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MUNUS, mozaik sprememb in znanja
Zaključujemo obdobje MUNUS 2, ki na vseh nas ni pustilo le delovnega pečata,
ampak nam je dalo tudi zelo pomembno življenjsko izkušnjo, za katero verjamem,
da se je mnogi še vedno ne zavedate. Rada bi, da sami ugotovite, kaj to je, ker
vem, da je lahko za vsakega drugačna.
Skupaj smo dosegli veliko začrtanih rezultatov; spodbujali smo drugačne
poglede in pristope na področju vzgoje in izobraževanja, še zlasti na področju
poklicnega in srednjega strokovnega šolstva. Mogoče smo celo spreminjali
mišljenja učiteljev, vodstvenih delavcev  in se  posledično s svojim delom dotaknili
tudi naših dijakov in celo naših končnih uporabnikov, to je delodajalcev.
Verjamem, da drugačnosti in različnosti in predvsem razvoja v šolstvu ne bi toliko
krepili in ga podpirali, če ne bi iz ozadja prihajale tudi pobude od gospodarstva.
Le-te so posledica hitrega razvoja na vseh področjih, pomemben vpliv pa ima
tudi globalizacija. Zato se moramo vsakič, ko pomislimo na vse to, in rečemo:
»Oh, spet te spremembe,« opomniti, da ima vse določen namen in da nekaj ne
nastane kar samo po sebi.
V vseh petih letih projekta MUNUS 2 se je srečalo in si izmenjalo izkušnje ter
mnenja  izjemno veliko ljudi, zvrstilo nemalo strokovnih srečanj in usposabljanj;
praktično vse slovenske poklicne in strokovne šole so bile tako ali drugače
vključene v prenovo.
Tudi če nisem imela prilike osebno sodelovati z vsemi, ki so bili kakorkoli vključeni
v projekt MUNUS 2, si štejem v veliko čast, da smo s skupnim sodelovanjem
zastavljene cilje uspešno izpeljali. Želim, da se zavedate, da ste s svojim delom,
ki je bilo zelo raznoliko, tudi VI prispevali v mozaik celotnega razvoja slovenskega
šolstva. In zato ste zelo pomembni.
Razvoj je naš izziv tudi v prihodnosti.
Hvala vsem.

Adrijana Hodak, vodja MIC TŠC Nova Gorica in vodja projekta MUNUS 2
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Poklicno in strokovno izobraževanje - vedno znova pozabljena prioriteta
Poklicno in strokovno izobraževanje je zaradi pomena za zaposlovanje in s tem
za mobilnost  ljudi  na celotnem prostoru Evropske unije tisti del izobraževalnega
sistema, ki je kljub avtonomnosti držav članic   deležen skupne pozornosti,
dogovarjanja in neke vrste zavez. V vsej  EU se uporabljajo nekatera orodja, kot
je   EUROPASS, Bruselj spodbuja mobilnost dijakov   in učiteljev in tudi mladih
delavcev, financirajo se skupni evropski projekti  v programu Leonardo da Vinci.  
Sprejeta sta evropsko ogrodje kvalifikacij, evropski sistem kreditov v visokem šolstvu  
(ECTS), dogovarjamo se  o kreditih na področju poklicnega izobraževanja (ECVET),
države članice se spodbuja, da naredijo več za kakovost poklicnega izobraževanja
(EQAVET).   Nismo torej povsem sami, prostor za zaposlovanje prek meja držav
članic je  bolj ali manj odprt.
Poklicno in strokovno izobraževanje   temelji na socialnem partnerstvu, nujno je
sodelovanje sveta dela s šolami.  Poklicno izobraževanje mora zagotavljati možnosti
mladih, da se zaposlijo in da se  izobražujejo še naprej. Brez soglasja  delodajalcev
o vsebini, obsegu in organizaciji in brez njihovega sodelovanja pri izvajanju
poklicnega izobraževanja to ni smiselno. V naših razmerah pa tudi ni verjetno, da
bi socialno partnerstvo in sodelovanje delodajalcev in šol teklo kar samoumevno.
Tudi drugod, kjer imajo stoletne izkušnje z vajeniškim sistemom, se to ne dogaja
brez resnih spodbud države. Pri nas smo naredili ob pomoči sredstev ESS prve
resnejše korake, da bi   postalo izvajanje   praktičnega usposabljanje vsakdanja
praksa vsakega perspektivnega podjetja in vsakega obrtnika, ki da kaj nase.
Čeprav ima poklicno izobraževanje svoje posebne cilje, zagotavljati mora ljudem
zaposljivost, pa mobilnost na trgu dela, pa omogočiti  posamezniku načrtovanje
lastne kariere, ne sme podleči povsem pragmatičnim ciljem trga dela. Ostati mora
del sistema   vzgoje in izobraževanja, ki zagotavlja vsem ključne kompetence,
nacionalno identiteto ter temeljna splošna znanja, ki omogočajo nadaljevanje
izobrazbe na zahtevnejših ravneh. Poklicno izobraževanje, kakršnega razvijamo v
naši državi v skladu z lastno tradicijo, mora zasledovati oba cilja – vključevanje v
delo in v nadaljnje izobraževanje.  Umetnost  šolske politike pa je, da ne dovoli, da
bi  kateri koli od obeh ciljev postal tako podrejen, da bi postal odveč.
Ni  še zelo dolgo od takrat, ko se je tretjina  generacije mladih vpisovala v  poklicne
šole, tretjina v srednje strokovne šole in tretjina v gimnazije (poenostavljeno
in približno). Danes   se vpis   v poklicno izobraževanje giblje krepko pod petino
generacije. Delodajalci protestirajo, ker »vzgornik« pošilja  čedalje več mladih ljudi
v terciarno izobraževanje. Napovedi v EU kažejo, da bo v  naslednjem desetletju
število delovnih mest za delavce s poklicno oziroma strokovno izobrazbo stabilno  
(približno 50 %), povečevalo se bo število delovnih mest za iskalce zaposlitev z
visokošolsko   izobrazbo (vključno z višješolsko), upadalo pa bo število delovnih
mest za ljudi brez kvalifikacij.
Slovenija je del tega sveta. Mreža šol,   ki zagotavlja dolgoročno ustrezno
izobraževanje prihajajočih mladih generacij in tudi nadaljnje izobraževanje ter
usposabljanje odraslih  (zaposlenih in brezposelnih),  mora biti orodje družbe za
kakovostno doseganje ustrezne izobrazbe na ustrezni ravni. Zato je treba mrežo šol
vedno znova presojati, analizirati in dopolnjevati.
dr. Jurij Šink, v. d. generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih

