslovja 

 

• Naravoslovje 

o Uporaba računaniške opreme in medmrežja pri vsebinah  fizike kemije, 

biologije ... 

 

• Športna vzgoja 

o Uporaba računaniške opreme in medmrežja pri vsebinah športne vzgoje 

 

• Strokovni vsebinski sklopi  

Uporaba sistemske in didaktične programske opreme in medmrežja pri pouku strokovih 

vsebin, vezanih na poklic: 

 

o risanje in konstruiranje pri strokovnoteoretičnih predmetih, 

o tridimenzionalno modeliranje in animacija kot učilo, 

o osnove konstruiranja in robotike, 

o računalniško vodenje in robotika, 

o računalniško vodeni obdelovalni in produkcijski sistemi, 

o regulacija in krmilja, 

o tehnologije, 

o praktični pouk. 

 

Pri pouku dijaki spoznavajo pomen in vlogo informacije v sodobni družbi, ob tem z elementi 

informacijske tehnologije iščejo, zbirajo in obdelajo podatke ter jih oblikujejo v aktualne 

informacije, vezane na stroko, jih nato ovrednotijo in predstavijo. Pri tem potrebujejo dijaki 
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konkretno pomoč, navodila in usmeritve za delo z učitelji splošnoizobraževalnih predmetov, 

učitelji strokovnih predmetov ter s šolskim knjižničarjem. 

 

Učno snov predstavimo učencem problemsko, pri čemer naj bo problem vezan na stroko in 

učenčevo okolje. Ob tem dijaki spoznavajo, predlagajo in vrednotijo merila in postopke za 

uspešno in učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, oblikovanje in predstavitev informacij. 

Snov naj ne vsebuje napotkov za neposredno delo, ampak naj dijakom in dijakinjam odpira 

možnosti, ki jih omogočajo informacijske tehnologije, za uspešno in učinkovito 

zadovoljevanje svojih informacijskih potreb, informacijskih potreb v stroki in potreb družbe. 

Z aktivnimi metodami dela in predstavitvijo možnosti, ki jo daje informacijska tehnologija, 

motivirati učence za delo in uporabo  v procesu izobraževanja in tudi sicer v vsakdanjem 

življenju. 

Vsebine neposrednega pouka ob računalnikih se navezujejo na teoretični del, pri čemer dijaki 

praktično uporabijo in preverijo obravnavana teoretična spoznanja. Temu ustrezno je 

najbistvenejši del pouka naloga, ki jo dijaki izdelajo pri vajah, predstavijo in ovrednotijo pa jo 

pri teoretičnih urah pouka.   

V okviru uresničevanja ciljev izdela vsak dijak samostojno ali v skupini nalogo.  

 

Temeljna naloga učitelja je, da omogoči dijakom doseči zastavljene cilje kvalifikacije. V 

skladu s tem seznanja dijake z različnimi možnostmi, ki jih odpira informacijska tehnologija 

pri reševanju informacijskih problemov, jim svetuje pri izbiri nalog, spremlja njihove 

dejavnosti in jih opozarja  na odklone, jih motivira in spodbuja pri njihovem delu ter analizira 

in ocenjuje njihova prizadevanja. Pri tem mora paziti, da dijakom ne vsiljuje svojih zamisli in 

predlogov, ampak jih spodbuja k iskanju izvirnih informacijskih rešitev. Predlagane rešitve s 

predlagatelji vedno analizira glede na individualne zmožnosti in razpoložljivost opreme in 

drugih virov ter si prizadeva za njihovo čim uspešnejše  in učinkovitejše udejanjanje.   

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju ciljev ključne kvalifikacije.  
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3. KLJUČNA KVALIFIKACIJA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 

 

3. 1. Vloga in pomen ključne kvalifikacije 

 

Temeljni pomen ključne kvalifikacije je, da dijaki/vajenci razvijejo spretnosti ter si pridobijo 

temeljno znanje za zagotavljanje varnosti in ohranjanje zdravja pri delu.         

 

 

3. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec: 

 

• pozna  nevarnost pri delu in v delovnem okolju  svojega poklicnem področju; 

• oceni zdravo in varno delovno mesto in dejavno sodeluje pri zagotavljanju pogojev za 

zdravo in varno delo; 

• pozna predpise in odgovornosti v  zvezi z varnim delom, ki jih uporablja pri delu.  