UVODNIK

S sodelovanjem do skupnih rezultatov
Poklicno izobraževanje v Sloveniji je v zadnjih 10 letih stopilo na pot večje
fleksibilizacije in decentralizacije s poudarkom na avtonomiji in opolnomočenju
šol. Projekti razvoja in uvajanja novih programov, ki so jih vodili in izvajali konzorciji,
med njimi Konzorcij šolskih centrov s projektoma MUNUS in MUNUS 2, so
zelo uspešno izvajali to usmeritev. CPI je bil s projektom MUNUS 2 povezan od
samega začetka: od začetnih dogovorov in prijave, skozi vodenje projekta do
samega izvajanja. CPI je sodeloval s svojim metodološkim znanjem pri uvajanju
novih kurikulov, razvijanju novih pedagoških in didaktičnih pristopov, izboru učnih
gradiv, vzpostavitvi samoevalvacije na šolah … Vključeval se je v delo delovnih
skupin, usposabljanje učiteljev in ravnateljev. CPI je prispeval metodološko
znanje, ki ga je s sodelavci v projetku MUNUS 2 tudi stalno nadgrajeval.
Razčiščevanje pojmov, nadgrajevanje metodologij, iskanje ustreznih rešitev ob
nastalih problemih, pomoč pri izdelavi inštrumentov, motiviranje vključenih za
kontinuirano delo in podobno so bile najpogosteje naloge sodelavcev CPI-ja v
projektu.  Vzpostavilo se je novo razmerje med šolami in razvojnimi inštitucijami,
kjer se vloge partnersko dopolnjujejo. V projektu, kot je MUNUS 2, smo izkusili,
kako se s sodelovalnim vključevanjem strokovnjakov in praktikov dosežejo tudi
zahtevnejši in obsežnejši cilji. Prav kakovostno partnersko sodelovanje je bil
okvir, znotraj katerega so šole in učitelji ne le dobili ustrezno znanje, ampak tudi
uresničili zastavljene cilje prenove.
Ob zaključku projekta se vsi skupaj zavedamo, da resničnega napredka v
šolski praksi ni mogoče doseči na ukaz in ne čez noč. Potreben je dolgotrajen
proces, ki ga morajo šole vzeti za svojega, razvojne inštitucije pa na njega
lahko v določeni meri vplivajo. Pri tem nas nesporazumi, občasna zmedenost,
neenakomerna razporeditev dela in podobni problemi ne smejo zastaviti, ampak
nam morajo govoriti o tem, da se spremembe resnično dogajajo in da se pravi
učinki pokažejo  šele čez čas.
Elido Bandelj, direktor CPI
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in MUNUS 2
V projekt   MUNUS2 - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike v obdobju 2008-12
je bila vključena tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Sodelovanje
in  podporo  projektu  je OZS nudila z vključevanjem svojih strokovnjakov, tako
delodajalcev kot zaposlenih na nacionalnem in lokalnem nivoju. Prepričani smo,
da je neposredno vključevanje  in sodelovanje članov - delodajalcev in povezovanje
območnih obrtnih zbornic ter OZS prispevalo k doseganju zastavljenih ciljev
projekta in okrepilo  socialno partnersko sodelovanje v izobraževanju.
Razvoj obrti in podjetništva kot pomembnega dela gospodarstva potrebuje
kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter
znanj, kompetenc in znajo ob zaključku šolanja   samostojno opravljati svoj
poklic. Prenovljeni in novi programi izobraževanja z vsebinskimi, programskimi
in izvedbenimi  spremembami naj bi zagotovili prav to.
Ob tem je bilo po našem mnenju ključno sodelovanje delodajalcev z izvajanjem  
praktičnega usposabljanja z delom (PUD) in  sooblikovanjem vsebin odprtega
dela kurikula. V projektu je bila potrebna pozornost namenjena tudi kakovosti
izobraževanja, usposabljanju pedagoškega kadra in povezovanju praktičnega,
strokovnega in teoretičnega znanja. Veliko napora je bilo vloženega v pripravo
podpornega okolja - v pripravo sodobnih gradiv, posodobitvi metod dela in
promociji poklicev in poklicnega izobraževanja ter informiranju vseh ciljnih
skupin.
Med gradivi, pri katerih je sodelovala OZS,   je potrebno omeniti vodnike za
izvajanje PUD, še posebej vodnik za delodajalce.   
Na OZS pozitivno ocenjujemo opravljeno delo partnerjev v projektu in dosežene
rezultate. Uvajanje novosti po naši oceni prispeva k postopnemu približevanju
znanj in kompetenc potrebam delodajalcev, ki jih narekujejo hiter tehnološki
razvoj in prilagoditev globalnim tržnim razmeram.
Opravljeno delo v projektu in vzpostavljene sistemske in izvedbene rešitve ter
vzpostavljena sodelovanja partnerjev je potrebno nadaljevati; že razvejanost
obrtno zborničnega sistema s številnimi člani je eden od razlogov, saj morajo
informacije o novostih, vlogi ter pomenu sodelovanja delodajalcev v izobraževanju  
doseči vse člane.
Ob tem naj spomnimo na izvedene regijske posvete za delodajalce v organizaciji
Odbora za izobraževanje OZS, ki smo jih v sodelovanju s predstavniki konzorcijev
namenili ravno   informiranju članov, seznanjanju z novostmi in njihovo vlogo v
novih in prenovljenih programih izobraževanja. Tudi po zaključku projekta bi se s
posveti ali podobnimi oblikami informiranja morali približevati članom.    
Partnersko sodelovanje  in povezanost delodajalcev s šolskimi centri na lokalnem
in regijskem nivoju   je pomemben del zagotavljanja kakovosti izobraževanja
in ga je potrebno negovati. S sodelovanjem se lahko pomembno krepi   vpliv
delodajalcev na delo šolskih centrov, obenem pa se zmanjšujejo možnosti za
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morebitne nejasnosti in težave.
Skrb za ustrezno   podporno okolje delodajalcem in sistemske rešitve v
izobraževanju na nacionalnem nivoju, ki   ustrezajo potrebam in interesom
delodajalcev, prispeva OZS.
Za nadaljnji razvoj slovenskega šolstva bo ob upoštevanju doseženih rezultatov
projekta Munus2 potrebno nameniti več pozornosti spodbujanju delodajalcev
za sodelovanje v poklicnem izobraževanju v vertikali (PUD, odprti del kurikula),
sodelovanju zbornic in krepitvi socialnega partnerstva pri programiranju,
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju izobraževanja. Učinkoviteje je potrebno
vključevati vsebine podjetnosti, podjetništva in inovativnosti v programe na
vseh nivojih, z njimi je potrebno »oborožiti«  tudi pedagoški kader.  Sistemsko
podprto informiranje in promocijo poklicev in poklicnega izobraževanja kaže še
okrepiti, posebno pozornost pa nameniti sistemsko podprtemu izpopolnjevanju
pedagoškega kadra v realnem delovnem okolju. Za razvoj slovenskega šolstva
bodo pomembna tudi evropska sredstva; pri tem predlagamo, da se v razpisih
razvojnih projektov pa tudi drugih v večji meri  upošteva možnost prijav organizacij,
zastopnic delodajalcev in socialnih partnerjev.
Štefan Pavlinjek, predsednik OZS
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Konec je lahko tudi začetek
Poklicno in strokovno izobraževanje sta vsaj na prvi pogled bolj kot splošno
izobraževanje podvržena stalnemu spreminjanju ter prilagajanju zahtevam
uporabnikov v svetu, kjer se tehnologije spreminjajo čedalje hitreje, tako da je
današnje znanje že jutri zastarelo.
Da bi odpravili nekatere pomanjkljivosti obeh vrst izobraževanja, med katerimi
je bila  najbolj pereča nefleksibilnost programov, so nova izhodišča, sprejeta v
letu 2001, skušala tesneje povezati šole in delodajalce. S tem je bila prižgana  
zelena luč za projekt MUNUS, ki je združil praktično vse učitelje v poklicnih
in strokovnih šolah ter jih povezal z   delodajalci, zbornicami in s Centrom   za
poklicno izobraževanje, v njem pa je odigral vodilno vlogo Konzorcij šolskih
centrov RS. Veliko strokovnjakov, najbrž največ doslej, z vseh področij oziroma
iz vseh programov, ki jih je vključeval MUNUS, je ustvarilo prenovljene programe
s številnimi novostmi, ki smo jih do takrat poznali le izjemoma. Modularnost,
odprti kurikul in PUD so le nekatere izmed njih. Z omenjenimi novostmi smo
skušali v  poklicnem in strokovnem izobraževanja izobraževati  kadre, ki imajo
široko paleto znanj in kompetenc ter so sposobni ob pomoči delodajalcev, ki jo
dobijo v času izobraževanja, takoj po zaključku šolanja stopiti v sfero dela ali pa
nadaljevati izobraževanje na višjih ravneh.
A obstati pri MUNUS-u bi pomenilo obstati na pol poti. Potrebno je bilo pripraviti  
izvajalce izobraževanja, seveda ob vključenosti vseh socialnih partnerjev,   da
bi se novi programi pričeli »na novo« tudi izvajati. Veliko dela vseh, ki smo bili  
vključeni v MUNUS 2, je bilo opravljenega, da smo vsi osvojili pojme, kot so
kurikul, kakovost,  osebni izobraževalni načrt, mapa učnih dosežkov, in se pričeli
ukvarjati s priznavanji neformalno pridobljenih znanj, ob tem pa znali pripraviti  
gradiva, prilagojena učnim situacijam. S promocijo projekta smo izvajali tudi
promocijo programov, ki smo jih uvajali.
V šolah je bilo opravljenih mnogo ur, ki niso nikjer vpisane, in potrebna so bila
številna srečanja s predstavniki CPI-ja, zbornic, delodajalcev ter resornega  
ministrstva, da je MUNUS 2 postal gibanje, ki se ne bo ustavilo ob zaključku
projekta, ampak bo živelo tudi po njem, kar je bil seveda namen prenove. Dejstvo,
da je v šolah vzpostavil stanje, v katerem se zavedamo, da je spreminjanje edina
stalnica, da so programi živ organizem, ki ga moramo stalno posodabljati in
nadgrajevati, da iščemo vedno nove in nove oblike sodelovanja z delodajalci ter
da smo z njimi vzpostavili partnerski odnos, v katerem se dopolnjujemo, zbuja v
nas prepričanje, da ob koncu projekta MUNUS 2 ostaja v šolah pripravljenost za
drugačno delo. Za delo, ki marsikdaj presega v zakonih in pravilnikih zapisane
obveznosti, delo, ki bo ponovno postavilo poklicno in strokovno izobraževanje na
mesto, ki mu v družbi pripada, z zavedanjem, da družba tovrstno izobraževanje
potrebuje.
Igor Dosedla, direktor ŠC Celje in predsednik Konzorcija šolskih centrov
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Odskočna deska za hiter in odločen razvoj
V preteklih desetletjih so se na področju poklicnega in strokovnega šolstva izvajale
številne prenove. Večinoma so se spremembe pripravljale na višjih nivojih, kjer
je bilo dogovorjeno in doseženo soglasje socialnih partnerjev glede obsega in
vsebine prenove. V praksi pa je kasneje redno prihajalo do težav pri uvajanju  
novosti v sam šolski sistem. Razlogi so lahko različni, vendar pa je običajno za
neuspeh uvajanja novosti v prakso kriva premajhna podpora sprememb na vseh
nivojih in pomanjkanje spremljave uvajanja novosti.  
Na podlagi novih izhodišč za pripravo programov nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja iz leta1996 in
Bele knjige 2001, ki je nastala na podlagi teh izhodišč, smo se spoprijeli  s prenovo
programov poklicnega in strokovnega šolstva. V okviru projekta MUNUS smo
pripravili nove izobraževalne programe s področja tehnike. Ti programi vsebujejo
vse novosti, ki jih nova izhodišča za poklicno in strokovno šolstvo predvidevajo:
odpiranje kurikuluma, modularizacija programov, povezovanje splošnega,
strokovnega in praktičnega izobraževanja, praksa v delovnem procesu.
Pri uvajanju novih izobraževalnih programov v prakso je pomembna strokovna
podpora in široka vključenost vseh deležnikov v sam proces uvajanja sprememb.
S projektom MUNUS 2 smo imeli vse naštete pogoje, zato smo bili prepričani, da
bomo tokratno prenovo poklicnega in strokovnega šolstva uspešno izpeljali do
konca in uveljavili nova načela v prakso izobraževanja za poklic. V preteklih letih
smo dokazali, da smo zaposleni v šolah in razvojnih inštitucijah sposobni izpeljati
še tako zahtevne projekte. V šolski prostor smo prinesli nov pristop in nove oblike
poučevanja, tesnejše sodelovanje z delodajalci in njihovimi organizacijami,
povezovanje učiteljev med sabo in z delodajalci,   skupno načrtovanje, timsko
delo in še kaj. Projekt MUNUS 2 se zaključuje in vsi kazalci kažejo, da smo
zastavljene cilje projekta dosegli. Bistveno pa je, da se je v sistemu poklicnega in
strokovnega šolstva, med dijaki, učitelji in delodajalci sprožil nov val medsebojnega
sodelovanja, iskanja skupnih rešitev, zadovoljevanja skupnih potreb, skratka  
drugačnega razumevanja poklicnega  in strokovnega  izobraževanja.
Z izpeljavo projekta MUNUS 2  smo ustvarili odskočno desko za hiter in odločen
razvoj poklicnega in strokovnega šolstva. Zaposleni na tem področju pa smo
odgovorni, da to stanje izkoristimo in ga obrnemo v prid vseh nas.
Egon Pipan, direktor TŠC Nova Gorica in odgovorna oseba projekta
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MUNUS  primer dobre prakse ali napaka v sistemu
Ni se še zgodilo v naši deželi, da bi šole same pripravljale nove izobraževalne
programe in si same organizirale podporno mrežo pri uvajanju. Ni  se še zgodilo,
da bi šole same iskale sistemske rešitve, državne institucije pa bi pri tem le
sodelovale. Ni se še zgodilo, da bi šole poiskale   na zastavljeno vprašanje
različne odgovore in to ne bi bilo nič narobe.  Zgodilo se je z MUNUSOM  in
drugimi sorodnimi projekti  (npr. IMPLETUM).  Zgodilo se je, da so šole, povezane
v konzorcij, združile svoje ustvarjalne potenciale in v tesnem sodelovanju s
Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje iskale programske in
organizacijske rešitve v prenovi poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki ima
svoje korenine v novi programski paradigmi, ki jo je določil strokovni svet v času
ministrovanja dr. Lucije Čok (2001) in ji postavil pravno okolje: spremenjeni
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v času ministrovanja dr. Milana
Zvera (2006).
Seveda je bilo tveganj precej. Projekt se je financiral iz sredstev Evropskega
socialnega sklada s 15 %   lastno udeležbo   ministrstva. Zato je bilo treba
spoštovati evropska in naša domača pravila. Čeprav se v principu vsi strinjajo,
da je treba   krepiti strokovno avtonomijo šol, so   zelo glasna stališča mnogih
strokovnih delavcev šol  (žal so tudi  sindikalna stališča v glavnem podobna), da
naj država  jasno pove, kakšna je njihova naloga, naj zagotovi ustrezna sredstva,
naj jim zagotovi materialne pogoje in opremo, potem se pa začne  avtonomija.
Navdušenja je bilo torej bolj malo.
Projekt je prinesel prepoznavne rezultate, na nekaterih področjih pa pustil
še odprto pot. Imamo novo programsko podobo v srednjem poklicnem
izobraževanju, uveljavljena je nova programska paradigma, morda nikoli doslej ni
bilo toliko povezovanja šol z delodajalci na lokalni ravni, šole imajo odprta vrata
za hitro reagiranje na potrebe okolja (odpri kurikul). Izobraževalni programi so
modularno zgrajeni, oprti so na poklicne standarde, ki so dogovorjeni socialno
partnersko. Uveljavlja se proces samoevalvacije.   A premalo smo naredili na
fleksebilnejši organizaciji izobraževanja, organizacija   šole še vedno preveč
temelji na oddelku, na trdnem urniku, na enotnosti izobraževalnega procesa,
priznavanje predhodno pridobljenega znanja je bolj zametek kot normalen
proces.
A eno je neizpodbitno. Krog tistih, ki imajo znanje in izkušnje na področju priprave
izobraževalnih programov in pri njihovem uvajanju, se je izjemno povečal. To
ni več monopol  posvečenih razvojnih skupin na državnih institutih in zavodih,
ampak gibanje strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol. To pa je podlaga
za krepitev avtonomije šol, to je podlaga za visok ugled  poklicnih šol in njihovih
zaposlenih, je podlaga za njihovo samozavest in naložba v nadaljnje korake
pri   neprestanem spreminjanju in dopolnjevanju poklicnega in strokovnega
izobraževanja, ki  bo vedno bolj naša stalnica. Zato sem prepričan, da je MUNUS
zgodba o uspehu.
Boštjan Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih in
član nadzornega odbora MUNUS 2