 

 

3. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne 

programe  

 

Cilji ključne kvalifikacije se uresničujejo integrirano pri vseh strokovnih vsebinskih sklopih, 

pri praktičnem pouku v šoli in pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu, lahko tudi 

kot samostojni vsebinski sklopi v obveznih izbirnih vsebinah, in nadgrajujejo v okviru 

odprtega kurikuluma. 

 

Učitelj naj pri svojem delu uporablja sodobne, aktivne metode poučevanja in učenja. 

Prevzame naj vlogo mentorja, svetovalca, ki dijake usmerja. 

 

Na koncu izpeljanih dejavnosti naj učitelj ne pozabi na povzemanje. Tako pomagamo dijakom 

ustvariti pregled nad pridobljenim znanjem in izkušnjami. 

 

Dijak doma ali v šoli  pri skupinskih oblikah dela  izdela predloge za prijaznejše in zdravo 

delovno mesto: v šoli, na delovni praksi, doma. Če izboljšave niso mogoče, izdela svoj 

predlog varovanja zdravja z uporabo varovalnih sredstev.  

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju cilje ključne kvalifikacije.  
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4. KLJUČNA KVALIFIKACIJA OKOLJSKA VZGOJA 
 

 

4. 1. Vloga in pomen ključne kvalifikacije 

  

Okoljsko vzgojo pojmujemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za 

trajnostno prihodnost (po Unescu). Pomembno je, da so dijaki od vsega začetka vključeni v 

proces učenja in tudi sami prispevajo svoje poglede in rešitve ter se navajajo kritično 

razmišljati. 

Dijake spodbujamo k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju iz različnih perspektiv 

(fizikalne, geografske, kemijske, biološke, sociološke, ekonomske, politične, tehnološke, 

zgodovinske, psihološke, estetske, etične in duhovne). 

 

Okoljska vzgoja daje dijakom priložnost, da si pridobijo znanje, vrednote, stališča in 

spretnosti za reševanje okoljskih problemov. 

 

Dijaki spoznajo, da razreševanje okoljskih problemov ni le tehnološka, temveč tudi etična, 

psihološka sociološka in ekonomska kategorija. Gre torej za med seboj prepletene cilje s 

spoznavnega, čustvenega, akcijskega in vrednostnega področja, kar zahteva tudi posebne 

didaktične izpeljave in poudarke. 

 

 

4. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec: 

 

• spozna kompleksnost okoljskih problemov; 

• spozna najpomembnejše okoljske probleme v svetu;   

• se seznani z varovanjem okolja v Sloveniji;   

• se seznani z varovanjem okolja na delovnem mestu in doma;  

• spozna povezanost med  izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja ter 

načinom življenja. 

 

 

4. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne 

programe 

 

Cilji ključne kvalifikacije se  vključijo in povežejo s cilji stroke in drugimi predmeti. 

 

Učitelj ob uresničevanju ciljev okoljske vzgoje: 

 

• uporablja široko paleto učnih oblik, metod in pristopov; 

• zna usmerjati samostojno in skupinsko delo učencev v stikih z raznimi viri informacij in v 

neposrednem stiku z okoljem; 

• zna posamezne strokovne teme obravnavati v luči problemov in ciljev okoljske vzgoje; 

• je povezan z učenci v dialogu in skupnem reševanju problemov in iskanju odgovorov, ki 

jih pogosto tudi sam ne pozna vnaprej; 

• je usposobljen za timsko (interdisciplinarno) sodelovanje z drugimi učitelji, s 

knjižničarjem, zunanjimi sodelavci, strokovnjaki; 

• je dober "diagnostik" obstoječih pojmovanj in interesov pri učencih; 

• pomaga odpirati  šolo v okolje – staršem, zunanjim strokovnjakom, občanom ... 
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Frontalna učna oblika naj se čim pogosteje dopolni s skupinskim učnim delom v raznih 

različicah: kratkotrajne in tudi trajnejše skupine učencev, ki proučujejo določeno 

problematiko v okolju, uvajanje sodelovalnega učenja, pri katerem je delež odgovornosti 

posameznika za rezultat skupine natančneje določen, itn. 