UVODNIK
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INDIKATORJI - KURIKUL

ŠTEVILO SODELUJOČIH ŠOL (ŠTEVILO, REGIJSKA POKRITOST) 72, VSE SLOVENSKE REGIJE
V projekt smo vključili 72 šol s področja tehnike iz vseh slovenskih regij.

OBLIKOVANJE SKUPINE 28-IH MODERATORJEV
Vzpostavili smo mrežo moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem vodjem programskih
učiteljskih zborov in vodstvenim delavcem.

OKVIRNA ŠTEVILKA USPOSOBLJENIH UČITELJEV (USPOSOBLJENOST NA PODROČJU IK, OK,
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA, UČNE SITUACIJE, MODERNE METODE POUČEVANJA), SKUPAJ 2500
Skozi projekt smo želeli izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju v
smeri izdelovanja kurikula, priprave načrtov ocenjevanja znanja, spremljanja uresničevanjev cilja kurikula
ter timsko načrtovati delo. Prav tako smo usposabljali udeležence v smeri poznavanja postopkov in načinov
priprave odprtega kurikula ter oblikovanja katalogov znanj. Posebno pozornost smo namenili tudi aktivnim
metodam poučevanja.

PUD – IZDELAVA PRIROČNIKA, ŠTEVILO USPOSOBLJENIH PREDSTAVNIKOV PUD, IZDELANI 3
PRIROČNIKI; IZVEDENA USPOSABLJANJA V VSEH REGIJAH
Izdelali smo tri priročnike za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, in sicer: priročnik za mentorje,
priročnik za dijake in priročnik za organizatorje. K priročnikom smo dodali tudi prilogo s primeri vseh obrazcev.
Omenjeni priročniki so na voljo na spletni strani MUNUS 2 in spletni strani CPI.

16

VSEBINSKO PODROČJE KURIKUL
Mag. Darja Harb
V obdobju trajanja projekta in procesa implementacije smo izvajali aktivnosti,
s katerimi smo predvsem želeli usposobiti strokovne delavce šol, da bodo
v prihodnje znali izdelati   kurikul, pripraviti načrt ocenjevanja znanja, timsko
načrtovati, poznali postopke in načine priprave odprtega kurikula, znali
pripraviti katalog znanja za novooblikovane module, obvladali aktivne metode
izobraževalnega procesa in načine povezovanja znanja, poznali pristope k
načrtovanju učnih situacij, obvladali ciljno načrtovanje pouka, znali načrtovati
praktičen primer učne situacije in določiti minimalne standarde znanj ter poznali
načine in prijeme za dvig dijakove samopodobe. V ta namen smo v usposabljanja
vključevali strokovne delavce šol iz cele Slovenije. Usposabljali pa smo tudi
vodstvene delavce. Vsebinsko področje Kurikul je v okviru MUNUS 2 tako
obsegalo naslednja področja:
•
•
•
•
•

odprti kurikul,
izvedbeni kurikul,
minimalne standarde znanja,
ocenjevanje znanja in
vzpostavljanje sistema praktičnega usposabljanja z delom.

V okviru omenjenega vsebinskega področja smo želeli doseči več ciljev:
• usposobiti 2500 strokovnih delavcev   za izdelavo kurikula in   načrta
ocenjevanja znanja,
• zagotoviti spremljavo uresničevanja ciljev kurikula,
• usposobiti 100 vodstvenih in vodilnih delavcev ter vzpostaviti mrežo
moderatorjev, usposobljenih za nudenje pomoči šolam, predvsem PUZ-om
in vodstvenim delavcem.
Ob začetku projekta smo formirali več delovnih skupin:
• skupino koordinatorjev usposabljanj za posamezno regijo (7 članov),
• skupino moderatorjev usposabljanj (28 članov) ter
• interno usmerjevalno skupino kurikul (7 članov).

Delovna skupina moderatorjev in koordinatorjev vsebinskega področja Kurikul (Ptuj, 2008)

VSEBINSKA PODROČJA - KURIKUL

V prvi fazi so potekala usposabljanja koordinatorjev
posameznih konzorcijskih partnerjev na podlagi
potreb prenovljenih izobraževalnih programov
srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja
s področja tehnike. Izvajali smo usposabljanja
moderatorjev s pomočjo strokovnjakov domačih
institucij ter tujih partnerjev. Veliko pozornosti smo
pri formiranju delovne skupine koordinatorjev in
moderatorjev posvetili tudi usposabljanju omenjene
skupine s področja mehkih ved. Organizirali smo
delovno srečanje, na katerem so se udeleženci
seznanili s vsebinami, ki so jih potrebovali pri svojem
nadaljnjem delu kot moderatorji: komuniciranje,
vodenje sestankov, čustvena inteligenca ter osebna
učinkovitost.

Moderator kot komunikator
S sogovorniki v dialogu izmenjuje misli, ki jih ustvarjajoč ozračje enakovrednosti podaja razumljivo
in učinkovito ter z aktivnim poslušanjem razume
sogovornika. In kakšen naj bo komunikator? Vloga komunikatorja je bila pri izvajanju usposabljanj
nedvomno ena najpomembnejših moderatorjevih
vlog. Naloga moderatorja je bila, da kot komunikator v prvi vrsti obvladuje dialog in se izogiba monologu. Nenehno aktivno spodbujanje dialoga je bila
moderatorjeva obvezna naloga. Dober komunikator sogovorniku nedvoumno pokaže, da resnično
ceni njegove besede. Prav iz tega izhaja ozračje
medsebojne človeške enakovrednosti, brez česar
uspešen dialog ni mogoč.
V sodelovanju s podjetjem At Adria smo v letu 20082009 izvedli tudi merjenje organizacijske klime
v partnerskih šolah MUNUS 2. Raziskava je bila
izvedena s pomočjo vprašalnika SIOK (Slovenska
organizacijska klima). Spremljanje organizacijske
klime je sicer praksa uspešnih podjetij, kar pa ne
pomeni, da ni pomembna tudi v šolah. Pozornost je
bila usmerjena predvsem na povezavo zadovoljstva
z rezultati pri delu. Pri tem je bilo ključno vprašanje,
kako šola zaposlenim omogoča, da uveljavljajo
svoje znanje in ideje ter tako dosegajo uspeh pri
svojem delu. Ob zaključku projekta smo v letu 2012
raziskavo ponovili in rezultate predstavili na zaključni
konferenci.

Moderatorji vsebinskega področja Kurikul pri svojem delu (Podčetrtek, 2008)

V okviru VP Kurikul je nastal priročnik za Kakovost
v procesih timskega načrtovanja in izvajanja
izvedbenega kurikula.
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Kaj je izvedbeni kurikul?
Izvedbeni kurikul je procesno-razvojni in strateški dokument šole, ki ga le-ta pripravi/zapiše na podlagi okvirnega nacionalnega kurikula in pravno-organizacijskih podlag (zakonov, pravilnikov). Je izraz večje avtonomije,
ki so jo v skladu z novimi Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in novim Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraževanju dobile srednje poklicne in strokovne šole. Cilj prenosa dela odločitev in odgovornosti z države na šole in učitelje je prožnejša, okolju in razmeram prilagojena šola. Osrednji del izvedbenega
kurikula tvorita: globalni (grobi, triletni, štiriletni) načrt in metodično-didaktični koncept šole ter letna priprava
izobraževalnega procesa.

Zakaj potrebujemo izvedbeni kurikul?
Zato, ker je nacionalni kurikul bolj odprto strukturiran in manj predpisujoč, kot je bil včasih. Moduli imajo
opredeljene cilje, pričakovane učne izide in okvirno število ur pouka ter število kreditnih toč, ne pa, kako naj
se moduli izvajajo, kakšen je delež praktičnega in delež strokovno-teoretičnega pouka, s kakšnimi metodami
in oblikami bodo doseženi cilj, kako dosegati cilje ključnih kvalifikacij. Država tega s programom ni predpisala, temveč je prepustila programskemu učiteljskemu zboru z ravnateljem na načelu, da se odloči, kdaj in
kako bodo zastavljene cilje dosegli v trajanju celotnega izobraževalnega procesa. V ospredju načrtovanja je
poklicna kompetenca dijaka in učitelji so tisti, ki lahko najbolje presodijo – tudi glede na pogoje in značilnosti
šole, kako bodo cilje uresničevali in dosegali (s katerimi učnimi oblikami, s katerimi metodami, strategijami,
mesti učenja). Pomemben element izvedbenega kurikula je odprti kurikul, kjer šola v sodelovanju z lokalnim
okoljem določi cilje in vsebine, ki prinašajo dodano vrednost nacionalno določenemu kurikulu in pomenijo
konkurenčno prednost šole. Potreba po izvedbenem kurikulu se kaže tudi zaradi strukture katalogov znanja
za module, ki vsebujejo tako informativne, formativne kot socializacijske cilje, teoretično in praktično znanje in
razvoj osebnostnih lastnost – načrt za doseganje teh ciljev ne more pripraviti en sam učiteljev, temveč mora
pri globalnem načrtovanju učnega procesa sodelovati učiteljski tim.