 

Ker je neposredno čutno in čustveno doživljanje okolja in razvijanje občutljivosti za probleme 

okolja bistveno, so temeljnega pomena metode, ki omogočajo primerno vodene in 

organizirane izkušnje v naravnem in grajenem okolju (npr. gozdne učne poti, ekskurzije, 

terensko delo, delovna praksa). 

 

Od metod pa so za okoljsko vzgojo posebnega pomena: 

 

• dobro vodene razprave, diskusije, debate o okoljskih problemih in pogledih nanje, o 

možnih rešitvah, argumentih itn. Zlasti je treba poudariti razpravo o nasprotujočih si 

vprašanjih, možgansko nevihto, razpravo tipa akvarij ipd. Diskusijam naj bi sledila 

metadiskusija ("razprava o razpravi") analiza dobrih in slabih strani, posameznikove 

vloge, ki razvija pri učencih diskusijsko kulturo oz. kulturo dialoga; 

 

• problemski pouk, ki obsega reševanje ne le "učbeniških", ampak tudi resničnih okoljskih 

problemov, odprtih in zaprtih, z danimi podatki in takih, pri katerih morajo učenci podatke 

šele poiskati, takih, ki zadevajo življenje v šoli, doma ali poklicno področje; pomembno je 

tudi negovati občutljivost za probleme – sposobnost videnja in reševanja problemov; 

 

• projektno učno delo, ki obsega dalj časa trajajočo medpredmetno obravnavo kakšnega 

okoljskega problema, zlasti tudi v okviru konkretne stroke oziroma poklicnega področja;  
vse od zasnove do predstavitve rezultatov šoli, staršem, krajevni javnosti; pomembna 

sestavina je sodelovanje učencev (lahko tudi v mednarodnem merilu) pri zbiranju in 

urejanju informacij o stanju določenega elementa v okolju (stanje onesnaženosti voda ...) 

ali o stališčih prebivalcev do določenega okoljskega vprašanja problemov ali rešitev; ali 

prikaz in  analiza uveljavljanja okolju prijaznejših ukrepov na določenem poklicnem 

področju. Pomembna je realističnost, možnost uveljavljanja nekaterih rešitev;  

 

• simulacije – lahko tudi računalniške – izbranih, okoljsko pomembnih kompleksnih 

sistemov; ob interakciji z njimi dijaki/vajenci spoznavajo posledice, predvidene in 

nepredvidene – vnašanja določenih sprememb (npr. pri simuliranem upravljanju nekega 

turističnega območja in načrtovanju njegove bolj ali manj okolju prijazne prihodnosti); 

 

• didaktične igre (npr. uganke, križanke); 

 

• igre vlog kot realistični dialog predstavnikov različnih okoljskih interesov pri reševanju 

določenega problema (npr. odpadkov, “ekologizacije” proizvodnje …). 

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju cilje ključne kvalifikacije.  
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5. KLJUČNA KVALIFIKACIJA SOCIALNE SPRETNOSTI 
 

 

5. 1. Vloga in pomen  

 

Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm, ki 

posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega 

odzove na dogajanje s strategijo, glede na cilje, ki jih ima v danem trenutku.  

 

Socialne spretnosti vključujejo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko 

učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in 

bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža skozi celoten sklop 

posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi 

ljudmi.  

 

Vključujejo modele spoznavanja, razumevanja in usmerjanja sebe, drugih ljudi in medosebnih 

interakcij ter odnos do dela v formalnih in neformalnih skupinah. Poudarek je na 

medosebnem komuniciranju ter medosebnem vplivanju (v storilnostnih in odnosnih 

položajih). Gre torej za bolj zavestne izbire lastnih (učinkovitejših in bolj zadovoljivih) 

ravnanj v socialnih položajih, ob čemer kaže posebno pozornost nameniti čustveni dimenziji 

oz. pomenu čustev v socialnih interakcijah. 

 

Na temelju razumevanja socialnega položaja, v katerem je posameznik v danem trenutku, 

izbere vzorce interakcije in jih prilagodi v skladu z razumevanjem svojih možnosti. 