Komu je namenjen
izvedbeni kurikul?
Izvedbeni kurikul je razvojni dokument šole, s pomočjo katerega šola in na njej zaposleni učitelji uresničujejo
svojo razvojno strategijo in opredelijo globalno pripravo vzgojno-izobraževalnega procesa, zato mora vedno
nastati v skladu z globalnim razmislekom o tem, kaj želi šola doseči (v treh ali štirih letih izobraževalnega
procesa. Izvedbeni kurikul je namenjen učiteljem, ki poučujejo v nekem izobraževalnem programu, ker predstavlja soglasje o tem, kako bodo dosegali cilje izobraževanja, ki jih je predpisala država, in dijakom kot aktivnim udeležencem izobraževalnega procesa. Prav tako predstavlja soglasje med šolo in podjetji, kjer se izvaja
praktično usposabljanje, glede skupnega razvoja poklicnih kompetenc v šoli in podjetju). Izvedbeni kurikul
- skupaj s temeljnimi sestavinami (razvojna strategija, načrt preverjanja in ocenjevanja znanja, odprti kurikul)
je namenjen širši strokovni javnosti: dijakom, staršem, ker krepi transparentnost delovanja šole, jo promovira
in pozicionira.

VSEBINSKA PODROČJA - KURIKUL

Izvajali smo regijska usposabljanja, vsebinsko vezana lahko prilagodi potrebam delodajalcev v lokalnem
na določanje minimalnih standardov znanja. Pripravili okolju; potrebam, interesom, posebnostim dijakov
smo interno gradivo na to temo in izvedli 8 regijskih ter proaktivno identificira potrebe po novih znanjih.
srečanj.  Prav tako so v okviru omenjenega VP nastali Odprti kurikul tudi omogoča dodatno sodelovanje
Vodniki za praktično usposabljanje z delom. Pripravili med šolo in podjetji, stalno kurikularno načrtovanje,
smo tri sklope gradiv: Vodnik za organizatorje, Vodnik uvajanje novih oblik in metod poučevanja, izvajanje
za dijake ter Vodnik za mentorje.
individualiziranega pouka, povezano izvajane
različnih izobraževalnih programov, hitro vključevanje
novih poklicev v programe ter pozicioniranje šole
Hitre spremembe v gospodarstvu, novi – v didaktičnem organizacijskem ali vsebinskem
organizacijski prijemi ter pojav novih poklicev pogledu. Pri določanju odprtega kurikula mora šola
zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema tako zagotavljati: usklajenost s potrebami lokalnih
in institucij, ki so vključene v izobraževanje. Prav partnerjev, ustreznost standardov znanja odprtega
tako se morajo delodajalci kar najhitreje prilagajati kurikula – predvsem takrat, kadar je dodatni strokovni
tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno modul(i) narejen na podlagi poklicnega standarda in
načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe po omogoča pridobitev dodatne nacionalne poklicne
poklicno kompetentnih kadrih, ki imajo primerna kvalifikacije ter javnost odprtega kurikula – s tem,
poklicna znanja in sposobnosti za uspešno delo da šola na spletni strani objavi strukturo odprtega
v posamezni panogi oziroma stroki, so vse večje kurikula z ustreznimi moduli oziroma katalogi znanja
in večje. Modularno zasnovani izobraževalni zanje.
programi in praktično usposabljanje z delom
odpirajo dijakom velike možnosti za zaposlitev,
delodajalcem pa pristojnosti, da vplivajo na
izobraževalni proces in prenos znanja na mlade.
(Povzeto po Vodniku za mentorje)

Moderatorji med usposabljanjem

Mentor pri delodajalcu, dijak in organizator PUD

V teku aktivnosti smo izvedli tudi delavnice za
pripravo odprtega dela kurikula. V delavnice smo
vključevali strokovne delavce iz šol, prav tako smo
pripravili posebno delavnico na temo odprtega
kurikula za vodstvene delavce. Poudarjali smo, da
odprti kurikul omogoča fleksibilnost šole, da se
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V času trajanja projekta je delovna skupina za kurikul v MUNUS 2 sodelovala s
številnimi institucijami: Center RS za poklicno izobraževanje, Ministrstvo RS za
šolstvo, Zavod RS za šolstvo in šport, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
AT Adria, d.o.o., IZZA, d.o.o., Inštitut za poklicno izobraževanje Bremen,
Nemčija, Poklicna šola Cuxhaven, Nemčija, Poklicna šola Schleswig, Nemčija,
Schulungszentrum Fohnsdorf, Avstrija, Aarhus Business School, Danska,
Aarhus Technical College, Danska ter Technical college Hansenberg, Danska.
SZF Fohnsdorf je izobraževalna inštitucija, ustanovljena leta 1975. Imajo
190 zaposlenih, poleg tega pa še 60–80 honorarnih trenerjev. V centru se
dnevno izobražuje 400 udeležencev. Vsako leto izobraževanje zaključi 1200
udeležencev.
Cilj izobraževanja ni spričevalo, ampak zaposlitev. Zaradi tega ves čas
tesno sodelujejo z gospodarstvom. Ves čas spremljajo njihove potrebe po
delovni sili in raziskujejo podatke o trgu dela. Včasih predstavniki podjetij
obiščejo SZF in že tam opravijo razgovor za delo z udeleženci. Zaposljivost
udeležencev iz SZF, ki so uspešno končali šolanje, je 80 %.
(Povzeto iz poročila o strokovnem obisku SZF Avstrija)

Koordinatorji usposabljanj - vsebinsko področje Kurikul - na strokovnem ogledu Aarhus Technical School, Danska

VSEBINSKA PODROČJA - KURIKUL

Vse aktivnosti in rezultate v okviru vsebinskega
področja Kurikul v MUNUS 2 smo strnili na prireditvi,
ki je potekala aprila 2012 na ŠC Ptuj pod naslovom
»Vrtiljak učenja in poučevanja v poklicnem in
strokovnem izobraževanju«. Program prireditve
smo razdelili v dva sklopa. V prvem - Razstavni
kotički in prikazi dejavnosti – so imele partnerske
šole in konzorcijski partnerji možnost prikazati
konkretne rezultate oz. izdelke, ki so nastajali med
poukom. Na Vrtiljaku so se šole tako predstavile na
različne načine: z razstavo izdelkov, s predstavitvijo
konkretnih dejavnosti (npr. merjenje krvnega tlaka,
izvajanje manikire, priprava gastronomskih izdelkov),
z ustvarjanjem dijakov na literarnem področju
… Celotna prireditev je bila zasnovana tako, da
je bila   zanimiva tako za učence/dijake kot za
učitelje (predstavitev didaktičnih področij: proces
nastajanja izvedbenega kurikula, ocenjevanje in
minimalni standardi znanja, učne situacije, pristopi
k poučevanju – aktivne metode dela …). V drugem
delu so potekale vsebinsko različne delavnice:
Sodobni pristopi v poučevanju, Projektno delo,
Učne situacije, Načrtovanje in izvedba pouka,
Medpredmetno povezovanje in Mednarodna šolska
praksa. Posamezni učitelji so predstavili spremembe
pri svojem delu glede na klasični pouk.

Udeleženci na uvodnem delu prireditve

Razstavni prostor prireditve

Strokovne prispevke s prireditve smo zbrali v
publikaciji »Zbornik strokovnih prispevkov«. Zbornik
je tako povzel kar nekaj omenjenih ciljev vsebinskega
področja Kurikul. Prispevki, ki so nastali, so namreč
rezultat dela strokovnih delavcev, učiteljev partnerskih
šol, posredno pa tudi skupine moderatorjev, ki je v
letih 2009–2011 izvajala usposabljanja učiteljev.

Zaščitni znak prireditve
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INDIKATORJI - PNZ

STATISTIČNI PODATKI - INDIKATORJI ZA PNZ

Za opis smo izbrali  indikatorje, vpisane pod zaporednimi številkami 2,8,9 ter 10, in sicer:
• Popis  modelov, orodij in postopkov PNZ  po podjetjih.
• Pilotno testiranje modela PNZ za eno izmed področij ključnih kompetenc.
• Izdelava priporočil za ugotavljanje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj po strokovnih področjih.
• Objava rezultatov PNZ na spletni strani.

POPIS  MODELOV, ORODIJ IN POSTOPKOV PNZ  PO PODJETJIH
S pomočjo omenjenega indikatorja smo želeli ugotoviti, kako se obravnavajo neformalna znanja v
gospodarstvu, za kar je bilo v nadaljevanju izdelano mnenje – poročilo z analizo. Kontaktirali smo številna
podjetja in jim poslali ustrezne vprašalnike glede obravnavanja neformalnih znanj, najbolj prepoznavna pa
tudi obiskali in to v različnih regijah. Tako smo si ogledali modele obravnavanja neformalnih znanj, ki lahko
pripeljejo tudi do priznavanja teh neformalnih znanj in hkrati zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost.
Neformalna znanja so veščine in spretnosti, ki postajajo v današnjem svetu vedno bolj pomembne in se v
okviru Evropske unije obravnavajo kot prednostno področje. Množica ustreznih neformalnih znanj in izkušenj
ter kompetenc posameznika, ki jih le-ta prinese s sabo, lahko za podjetje predstavlja številne prednosti.
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VZOREC PODJETIJ
V raziskavo je bilo zajetih 1157 slovenskih podjetij. Iz analize smo izločili javne zavode, razen zavodov iz
naslova zdravstvenih dejavnosti. Vprašalnike sta vrnili 202 podjetji, kar predstavlja 17,4 % odziv.
V anketi je sodelovalo največ srednjih podjetij (69 %), 7 % majhnih in 24 % velikih podjetij.
VELIKOST PODJETJA
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UPORABA NEFORMALNIH ZNANJ
Analiza rezultatov je pokazala, da večina anketiranih podjetij uporablja neformalna znanja pri razvoju lastnih
kadrov.

ALI UPOŠTEVATE NEFORMALNA ZNANJA PRI RAZVOJU KADROV?

Ne
Da

VPLIV NEFORMALNIH ZNANJ
Opazen je zelo visok odstotek v strinjanju z vprašanjem, ali vplivajo neformalna znanja na odločitev o
zaposlitvi določene osebe, saj je kar 96,7 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Kaže se torej precejšen
pomen neformalnih znanj v odločitvenem procesu podjetja pri zaposlovanju posameznikov.
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ALI VPLIVAJO NEFORMALNA ZNANJA NA ODLOČITVE O ZAPOSLITVI DOLOČENE OSEBE V VAŠEM PODJETJU?

Ne
Da

Pri obisku najbolj znanih slovenskih podjetij smo ugotovili, da neformalna znanja ne odločajo le o zaposlitvi,
ampak tudi o razporejanju na različna delovna mesta kot tudi pri napredovanju. Podjetja, kot npr. Gorenje,
Revoz, imajo zelo sistematično urejen program usposabljanja posameznika, ki je večinoma neformalnega
značaja.
PILOTNO TESTIRANJE MODELA PNZ ZA ENO IZMED PODROČIJ KLJUČNIH KOMPETENC
Pilotno smo testirali model priznavanja neformalno pridobljenih znanj   - PNZ tudi na področju ključnih
kompetenc. Tako smo izvedli primer priznavanja za drugi tuji jezik – angleščina v SSI programu (gastronomija
in turizem), ki se na SŠGT Maribor v 1. letniku  izvaja v obsegu 70 ur. Vrednotenje, preverjanje in priznavanje
neformalno pridobljenega znanja je bilo usklajeno z zahtevami kataloga znanj za drugi tuji jezik, pri morebitnem
preverjanju pa je bilo potrebno upoštevati še minimalne standarde znanj.  
IZDELAVA PRIPOROČIL ZA UGOTAVLJANJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ
PO STROKOVNIH PODROČJIH
Ker se strokovna področja in skladno z njimi tudi programi zelo hitro spreminjajo, se je v procesu izdelave
modela priznavanja neformlano pridobljenih znanj izkazalo, da se model ne veže na posamezno strokovno
področje, da naj bo univerzalen in enoten. Zato smo izdelali priporočila za ugotavljanje in priznavanje
neformalno pridobljenih znanj, kar je podrobno prikazano v naših zaključnih izdelkih in spletni strani.