Pomembno je uzaveščeno izbiranje tistih ravnanj,  ki ga z večjo verjetnostjo vodijo k boljšim 

medosebnim odnosom (v medosebne odnose usmerjeni cilji) ali k večji učinkovitosti 

(storilnostno usmerjeni cilji). Čim  konstruktivnejše socialne spretnosti izbere iz množice 

različnih možnih strategij, tem večja je verjetnost, da bo svoj cilj dosegel.  

 

Šola in delovni proces sta kompleksen socialni prostor, ki vsem vpletenim (učencem, 

učiteljem in mentorjem v podjetjih) daje zelo raznolike možnosti za razvoj socialnih 

spretnosti. Upoštevati pa moramo, da v učno okolje prihajajo iz svojega primarnega 

socialnega okolja, z osebno zgodovino in s svojimi posebnostmi. Prav zaradi tega naj bi bilo 

več pozornosti namenjeno osvetljevanju in uzaveščanju do sedaj pridobljenih vzorcev 

socialnih interakcij in značilnostim komuniciranja. 

Razvoj socialnih spretnosti mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki jih postavlja v 

procesu učenja v enakopraven partnerski položaj. Naloga učiteljev je, da jih povabijo k 

sodelovanju, jim organizirajo raznolike razmere za učinkovito učenje socialnih spretnosti v 

različnih kontekstih. Dajejo naj  jim povratne informacije o socialnem ravnanju in razvijajo 

širok nabor možnosti. S svojim zgledom in ravnanjem hkrati predstavljajo načine in oblike 

socialnega  delovanja med svojimi in tujimi potrebami uravnoteženo, konstruktivno, 

učinkovito ter socialno sprejemljivo. 

 

 

5. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec se usposablja za: 

 

• razumevanje sebe in drugih v socialnih položajih (formalnih in neformalnih) in za 

ustrezno čustveno doživljanje,  za razumevanje odnosov in vedenja; 

• učinkovito in konstruktivno sodelovanje v skupini/timu in doseganje konsenza; 
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• reševanje problemov na poklicnem in osebnem področju;  

• samostojno in odgovorno prevzemanje, načrtovaje, organiziranje in opravljanje delovnih 

nalog; 

• konstruktivno reševanje konfliktnih položajev; 

• učinkovito sporazumevanje v različnih položajih (v formalnih in neformalnih 

okoliščinah). 

 

 

5. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne 

programe 

 

Ključno didaktično priporočilo za uresničevaje ciljev socialnih spretnosti je, da se dosegajo v 

procesu izobraževanja in predvsem z različnimi oblikami dejavnosti dijakov. To pomeni, da 

bodo učitelji: 

 

• v učenje in poučevanje vključili ključno kvalifikacijo kot stalno prisotno zahtevo, potrebo, 

navado in slog opravljanja neke učne naloge;  

 

• v svoje vsebinsko področje vnašali oblike in metode učenja in poučevanja, ki bodo 

dijakom omogočale pridobivanje socialnih spretnosti, npr.: 

o z izkustvenim učenjem, v obliki delavnic, igranjem vlog, dramatiziranjem 

ipd., 

o z vodenjem usmerjenih pogovorov za obravnavo in reševanje konfliktov in  

vsakovrstnih težav, s katerimi se srečujejo mladostniki (npr. odnosi z 

odraslimi in vrstniki, odnosi med spoloma, spolnost, odnos do samega sebe, 

poklicno svetovanje ...), učenje ustreznejšega načina komuniciranja, učenje 

konstruktivnejšega reševanja konfliktov ipd.,  

o z omogočanjem uveljavljanja tam, kjer se mladostniki lahko in hočejo 

potrjevati, npr. razvijanje izraznih možnosti na poklicnem in osebnostnem 

področju, oblikovanje uporabnih izdelkov, risanje (svinčnik, kreda, pero), 

slikanje (od akvarelnih tehnik do dela z oljnimi barvami), kiparjenje (les, 

glina, papir, žica, žagovina, plastelin), žganje v les, pisanje, petje, igranje na 

glasbila itn. 

 

Predlagamo: 

• sintezo, integracijo in aplikacijo socialnih spretnosti v poklicnem izobraževanju in na vseh 

drugih področjih življenja in dela šole in delovnega procesa. Pridobivanje socialnih 

spretnosti naj bo namenjeno tudi za življenje zunaj šole za zmanjševanje šolske 

problematike; 

 

• učitelji  naj sledijo potrebam in zmožnostim dijakov pri razvijanju socialnih spretnosti v 

procesu učenja in poučevanja. Sistematično naj načrtujejo in omogočajo dejavnosti, ki bolj 

spodbujajo razvijanje in pridobivanje socialnih spretnosti (npr. v okviru kulturnih, 

športnih, naravoslovnih ur in raznih prireditev …); 
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• razvijajo naj v socialne spretnosti naravnano šolo (npr. z delavnicami za učitelje, 

delavnicami za starše, vključevanje dijakov in staršev pri načrtovanju sprememb v šoli 

(npr. enkrat na mesec dan konstruktivne kritike šole), druženje s starši in dijaki zunaj 

šolskih prostorov (npr. skupni pikniki, načrtovanje skupnih kulturnih prireditev, družabne 

dejavnosti, ustanovitev kluba, diska, udeležba na športnih prireditvah, pohodi, taborjenje, 

planinarjenje, kolesarjenje, izleti ipd.). Končni cilj bi lahko postal – socialno spretna šola. 

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju ciljev ključne kvalifikacije.  
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6. KLJUČNA KVALIFIKACIJA UČENJE UČENJA 
 

 

6. 1. Vloga in pomen ključne kvalifikacije  

 

Cilj učenja za učenje je, da postanejo dijaki poleg pridobljenega strokovnega znanja in 

razvitih poklicnih kompetenc uspešni vseživljenjski učenci, učinkoviti misleci in reševalci 

problemov. Zato morajo razviti in vzdrževati visoko notranjo motivacijo za nenehno učenje, 

oblikovati realno pozitivno samopodobo, samospoštovanje in samozaupanje, razviti pozitivna 

stališča do učenja in izobraževanja, visoko vrednotiti učenje kot podlago in možnost 

nenehnega osebnega in družbenega napredka, biti sposobni uporabljati različne strategije, 

metode in tehnike učenja in nenehno razvijati učne navade, ki jim bodo omogočile uspešno 

učenje v šoli in tudi zunaj šole v vsem življenju, usposobiti se morajo za učenje skupaj z 

drugimi in za samostojno učenje. Učne izkušnje morajo biti primerne njihovim osebnim 

značilnostim ter vsakokratnim življenjskim potrebam in hkrati podlaga za naslednjo stopnjo 

izobraževanja. Prispevati morajo k ohranjanju pozitivnih stališč do učenja in izobraževanja, 

biti izvor veselja in izpolnitve. Učne izkušnje naj bodo predstavljene kot del nepretrgane 

verige učenja in kot del mreže izkušenj. Izobraževanje naj vsakemu omogoči spoznati, da so 

stališča, prepričanja, navade, znanje nekaj relativnega, da je zato iskanje resnice in njeno 

vsakokratno verificiranje z dejstvi bistvo učenja, da so tveganja in napake del učnega procesa.  

 

Cilj je usposobiti učence za identifikacijo lastnih potreb, za načrtovanje lastnih ciljev ter za 

samoevalvacijo doseženega tako za učenje v šoli kot tudi pri neformalnem učenju. 

 

 
6. 2. Temeljna načela 

 

• Učenje učenja je proces, usmerjen v posameznika, je dejaven proces in poteka vse 

življenje v različnih življenjskih kontekstih (v šoli, na delovnem mestu, v prostem  

      času …). 

 

• Dijak je v središču procesa učenja, učitelj je njegov sodelavec in organizator razmer in 

ustreznih okoliščin za učinkovito učenje učenja. Poleg prenašanja vsebinskega znanja s 

posameznih področij mora uresničevati tudi procesne cilje: razvijanje sposobnosti iskanja, 

izbiranja in procesiranja informacij ter sposobnosti razumevanja, analiziranja, sinteze, 

analize, uporabe in vrednotenja pridobljenega znanja.  