OBJAVA REZULTATOV PNZ NA SPLETNI STRANI
Na spletni strani bo objavljeno vse naše gradivo, ki obsega brošuro, zloženko ter film za področje priznavanje
neformalno pridobljenih znanj.
Za zainteresiranega uporabnika pa bodo pripravljeni tudi potrebni obrazci za pristop v postopek PNZ.
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PREDSTAVITEV VSEBINSKEGA PODROČJA  PNZ
Blaž Weber

Uvod
Glede na nove potrebe dijakov in glede na potrebe po individualiziranem
pristopu  je področje priznavanje neformalno pridobljenega znanja – PNZ  vse
pomembnejše. Evropski dokumenti   omenjajo, da je pogoj za razvoj najbolj
konkurenčnega gospodarstva ustvariti pogoje za razvoj vseživljenjskega  učenja,
kjer ima pomembno vlogo prav priznavanje formalno in neformalno pridobljenih
znanj in spretnosti. Tudi v Sloveniji se vseživljenjsko učenje pojavlja v drugem
členu ZOFI in prav tako v drugem členu Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju.
Pri   oblikovanju modela priznavanja neformalno pridobljenih znanj s pomočjo
delovne skupine PNZ sledimo dvema strateškima ciljema na področju razvoja
izobraževanja in usposabljanja, ki ju je EU opredelila kot izredno pomembna:
• prvi cilj pravi, da je potrebno »omogočiti vsem ljudem učenje in izobraževanje
v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih.
Posebno pozornost je treba pri tem nameniti zagotavljanju priložnosti za
izobraževalno prikrajšane skupine«,
• drugi cilj pa govori o »odpiranju sistemov izobraževanja in usposabljanja
v širše okolje«, kar je omogočeno predvsem s   priznavanjem formalno in
neformalno pridobljenih znanj in spretnosti.
S pomočjo priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v delovnem
procesu ter življenju posameznika je mogoče lajšati vstopanje posameznikov
v sistem izobraževanja ter jim omogočiti hitrejše napredovanje v procesu
izobraževanja.
V izrednem izobraževanju se že izvajajo postopki priznavanja neformalno
pridobljenih znanj, v rednem izobraževanju se informira dijake o tej možnosti in v
nekaterih programih so se tudi že priznavale nekatere vsebine.
Delo na področju PNZ
Oblikovanje modela priznavanja neformalno pridobljenih znanj je zahtevalo
raziskovalno delo na področju izobraževalnega sistema kot celote in tudi pregled
katalogov znanj, poklicnih standardov, zakonodaje s tega področja in to tako v
tujini kot pri nas. Na začetku smo enotno ugotovili, da obstajajo večinoma le
smernice glede priznavanja neformalno pridobljenih znanj, konkretnejših rešitev
pa takrat nismo uspeli najti. Razlog je v tem, da je omenjeno področje relativno
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novo in da razvoj modela zahteva svoj čas, zato je bil
to proces, ki se je zaključil s konkretnimi predlogi in
rešitvami šele ob koncu projekta.
Tako je ob zaključku nastal model, ki omogoča
priznavanje neformalnega znanja, v katerem se
ugotavljajo, vrednotijo, preverjajo in potrjujejo
ter priznavajo kandidatova obstoječa znanja,
kompetence, spretnosti in veščine, ki si jih je pridobil
izven formalnega izobraževalnega sistema.  To pomeni
izven javno veljavnih izobraževalnih programov; npr.
na tečaju tujega jezika, na računalniškem tečaju,
med uvajanjem v delo pod vodstvom mentorja ali
na usposabljanju,   za katerega je kandidat prejel
potrdilo, ali pa je neformalna znanja pridobil v okviru
delovnih izkušenj.

PNZ +
KURIKUL
• Povezava s PUD.
• Povezava s kompetencami.

OIN & UČNE MAPE
• Sklep o PNZ je osnova za
• osebni izobraževalni načrt – OIN.

Proces nastajanja modela PNZ
Na začetku smo ugotovili, da je priznavanje
neformalno pridobljenih znanj povezano z vsemi
ostalimi vsebinskimi področji. V nekaterih točkah zelo
neposredno, drugod bolj   posredno. Neposredna
povezava se kaže predvsem s področjem OSEBNI
IZOBRAŽEVALNI NAČRT & UČNE MAPE, kjer
kandidat zbere v mapi vsa formalna in neformalna
znanja, kar mu v nadaljevanju omogoča čim
boljša izhodišča za priznavanje teh znanj. Spodnja
slika prikazuje vse te povezave med omenjenimi
vsebinskimi področji.

• Poenotenje potrdil med
•

šolami in podjetji.

GRADIVA
• Ustrezen zapis vsebin za izvedbo postopka PNZ.
• Ustrezne povezave s KZ.

PROMOCIJA
• Promocija področja PNZ.

KAKOVOST
• Spremljanje in merjenje učinkovitosti modelaPNZ.
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Oblikovanje modela je potekalo postopoma po korakih, kjer smo si v posameznih
časovnih obdobjih zadali naslednje naloge:
• Pregled orodij in modelov priznavanja neformalnih zanj.  
• Popis  modelov, orodij in postopkov PNZ  po podjetjih.
• Izdelava predlogov orodij, meril in modelov PNZ.
• Testiranje modelov PNZ na šolah.
• Evalvacija in uvajanje izboljšav PNZ.
• Usposabljanje uporabnikov za uporabo modelov PNZ.
• Vzpostavljanje mehanizmov in postopkov za zagotavljanje kakovosti v procesu PNZ.
• Pilotno testiranje modela PNZ za eno izmed področij ključnih kompetenc.
• Izdelava priporočil za ugotavljanje in priznavanje neformalno pridobljenih
znanj.
• Objava rezultatov PNZ na spletni strani.
Sestava delovne skupine
Člani delovne skupine PNZ so prihajali iz največjih srednješolskih centrov v
Sloveniji,  pridruženih partnerjev in tudi iz gospodarstva. Sestava naše delovne
skupine se je s časom spreminjala tako, da so bili nekateri člani stalni, drugi pa
so bili prisotni v določenem obdobju.  Spodnji seznam pa navaja vse člane, ki so
sodelovali pri pripravi modela PNZ.

TŠC NOVA GORICA
• Blaž Weber
• Neža Pavzin
ŠC VELENJE
• Rupert Tašler
• Marjan Pustatičnik
• Nevenka Rozman
• Irena Podveržen
• Srečko Podvržen
ŠC NOVO MESTO
• Leopold Gantar
• Zlatko Zepan
ŠC CELJE
• Davorka Polič Jošt
ŠC PTUJ
• Jože Trantura
• Andreja Drevenšek

TŠC KRANJ
• Beti Vučko
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM MARIBOR
• dr. Andreja Božič Horvat
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM IZOLA
• Adelija Perne
ŠC KRŠKO – SEVNICA
• Erika Broz Žižek
SAMOSTOJNA RAZISKOVALKA
• Franja Virant
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – CPI
• Barbara Kunčič
ISKRA AVTOELEKTRIKA D.D.
• Edvard Gal

VSEBINSKA PODROČJA - PNZ

Delovno srečanje v Novi Gorici, dne 27.9.2009

V času trajanja projekta smo imeli v skupini PNZ preko 50 delovnih sestankov, vključno s posameznimi
predavanji in usposabljanji.   V začetni fazi smo bili člani delovne skupine tisti, ki smo se izobraževali in
raziskovali (npr. na ACS, preko srečanj na CPI), v  nadaljevanju pa smo prejeto znanje, izkušnje in spoznanja
prenašali na druge preko usposabljanj.
Rezultati in zaključek
V delovni skupini za PNZ pri projektu MUNUS 2 smo pripravili model priznavanja neformalno pridobljenih
znanj, navodila za izvajalce in obrazce, ki jih bodo šole pri tem potrebovale.
V navodilih za izvajalce opozarjamo na vse nacionalne dokumente, ki jih šole potrebujejo pri priznavanju
neformalno pridobljenih znanj.
Naša skupina je poskušala oblikovati enoten model, ki ga je mogoče prilagoditi za določen program oziroma
programsko enoto.
Predlagamo, da so strokovne skupine, ki bodo prilagajale model za posamezno strokovno področje,
sestavljene iz čim bolj strokovno usposobljenih kompetentnih posameznikov.
V zaključku lahko ugotovimo, da je delovna skupina za PNZ pri projektu MUNUS 2 pripravila   model za
priznavanje neformalno pridobljenih znanj z ustreznimi dokumenti. Bistven pogoj za uporabnost modela je
bodoča usmeritev slovenskega šolskega sistema, ki jo bo narekovalo šolsko ministrstvo.
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5275 OSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH NAČRTOV
Od leta 2009 pa do konca šolskega leta 2012 je bilo na  sodelujočih šolah pripravljenih najmanj 5275
OIN-ov ( zajete so le šole, ki so se odzvale pozivu in poslale poročilo o številu pripravljenih osebnih
izobraževalnih načrtov).
Podatek zajema:
• osebne izobraževalne načrte za dijake s statusi,
• osebne izobraževalne načrte za nadarjene dijake,
• osebne izobraževalne načrte za neuspešne dijake.
513 STROKOVNIH DELAVCEV SE JE UDELEŽILO
naših usposabljanj za vodenje map učnih dosežkov dijakov. Na usposabljanjih smo udeležence seznanili z
vsebino in namenom posameznih vaj. Predstavili smo jim tudi navodila za učitelje, ki so v pomoč v procesu
izvedbe posamezne teme ter predlagani koraki in vrstni red posameznih vaj.

4697 KOMPLETOV RAZDELJENIH MAP UČNIH DOSEŽKOV
V  letu 2010 in 2011 smo na vseh konzorcijskih šolah med dijake razdelili našo prenovljeno in dopolnjeno
mapo učnih dosežkov v papirnati različici. Mapa je dobila tudi novo privlačno grafično podobo.