 

• Je zavesten proces, ki temelji na pridobivanju metakognitivnega znanja, refleksiji in 

izkustvenem učenju posameznika. 

 

• Učenje poteka kot kontinuum razvijanja človekovih spoznavnih, motivacijskih in 

socialnih osebnostnih komponent. 

 

 

6. 3. Cilji 

 

Dijak/vajenec  razvija: 

 

• notranjo motivacijo in čustveno-motivacijske strategije (spoznava sebe kot učenca, 

vzpostavi in vzdržuje motivacijo za učenje, uči se uravnavati čustva v procesu učenja, 

nadzira in uravnava koncentracijo med učenjem in sprejema odgovornost za učenje); 
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• sposobnost razumevanja ožjega  in širšega socialnega konteksta učenja v skupini in 

družbi, razvije osebnostne lastnosti za skupinsko učenje in se nauči ustreznih socialnih 

spretnosti; 

 

• kognitivne sposobnosti in učne strategije (miselne strategije: procesiranje, razumevanje, 

povezovanje, strukturiranje, analiziranje, sintetiziranje informacij, konkretiziranje, 

uporaba, kritično presojanje, selekcioniranje in ustvarjalno mišljenje), metode, tehnike in 

razvije sposobnost prepoznati lastni stil spoznavanja, učni stil in ju prilagoditi glede na 

cilje učenja v različnih položajih; 

 

• sposobnost »meta učenja« in nauči se metakognitivnih strategij: orientiranja, 

načrtovanja, spremljanja, evalviranja in reflektiranja lastne učne poti (miselnih procesov, 

procesa učenja in njegovih učinkov). Razmišljanje o učenju in procesih učenja pomeni 

zavestno uravnavanje učnega procesa.   

 

 

6. 4. Strokovna priporočila za vključevanje kvalifikacije v izobraževalne programe 

 

Učenje učenja predstavlja integralni del vsakega učnega predmeta oziroma vsebinskega 

sklopa, temeljno usmerjenost in prizadevanje vsakega učitelja v njegovem vzgojno-

izobraževalnem delu. Vključeno naj bo kot izhodišče pri procesnociljnem in vsebinskem 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela. Usposabljanje učencev za učenje je temeljni cilj 

vseživljenjskega učenja in je nujen v vsaki stroki. 

 

Učitelj verjame in je prepričan o pomembnosti vseživljenjskega učenja in da se mora tudi sam 

nenehno izpopolnjevati. Pripravljen in sposoben se je spreminjati in rasti skupaj z učenci. 

Strategije, metode in tehnike učenja dobro pozna in je zanje praktično usposobljen.  

 

Priporočamo uporabo pristopov in metod izkustvenega učenja. Učitelj naj spodbuja učenje na 

napakah, samostojno in skupinsko delo, pisno in ustno sporočanje učencev. Učitelj ima vlogo 

mentorja, spodbujevalca, spremljevalca in organizatorja dejavnosti. Dijake usmerja, jim 

pomaga, povzema in poudarja rdečo nit procesa.  

 

Predlogi tematskih sklopov učenje učenja so: 

• pomen vrednotenja učenja za njegovo uspešnost (širši in ožji socialni kontekst) 2 (R-

razrednik); 

• samospoštovanje, samozaupanje in samopodoba in uspešno učenje 2 (svetovalna služba-

SD); 

• stili zaznavanja, spoznavanja in stili učenja 2 (SD); 

• materialno in socialno učno okolje za uspešno učenje (organizacija prostora, časa, učenje 

skupaj z drugimi) 2 (R); 

• učne strategije v ožjem pomenu (oblike, metode in tehnike uspešnega učenja – materialne 

učne strategije) 6 (SD); 

• načrtovanje, spremljanje in evalvacija lastnega učenja (cilji učenja, samovrednotenje 

procesa in doseganja ciljev) 4 ( SD, R); 

• priprava na demonstracijo znanja 2  (SD). 

 

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri razvijanju 

učne kompetence pri vseh predmetih in vsebinskih sklopih.  
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7. KLJUČNA KVALIFIKACIJA NAČRTOVANJE IN VODENJE 

KARIERE 
 

 

7. 1. Vloga in pomen 

 

Tradicionalno pojmovanje kariere zaposlenega je pomenilo napredovanje z nižjih na višje 

ravni v okviru organizacije ali delovnega mesta.  