120 UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ ZA VODENJE SPLETNE MAPE
Spomladi 2012 smo na vseh konzorcijskih šolah organizirali usposabljanje za delo s spletno mapo, ki je
nastala v sodelovanju z e-šolstvom. Na usposabljanje smo povabili tudi predstavnike področnih šol.
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MAPA UČNIH DOSEŽKOV IN OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT
Vesna Pogačnik, Suzana Vadnu
Živimo v času bliskovitih sprememb, ko smo priča številnim tehnološkim novostim
(tablični računalniki, pametni telefoni, razširjenost širokopasovnega interneta
itd.) in izrednemu prodoru spletnih socialnih omrežij. Za primerjavo navajava
podatek, da je radio  potreboval 38 let, da je dosegel 50 milijonov uporabnikov,
Facebook samo 2 leti. Eksponentno narašča število naprav, ki so povezane na
splet. Predvidevajo, da bo do leta 2020 večina ljudi dostopala do spletnih storitev
preko mobilnih naprav. V letu 2009 je dnevno število poslanih sms-ov preseglo
število populacije na planetu, število novih informacij v zadnjih tridesetih letih  pa
je preseglo število informacij, ki so se ustvarile v zadnjih 5000 letih skupaj.
V  svetu, ki se dnevno spreminja, bo šola težko zdržala korak s časom, če ne bo
uspela spremeniti filozofije učenja in poučevanja. Za današnjo generacijo velja,
da jim je tehnologija položena v zibelko, vsak ima svoj spletni profil, ljudje živijo
v nenehnem stresu in so stalno »bombardirani z informacijami«. Za generacije
otrok, ki jih danes izobražujemo, se predvideva, da bodo do svojega 38. leta
zamenjali od 10 do 14 služb. Pripravljamo jih za delo v poklicih, ki še ne obstajajo,
za uporabo tehnologij, ki še niso izumljene, in za reševanje problemov, ki jih
danes še ne poznamo. Posledice sodobnemu času slabo prilagojenega šolskega
sistema se trenutno že kažejo v povečanem osipu v poklicnih in strokovnih šolah,
ki je v porastu tudi v najbogatejših državah (npr. Norveška).
Do podobnih spoznanj so prišli tudi člani strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje, saj so leta 2001 v svojih ciljih navedli, da naj bodo
izobraževalni programi strukturirani tako, da bo vsakdo lahko dosegel temeljno
poklicno izobrazbo ali vsaj javno priznano poklicno kvalifikacijo (sprejeto na 53.
seji, 30. novembra 2001). Sprejeta izhodišča so bila podlaga za spremembe
šolske zakonodaje v letih 2005 in 2007, ki je uzakonila večjo individualizacijo
pedagoškega dela (osebni izobraževalni načrt, mapa učnih dosežkov). Tem
ciljem smo ves čas sledili tudi v okviru projekta Munus 2.
Namen dela na področju Map dijakov je spodbuditi srednješolce k sprejemanju
odgovornosti za načrtovanje in spremljanje lastnega razvoja ter svoje poklicne
poti. Mapa učnih dosežkov (v nadaljevanju MUD) jih spodbuja k odkrivanju in
razvijanju svojih potencialov, osebni izobraževalni načrt (v nadaljevanju OIN)
pa jim služi kot podpora pri premagovanju ovir v času šolanja. Šolski neuspeh
je namreč neposredno povezan tudi s socialnim izključevanjem. Končni cilj je
pripraviti dijaka za uspešnejši vstop na trg dela.
Od semena do rastline
Nenadne spremembe šolske zakonodaje so od šol zahtevale hitro odzivanje
predvsem na področju MUD, ki je bilo uvedeno kot novost leta 2007. OIN je dobil
svoje mesto v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja že v letu 2005 in je
bil v šolah že bolj »domač«. Članice projektne skupine smo bile zato prisiljene
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že v prvem letu projekta pripraviti prvo obliko mape,
saj so bila pričakovanja šol velika. Do tedaj je svojo
obliko MUD že ponudila skupina avtorjev na Centru
za poklicno in strokovno izobraževanje in mag. Vida
Lončarič s Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje.
Posnetek stanja aktivnosti na področju MUD in OIN
pri sodelujočih šolah je pokazal, da so med šolami
precej velike razlike glede tempa uvajanja novosti,
večina pa je izrazila potrebo po nadaljnji podpori.

DIJAKOV

• se zna predstaviti • bolje spozna svoj
stil učenja ter učein kasneje prinje lažje načrtuje
praviti europass
in izboljšuje,
življenjepis,
• vestno in trajno
• odkriva svoja
hrani dokazila o
močna in šibka
lastnih dosežkih,
področja,
• se uči upravljati s • spremlja svoj račasom,
zvoj skozi šolanje.

Hkrati z razvijanjem prve različice MUD in OIN smo se
članice projektne skupine intenzivno usposabljale, Osebni izobraževalni načrti pa omogočajo:
da bi bile kos zastavljenim nalogam. Naj naštejeva
samo nekatera izobraževanja in usposabljanja:
• se prilagaja
• pomoč pri preizobraževanje s področja nove šolske zakonodaje
potrebam posamagovanju ovir v
(mag. Irena Bahovec, MIZKŠ), mape učnih dosežkov
meznega dijaka
času šolanja,
(nadarjeni dijaki,
CPI (Jelka Čop, CPI), europass (Špela Pogačnik,
• spremljanje dosedijaki s statusi,
CPI), karierne orientacije (Kadis), kompetence
ganja zastavljenih
dijaki s posebnimi
ciljev,
(Valerija Čuček, Maja Nikčević, Kadis), e-portfolio
potrebami),
(Janko Harej, Gregor Anželj, projekt e-šolstvo),
• bolj jasno zasta• večji občutek varvljanje ciljev in
delo z nadarjenimi dijaki (mag. Tanja Bezić, ZRSŠ),
nosti na izobraženačrtovanje posadelo z dijaki s posebnimi potrebami (Irena Korene),
valni poti.
meznih korakov
seznanitev s portalom Talentiran.si in Nefiks.
učenja,
Sočasno smo skušale pridobiti dobre ideje in
predloge sodelujočih šol ter poiskati primere
dobre prakse v tujini. Iz rezultatov iskanj smo prišle
do spoznanja, da se v tujini za MUD najpogosteje
uporablja izraz portfolio, ki pa večinoma predstavlja
zbirnik dosežkov in samorefleksijo le-teh ali pa
zbirnik različnih izdelkov učencev, ki nastajajo
ob obravnavanju snovi pri določenem predmetu
(kontrolne naloge, domače naloge, miselni vzorci,
izpiski, povzetki, delovni listi, različni pisni izdelki,
kot so risbe, poročila, vsebina plakata, referata …).
Ugotovile smo, da je OIN poznan in precej razširjen
v izobraževalnih sistemih po Evropi (Velika Britanija,
Finska, Danska, Norveška) in svetu (ZDA, Kanada,
Nova Zelandija).
Zakonodajalec je sicer predvidel, da je MUD
prvenstveno namenjena zbiranju in hranjenju
dokumentov o formalnih in neformalnih dosežkih.
V skupini pa smo želeli pripraviti vsebinsko
kompleksnejšo mapo, ki omogoča dijaku, da:

Prvo leto je nastala različica MUD, ki je obsegala
poleg zbirnikov dokazil še europass življenjepis ter
posamezna poglavja, namenjena samospoznavanju.
Naj jih naštejeva: Kaj vse počnem?, Kako sprejemam
informacije iz okolja?, Sedem inteligenc, Podpis,
Katere spretnosti in veščine razvijam v šoli?, Moji cilji
- moja svoboda in odgovornost, Kako gospodarim s
časom?, Kaj je zame pomembno?, Lastnosti in moj
poklic, Moja podoba, Jaz in drugi.
Za potrebe dela na računalniku smo jo priredili tudi v
elektronski obliki.
V šolskem letu 2009/10 je nastala dopolnjena in
popravljena MUD z grafično podobo, ki je  dijakom
privlačna, pripravili pa smo tudi navodila, ki so v
pomoč učitelju.
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Hkrati smo oblikovali obrazce OIN-ov za dijake s statusi in za nadarjene dijake
ter priporočila za vodenje OIN, ki so namenjena vodjem programskih učiteljskih
zborov (PUZ).
Konec šolskega leta smo izvedli spletno anketo, s katero smo želeli preveriti,
kako sprejemajo MUD in OIN njeni uporabniki (dijaki in učitelji). Vključenih je bilo
1280 dijakov in 107 učiteljev. Tukaj je nekaj najpomembnejših ugotovitev:
Osebni izobraževalni načrt – mnenja dijakov
41 % dijakov pravi, da  jim OIN pomaga  pri načrtovanju in doseganju ciljev. 32
% jih meni, da  jim pomaga pri načrtovanju učenja. Kar 71 % dijakov meni, da je
rubrika: »Mnenje dijaka o sebi« koristna oz. zelo koristna. 60 % dijakov meni, da
jim je OIN v pomoč.
Osebni izobraževalni načrt – mnenja učiteljev
57 % učiteljev meni, da je OIN v pomoč dijaku pri izboljšanju uspeha. Dijaki v 59
% mapo ocenjujejo kot zelo koristno.
Mapa učnih dosežkov – nekaj odgovorov dijakov na vprašanje: »Kaj bi po vašem
mnenju pripomoglo k temu, da bi mape učnih dosežkov na šolah bolje zaživele?«
• »Vzgoja, da bi se dijaki navadili sami hraniti pomembne dokumente, si
oblikovali vizijo o svoji poklicni poti, poznali kritično samega sebe ter si
postavljali realne cilje za življenje. O tem pa poučiti tudi njihove starše, da jim
pomagajo pri tem.«
• »Nekaj več volje do drugačnih oblik in vsebin dela s strani učiteljev. Kakšna
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razredna ura več na leto, ki je tematsko obarvana.
Predvsem pa interes delodajalcev, da dobijo
dober kader.«
• »Zavedanje, da je pomembno zbrati vse svoje
dosežke in priporočila na enem mestu, saj si tako
na trgu dela bolj konkurenčen. Vendar učitelji
v državnih službah večinoma še niso izkusili
izredne konkurence pri iskanju zaposlitve, zato
temu ne posvečajo dovolj pomena.«

DIJAKOV

Povezali smo se s projektom e-šolstvo, natančneje z
Jankom Harejem in kasneje z Gregorjem Anželjem,
ki je spletno obliko mape pomagal postaviti v okviru
e-listovnika na portalu sio.si, ki je narejen s pomočjo
spletnega orodja Mahara. Vsebinsko smo jo dopolnili
z vprašalniki za ugotavljanje kompetenc, ki smo jih
pripravili v sodelovanju s Kadisom. Uporabili smo
tiste kompetence, za katere so delodajalci menili, da
so ključnega pomena pri zaposlovanju kadrov.

• »Učitelji zaenkrat preveč vidijo mape kot dodatno
breme in premalo kot priložnost za motivacijo in
spremljanje dijakov.«

S soglasjem Kadisa smo jih vsebinsko priredili za
populacijo srednješolcev. Gre za naslednje kom• »Da bi posamezne vaje iz mape preizkusili petence: MEDOSEBNA KOMPETENCA, ORGAtudi učitelji, predvsem razredniki, npr. v obliki NIZACIJSKA KOMPETENCA, FLEKSIBILNOST
(PRILAGODLJIVOST, MOBILNOST),   REŠEVANJE
delavnice.«
PROBLEMOV, KOMPETENCA VODENJA, ZANESLJIVOST IN NATANČNOST.
Mapa učnih dosežkov – nekaj odgovorov dijakov na
vprašanje »V čem vidiš korist mape učnih dosežkov?«
Spletna mapa ima tudi določene prednosti pred
»Da je zelo pomembna za pregled naših dosežkov.« fizično obliko.
»Pomagala nam bo pri vpisu na faks.« »Pomaga
nam pri izboljševanju.« »Da hranimo vse dosežke
v eni mapi. V tem, da se kaj naučiš.« »Pregledno Njene prednosti:
osebno beležko ob iskanju službe ali vpisovanje
• sledi trendu sodobnega časa in je
za nadaljnje šolanje.« »Za spoznavanje samega
odziv na izzive prihodnosti (socialna
sebe ter spreminjanje skozi leta.« »V tem, da imam
omrežja, “pametni” telefoni, tablični
vse pregledno.« »Delodajalcu lahko pokažem
računalniki),
moje uspehe v šoli.« »Da vemo, kaj smo dosegli v
življenju.« »Lažja zaposlitev.« »Da se ne izgubijo
• predstavlja uporabniku prijazno in inspričevala, življenjepis.«
formacijsko varno okolje (podobnost s
socialnim omrežjem Facebook),
Spletna mapa
• omogoča stalen dostop do vsebin,
• dovoljuje povezovanje uporabnikov
(delitev izbranih vsebin z drugimi uporabniki).

Šolsko leto 2010/11 smo posvetile razvijanju
spletne oblike mape. Šole so načeloma podprle
idejo spletne mape, hkrati pa izpostavile nekaj
dilem: dijaki imajo dostop do računalnikov običajno
le pri pouku informatike, še vedno ni   jasno,   na
kakšen način bo lahko mapa umeščena v kurikul in
kako jo bodo sprejeli učitelji. O tem, da je takšna
oblika bližja in prijaznejša dijakom, nis(m)o dvomili.

Tekom projekta (2010) se je spremenila šolska
zakonodaja in izločila mapo učnih dosežkov kot
obvezo šole. Za ozaveščanje dijakov in učiteljev o
pomembnosti in smiselnosti vodenja MUD smo zato
v začetku septembra 2011 pripravili motivacijski film
in ga razdelili po sodelujočih šolah. V zadnjem letu
projekta smo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem
Maribor testno uvedli spletno mapo v 1. letnike
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srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in v en oddelek 2. letnika.
To nam je uspelo tako, da so dijaki s pomočjo učitelja informatike nastavili svoj
spletni profil, vodja vsebinskega področja pa jih je seznanila z namenom in
uporabo spletne mape, ki so jo dijaki prejeli tudi v fizični obliki. Dijaki 2. letnika
so mapo izpolnili v celoti, z rezultatom svojega dela pa so bili na koncu zelo
zadovoljni.
V vseh regijah smo spomladi 2012 v sodelovanju z e-šolstvom organizirali
usposabljanja za učitelje in strokovne delavce za vodenje spletne mape na šolah.
Odzivi učiteljev so bili zelo različni. Nekateri menijo, da je predstavljena mapa
idealna za spremljanje nadarjenih dijakov, posameznim kolegom iz Nove Gorice
pa se je zdela uporaba prezahtevna. Rezultate našega dela smo predstavili tudi
na mednarodni konferenci SIRikt 2012 v Kranjski Gori.
Zaključek
Meniva, da je bistvo problema šolskih prenov precej dobro zadel Ken Robinson
na TED konferenci februarja 2010, ko je dejal, da so človeški viri kot naravni
viri; pogosto so globoko zakopani in jih je treba poiskati. Ustvariti je potrebno
okoliščine, v katerih se lahko pokažejo. In pričakujemo, da bo za to poskrbela
šola, vendar prepogosto ni tako. Šolske reforme niso več dovolj, ker samo
izboljšujejo zgrešen model. Kar v izobraževanju potrebujemo, ni evolucija,
temveč revolucija.
Zanimiva je tudi njegova misel, da bi morali preiti od industrijskega oz.
proizvodnega   modela izobraževanja, temelji na linearnosti in konformnosti, k
modelu, ki temelji na principih poljedelstva. Zavedati se moramo, da je človeški
napredek organski proces. Vse, kar lahko naredimo, je, da tako kot kmet,
ustvarimo pogoje, pod katerimi bodo otroci začeli napredovati.
Eno od priložnosti za spremenjen pristop v šolah je morda tudi spletna mapa, ki
je kompleksen pripomoček in je prilagojena potrebam današnjega časa, vendar
je za njeno uspešno  uvajanje potrebnih tudi nekaj sistemskih prilagoditev.
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Članice skupine Mape dijakov pri Munus 2

DIJAKOV
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GRADIVA

KAZALNIKI: VSEBINSKO PODROČJE UČNA GRADIVA
Kazalnik: 96 učnih gradiv, ki bodo v podporo kurikulu v prenovljenih izobraževalnih programih.
Rezultat: izdelanih 95 učnih gradiv.
Katera strokovna področja: čim bolj enakomerna razpršenost učnih gradiv za vsa strokovna področja.
Za katere predmete/module: predvsem za module/predmete, ki se poučujejo v višjih letnikih.
Kako napisati učno gradivo: pripravljeno vzorčno učno gradivo, vodiči za uporabo grafičnih programov.
Kakovost gradiv: soavtorstvo, recenzija, lektura, delavnice za avtorje gradiv.
Vsebina delavnic:
• Pisanje učnih gradiv na sodoben način;
• Kaj je učna situacija;
• Metodološko-didaktični pristop;
• Uporaba programske opreme za pisanje učnih gradiv.
Obseg gradiv: približno 6 avtorskih pol.

Slika: Zbirka učnih gradiv MUNUS 2
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PREDSTAVITEV VSEBINSKEGA PODROČJA UČNA GRADIVA
Miran Kozmus
Dijaki hodijo v šolo, se učijo, pišejo domače naloge, kakšno ušpičijo in uporabljajo
učbenike. In katera trditev je najmanj verjetna, če izvzamemo »pišejo domače
naloge«? Gledano v povprečju, slednja. Zakaj?
Zadnja raziskava pokritosti posameznih strokovnih področij z učnimi gradivi
kaže, da je povprečna pokritost za posamezna strokovna področja z učbeniki
za srednje strokovno izobraževanje 22 % in za srednje poklicno izobraževanje
15 %. Tako je bilo eno od izhodišč vsebinskega področja tudi, da se za vsako
strokovno področje izdela približno 6 učnih gradiv, ki bodo skladna s prenovljenimi
izobraževalnimi programi.
Dober prijatelj mi je nekoč dejal, da je vsebinsko področje Učna gradiva najmanj
zahtevno. Pa je res? Slovenski učitelj ni vešč pisanja učnih gradiv, gradiv, ki si bi
jih upal tudi javno objaviti.
Ravno zato, da bi olajšali delo in pridobili večje število piscev učnih gradiv, smo
pripravili skupaj Centrom za poklicno izobraževanje vzorec, kako naj bo učno
gradivo napisano. V gradivu mora biti zajetih več učnih situacij, v didaktičnem
smislu morajo biti bolj interaktivna (dijaka spodbujajo k iskanju informacij …),
vsebovati morajo vprašanja za preverjanje in ponavljanje. Vprašanja za ponavljanje
in utrjevanje morajo temeljiti tudi na višjih taksonomskih stopnjah.
Naša želja je bila, da bi bila tvorca učnega gradiva tako učitelj praktičnega
pouka kot tudi učitelj strokovnih predmetov, vendar slovenski učitelj zagovarja
individualnost. Kaj pa medpredmetna povezava?
Koordinatorji za učna gradiva smo avtorjem nudili tehnično podporo, pripravili
razne priročnike in realizirali več delavnic, kako napisati dobro učno gradivo.
Poskrbeli smo tudi za pripravo druge dokumentacije, ki je potrebna za nagrado
piscem gradiv.
In na koncu: zakaj si sam želim, da bi bilo na voljo več učnih gradiv? Danes se od
učitelja pričakuje fleksibilnost, zmožnost poučevanja različnih modulov hkrati,
pri čemer pa kakovost izobraževanja ne sme pasti, skratka učna gradiva igrajo
pomembno vlogo.
Zakaj že srednješolski programi niso zanimivi za založnike?
Splošna ugotovitev o izdelanih učnih gradiv:
• V gradivih je več učnih situacij.
• V didaktičnem smislu so gradiva bolj interaktivna (dijaka spodbujajo k iskanju
informacij …).
• Vprašanja za preverjanje in ponavljanje temeljijo tudi na višjih taksonomskih
stopnjah.
• Težave z učnimi situacijami imajo praviloma predvsem starejši učitelji
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“teoretiki”.   
• Učnih gradiv je za kvalitetno izvajanje pouka
odločno premalo.
Rezultat po strokovnih področjih in ocena stanja:
Namen vsebinskega področja Učna gradiva je
podpora drugim vsebinskim področjem, predvsem
Kurikulu. Kot podpora je mišljena ustrezna zasnova
učnega gradiva, ki bo didaktično ustrezno in
vsebinsko sodobno, ter sama izdelava učnih gradiv.
Že pred samo prenovo je bila pokritost posameznih
predmetov z učnimi gradivi slaba oziroma nezadostna.
Na nekaterih strokovnih področjih se je s pomočjo
učnih gradiv pokritost z gradivi izboljšala. Na žalost
prednjačijo gradiva, ki ne pokrivajo vseh učnih tem
posameznega modula; glede na spremembe je
to tudi pričakovano (glej sliko Pokritost modulov z
gradivi).
POKRITOST MODULOV Z GRADIVI
25
20
15
10
5
0

6 - delno pokritih modulov
3 - celovita gradiva

Strokovno področje Elektrotehnik

Predlog za naprej: Za dosego kakovostnejšega
poklicno-tehniškega izobraževanja bo potrebno
spodbuditi učitelje k pisanju učnih gradiv. Pomembno
vlogo bi lahko odigrale študijske skupine, ki bi
določile prioriteto, za katere module je potrebno
najprej izdelati gradiva, in tudi avtorje gradiv. Za
financiranje pa bo moral poskrbeti nekdo drug.