 

Danes se tako pojmovanje kariere umika novim konceptom in definicijam. Kariera vedno bolj 

predstavlja posameznikovo življenjsko pot na področju učenja in dela. Razvoj posameznikove 

kariere predstavlja pridobivanje različnih spretnosti in izkušenj. Načrtovanje in vodenje 

kariere pomeni večanje kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo. To je dejaven proces, 

katerega sestavni del so različne oblike učenja in dela. Tako vključuje formalno, neformalno 

in informalno obliko učenja ter na drugi strani, poleg različnih oblik zaposlitve, tudi vse 

neformalne oblike dela, kot so delo na domu, prostovoljno delo v skupnosti in druge. 

Usmerjen je v posameznika in poteka vse življenje.  

 

Hitre tehnološke spremembe spreminjajo razmere, v katerih delujejo tako slovenska kot 

svetovna podjetja, namesto poslovanja, ki je omejeno na lokalni ali nacionalni trg, so podjetja, 

ki želijo biti uspešna, prisiljena sodelovati v globalnih procesih, ki poganjajo svetovno 

ekonomijo. Podjetja, ki želijo preživeti, morajo biti pripravljena na redne in hitre spremembe. 

Vse manj so pripravljena sprejemati dolgoročne obveznosti do zaposlenih, zato se tudi 

drastično spreminjajo oblike zaposlitve; do nedavnega prevladujoča oblika zaposlitve, 

sklenjeno delovno razmerje za neodločen čas, tako rekoč izginja. Prevladujejo krajše 

fleksibilne oblike, ki postavljajo pred posameznika nove izzive in zahtevajo nove spretnosti.  

Šole bodo v prihodnosti poskušale zagotoviti učencem in dijakom znanje in spretnosti, 

pomembne v razvoju delovne sile v globalni ekonomiji. Vedno bolj se cenijo spretnosti, ki jih 

zahteva timsko delo, ustvarjalno reševanje problemov in stalno izpopolnjevanje znanja. 

 

Delodajalci od kandidatov zahtevajo tudi vedno več specifičnih spretnosti. Posamezniki, 

prihosnji iskalci zaposlitve, bodo morali vedeti, kako se je treba spreminjati s spremembami, 

premagovati zamenjave službe ali poklica večkrat v življenju, biti sposoben načrtovati in 

ravnati v skladu s spreminjajočimi se poklicnimi priložnostmi, razviti tehnične in socialne 

spretnosti in hkrati razumeti, kako in zakaj so takšne spretnosti uporabljene. Imeti bodo 

morali tudi motivacijo, da ostanejo fleksibilni v poklicnem življenju. Zaradi tega postaja zelo 

pomembna uporaba čustvene inteligence. Priložnost današnjih mladih generacij ni v 

zaposlitvi, temveč v zaposljivosti, katere pomemben del je spretnost načrtovanja in vodenja 

kariere. 

 

 

7. 2. Cilji 

 

Dijak/vajenec: 

 

• pridobi spretnosti, s katerimi ugotovi in oceni svoje potrebe, osebnostne lastnosti, 

sposobnosti, spretnosti, interese, želje, vrednote in stališča;  

 

• s pomočjo sistematičnih dejavnosti uzavesti in razvije spretnosti za zbiranje informacij, 

raziskovanje možnosti usposabljanja in izobraževanja ter zaposlitve; 

 



 - 17 -   

• se nauči sprejemati ustrezne odločitve o nadaljnjem šolanju in izbiri poklica; 

 

• si pridobi spretnosti, ki so potrebne pri prehodu z ene na drugo izobraževalno stopnjo ali v 

zaposlitev. 

 

 

7. 3. Strokovna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalne  

programe 

 

Načrtovanje in vodenje kariere je integralni del vsakega učnega predmeta oz. vsebinskega 

sklopa, temeljna usmerjenost in prizadevanje vsakega učitelja v njegovem vzgojno-

izobraževalnem delu. Vključeno naj bo kot izhodišče pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

dela. Usposabljanje dijakov za načrtovanje in razvoj kariere je temeljni cilj vseživljenjskega 

učenja in je nujen v vsaki stroki. 

 

Priporočamo uporabo pristopov in metod izkustvenega učenja. Učitelj naj spodbuja učenje na 

napakah, samostojno in skupinsko delo, pisno in ustno sporočanje dijakov. Ima vlogo 

mentorja, spodbujevalca, spremljevalca in organizatorja dejavnosti. Dijake usmerja, jim 

pomaga, povzema in poudarja rdečo nit procesa. 

 

Vsebine ključne kompetence načrtovanje in razvoj kariere se izvajajo kot:  

 

o medpredmetni cilj in vsebina pri vseh predmetih, 

o v okviru programa oddelčne skupnosti, 

o v obveznih izbirnih vsebinah, 

o v obliki različnih projektov šole, 

o kot del programa svetovalne službe. 

 

Pouk naj bo izkustveno naravnan in dijak naj ima osrednjo in dejavno vlogo. Učitelj sam in v 

skladu z učnim načrtom in glede na naravo predmeta, ki ga poučuje, presoja o tem, katere 

temeljne enote ključne kvalifikacije bo uvrstil v pouk. Prav  tako sam odloča o načinih, 

metodah in oblikah pouka. 

 

Učitelj pri pouku upošteva naslednja didaktična priporočila:  

 

o dijaki so dejavni in sodelujejo pri načrtovanju dela v razredu; 

o učitelj spodbuja dijake, da odkrijejo in razvijajo svoja močna področja; 

o učitelj spodbuja komunikacijo med dijaki  in delo v timu; 

o učitelj naj dijake navaja, naj uporabljajo različne informacijske vire, tiskano 

gradivo, avdiovizualne pripomočke, računalnik in medmrežje; 

o učitelj naj uporablja čim več različnih metod, oblik in tehnik izkustvenega 

učenja, kot so npr. pogovor, diskusije v manjših skupinah, delo z besedilom in 

pisanje, reševanje problemov, igranje vlog in simulacije, demonstracije in 

predstavitve (npr. različnih poklicev), risanje, delo v dvojicah, vprašalniki, 

obiski, vključevanje drugih strokovnih delavcev ali zunanjih strokovnjakov, 

intervju, možganska nevihta, delo z računalnikom, uporaba medmrežja in 

druge sodobne tehnologije; 

o dejavnosti načrtovanja in vodenja kariere morajo biti načrtovane in 

koordinirane: raznotere dejavnosti se morajo prepletati in dopolnjevati. 

Vsebine morajo biti prilagojene razvojni stopnji in potrebam dijakov; 
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o dejavnosti načrtovanja in vodenja kariere so spremljane in evalvirane: 

spremljanje in ocenjevanje lastnih dosežkov dijakom pomaga pri nadaljnjih 

odločitvah in učiteljem pri razvijanju kakovosti pouka. 

 

Cilji so operacionalizirani v posebnem gradivu, ki bo v pomoč šoli in učiteljem pri 

uresničevanju ciljev ključne kvalifikacije.  

 

 

 

 

Koncepte vključevanja ključnih kvalifikacij so pripravili: 

 

• Mirjana Kovač, Center RS za poklicno izobraževanje, 

• Tomaž Kranjc, Zavod RS za šolstvo, 

• Zdenka Steblovnik, Srednja lesarska šola Maribor, 

• France Najdič, Zavod RS za šolstvo, 

• Jelka Drobne, Center RS za poklicno izobraževanje, 

• Majda Naji, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor, 

• Prof. dr. Barica Marentič Požarnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 

• Nada Pavšer Ministrstvo za notranje zadeve, Upravna akademija, 

• Helena Žnidarič Center RS za poklicno izobraževanje, 

• Saša Kocjančič Srednja gostinska šola Radovljica, 

• Lidija Volčanšek Ekonomska in trgovska šola Brežice, 

• Jožef Rituper Ekonomska šola Murska Sobota, 

• Cvetka Bizjak, Zavod RS za šolstvo, 

• Mag. Marija Tome, Center RS za poklicno izobraževanje, 

• Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje, 

• Andreja Čater, Center RS za poklicno izobraževanje, 
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