GRADIVA
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»STATISTIČNO« VP KAKOVOST:
1. Kultura samoevalvacije se je v času trajanja projekta močno povečala, kar je izziv in spodbuda za nadaljnje
delo. Vedno več učiteljev je pripravljenih sodelovati pri sistematičnem spremljanju in vrednotenju sebe
in šole. Tako izboljšujemo procese učenja, poučevanja, vzgoje, izobraževanja in dosežkov dijakov.
Krepimo tudi strokovne razprave in spodbujamo izmenjavo primerov dobre prakse. Pomembno pa je, da
krepimo odgovornost vseh za kakovost delovanja šole in spodbujamo razvojno načrtovanje izboljšav. Ne
nazadnje tako krepimo tudi profesionalni razvoj zaposlenih.
Sodelujoče šole niso imele težav niti pri pripravi niti pri izvedbi spletnega anketiranja. Sodelovanje
ocenjujejo kot uspešno in pozitivno izkušnjo. Izziv za nadaljnje delo ostaja implementacija ukrepov izboljšav
v prakso. Ukrepanje je namreč ključnega pomena za učinkovitost celotnega procesa zagotavljanja
kakovosti na šoli.
S spodnjih grafov je razvidno, kako hitro je naraščala želja po sodelovanju v skupni spletni samoevalvaciji.
2. Vse sodelujoče šole so ustanovile šolske komisije za kakovost in v obdobju petih let je večina izmed njih
postavila tudi svoje spletne strani. Na njih imajo objavljena poročila o kakovosti.
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VSEBINSKO PODROČJE KAKOVOST
Maja Radšel, Nevenka Rozman in Jadranka Uranjek
Spremljanje kakovosti je pri vzgojno-izobraževalnem delu izjemno pomemben
dejavnik. V projektu MUNUS 2 smo temu namenili posebno vsebinsko področje
Kakovost. Naš cilj je bil spodbuditi šole k razmišljanju o vzpostavitvi celovitega
sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti.
Začetki dela so bili namenjeni osveščanju in usposabljanju članov komisij za
kakovost konzorcijskih in partnerskih šol Štajerske, Koroške, Dolenjske,
Primorske, Osrednje Slovenije in Gorenjske regije. Ravnatelji šol in njihovi člani
komisij so preko naših aktivnosti pridobili osnovne informacije o oblikovanju
spletnih strani, izdelavi in objavi letnih poročil o kakovosti ter načinu in namenu
delovanja komisij za kakovost. Za pomoč pri vzpostavljanju sistema kakovosti  na
šolah smo izdelali Metodološki priročnik za delo šolskih komisij.

Ena izmed najpomembnejših aktivnosti skupine vsebinskega področja Kakovost
so bile vsakoletno izvedene samoevalvacije preko centralno vodenega spletnega
anketiranja. S tako metodo smo ugotavljali stanje na področju Medosebnih
odnosov v razredih in Metode učenja in poučevanja.
Projektna skupina je pripravila ankete, izvedla regijska srečanja in seminarje
ter pripravila predstavnike šol na izvedbe spletnega anketiranja, ugotavljala
rezultate, izdelala poročila o izvajanju samoevalvacij in svetovala pri izboljšavah
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stanja. Število vključenih šol in s tem tudi učiteljev ter
dijakov je iz leta v leto naraščalo, kar je samo dokaz,
da je področje zagotavljanja kakovosti permanenten
proces, ki se mora nadaljevati tudi po zaključku
projekta MUNUS 2.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SPLETNIH
SAMOEVALVACIJAH
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Po zaključku projekta je bila s strani partnerskih šol
izražena želja po nadaljevanju aktivnosti samoevalvacij
s pomočjo nabora pripravljenih vprašalnikov iz
različnih področij šolskega dela. Ti naj bi bili na
skupnem strežniku in dostopni vsem učiteljem, ki
bi želeli preveriti kakovost svojega dela. Za to bi
potrebovali organizirano mrežo šol in računalniško
podporo (server, program, skupina strokovnjakov za
izvedbo, spremljavo in analizo evalvacije). Seveda
pa bi bile izjemno koristne tudi enkrat letno izvedene
skupne samoevalvacije z enega izbranega področja
za celotno Slovenijo. V mreži šol bi si lahko šole
poleg tega izmenjavale še izkušnje na področju
zagotavljanja kakovosti, uvajanja izboljšav, dobre
prakse, bili bi kritični prijatelji ipd.
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Za učinkovito delo komisij za kakovost ter
strokovnega tima bo potrebno tudi sistemsko urediti
vrednotenje vodij šolskih komisij za kakovost.
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Slika 1: Grafični prikaz števila sodelujočih dijakov in učiteljev slovenskih šol
v skupnih spletnih anketiranjih vsebinskega področja Kakovost projekta MUNUS 2

Samo s permanentnim delom na področju kakovosti
so lahko vidni rezultati, ki se kažejo v strokovnosti,
uspešnosti in zadovoljstvu dijakov med šolanjem,
predvsem pa po njegovem zaključku. Seveda je
potrebno upoštevati tudi zadovoljstvo učiteljev,
staršev dijakov in družbe nasploh, v katero se bodo
vključili mladi po končanem šolanju.

Glede na pozitivno odzivnost šol oz. njihovih
predstavnikov za kakovost je bilo izraženo zadovoljstvo
nad sistemom izvajanja skupnih samoevalvacij, Dolgoročno bo trg dela tisti, ki bo pokazal stopnjo
saj je vsaka šola lahko primerjala svoje rezultate z kakovosti šolskega dela in sistema.
rezultati slovenskega povprečja. Seveda pa morajo
rezultatom in ugotovitvam slediti aktivnosti,  ki bodo
izboljšale kakovost dela v šolah.

Slika 2: Grafični prikaz rezultatov anketiranja ene od šol v primerjavi s slovenski

Slika 3: Konzorcijska skupina vsebinskega področja Kakovost na strokovnem
izpopolnjevanju na Danskem
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4 INDIKATORJI PROMOCIJA

Doseganje kazalnikov (iz prijave projekta)
- koordinator VP

2008/2009

Ciljna
2009/2010 2010/2011 2011/2012 vrednost

Doseženo

Predstavitev poklicev –videospot

0

16

0

0

16

16

Oblikovanje in izdelava promocijskih
zloženk

17.000

20.880

35.940

45910

104.000

119.730*

Enodnevna naravoslovno tehnična
ekskurzija osnovnošolcev po Sloveniji

208

319

247

281

1.000

1.055

Število informiranj o poklicih, PIU in
šolah, svetovalnim delavcem, staršem,
učencem, socialnim partnerjem …

89

119

154

79

256

441*

* Aktivnosti še potekajo, številke še niso dokončne.
Med 17-timi indikatorji na področju Promocije je kar težko izločiti 4 najpomembnejše. Tako so izpostavljeni
predvsem tisti rezultati, ki so bili nekako najbolj številni. Predstavili smo 16 poklicev s kratkimi video posnetki,
32 pa v pisni obliki. Oblikovali in natisnili smo skoraj 120.000 različnih promocijskih gradiv in o poklicih ter
izobraževalnih programih informirali preko 8.000 svetovalnih delavcev OŠ, učencev OŠ, staršev …
Z vsakoletnimi natečaji KO BOM VELIK, BOM … pa smo spodbujali zanimanje osnovnošolcev za tehniko in
jih preko 1000 tudi popeljali na tehnične ekskurzije po Sloveniji. Mogoče so med njimi tudi bodoči inženirji,
ki bodo pripomogli k razvoju Slovenije …
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PROMOCIJA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA TER
USPOSABLJANJA
Denis Kač
Kakšni so bili cilji vsebinskega področja Promocija v projektu Munus 2, zapisani
v prijavnici?
Zaradi neugodnih demografskih gibanj je bil zastavljen načrt okrepitve skupnih
aktivnosti šol za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja (PIU) ter
kakovostno informiranje in strokovno svetovanje za mladino in odrasle.
Na začetku izvajanja projekta je bila načrtovana tržna raziskava, s katero bi
definirali ciljne skupine, kanale dostopnosti in možne načine ter poti promocije
PIU. Z raziskavo bi definirali trenutno stanje in poti razvoja našega področja.
V skladu z raziskavo bi se v nadaljevanju lotili treh sklopov aktivnosti/dejavnosti,
in sicer:
a. izdelave celostne grafične podobe projekta in celotnega PIU;
b. informiranja;
c. širše promocije PIU s promocijskimi dogodki.
a. Izdelava celostne grafične podobe tako projekta kot tudi celotnega PIU
bi povečala prepoznavnost in popularnost PIU. S pomočjo teh zasnov bi
se tudi oblikovali vsi promocijski materiali in vsebine, ki bodo uporabljeni
v promocijskih dogodkih in aktivnostih/dejavnostih (zloženke, plakati,
zgoščenke, trendovski promocijski izdelki, videospoti ...).
b. Informirali bi mlade, njihove starše in druge, ki sodelujejo pri poklicnem
svetovanju mladim, o novih poklicih in poklicih prihodnosti, izobraževalnih
programih, spremembah in prenovi programov v šolstvu … Načrtovali smo
informiranje na naših centrih/šolah in na osnovnih šolah (dnevi odprtih vrat,
tehnični in naravoslovni dnevi, tehnične delavnice, informiranje na roditeljskih
sestankih osnovnih šol ...). Hkrati bi izvajali tudi druge izobraževalne dogodke
za svetovalne delavke v OŠ, Zavod za zaposlovanje, svetovalce ZS in GZS,
CIPS, CPI, HR-menedžerje v podjetjih …
c. Poskrbeli bi tudi za širšo promocijo PIU s promocijskimi dogodki (TV- in
radijske tematske oddaje, promocijski dogodki po nakupovalnih centrih
…). Za širši in vseslovenski dostop ter pokritost bi uporabili tudi kanale
komuniciranja, ki so mladim blizu. Z izdelavo spletnega portala Tehnika bi
bile na enem mestu zbrane vse informacije o poklicih, PIU, šolah, potrebah
delodajalcev, zanimivosti s področja tehnike in o ljudeh .... Prav tako bi izpeljali
vseslovensko vsakoletno akcijo oz. natečaj – tekmovanje osnovnošolcev v
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tehničnih izdelkih (objava razpisa, promoviranje,
zbiranje izdelkov in njihovo ocenjevanje),
katerega rezultat bi bil nagradna naravoslovnotehnična ekskurzija po Sloveniji za »1000
bodočih inženirjev«.
Glavni cilji, ki smo jih načrtovali v okviru projekta, so
bili:
• krepitev promoviranja in informiranja
pomembnosti in možnostih PIU;

o
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• izdelava in oblikovanje novih orodij, načinov in
pripomočkov za izvajanje promocije PIU;
• povečanje števila kanalov za doseganje ciljne
publike za promoviranje PIU;
• iskanje primerov novih in dobrih praks promocije
PIU v prostoru EU;
• diseminacija orodij, načinov   in ugotovitev s
področja promocije PIU;
• promoviranje inovativnosti in kreativnosti ter
odličnosti na področju tehnike;
• vplivanje na splošno zavest in položaj ter ugled
poklicev in PIU v Sloveniji.
Vsak začetek je seveda težak, toda kljub začetnim
zunanjim dvomom (premalo delovnih srečanj) so
člani skupine za promocijo kmalu »splavali«, vrženi
v ocean priložnosti in izzivov s področja promocije.
Najprej je bila izdelana Raziskava poklicnih orientacij
med osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji, v
kateri je bilo anketiranih 2310 dijakov vseh letnikov
slovenskih srednjih šol  ter 1816 učencev OŠ med
7. in 9. razredom. V raziskavi je sodelovalo preko
4.100 mladih, kar je predstavljalo več kot referenčni
vzorec.
Z raziskavo smo dobili kar nekaj odgovorov o načinih
in vzvodih odločanja mladih za poklice, o kanalih
komuniciranja … Največ prahu so dvigovali odgovori
na trditev: »Na mojo odločitev bodo vplivali predvsem
moji starši.«

Slika 1: Odgovori po regijah na trditev: »Na mojo odločitev bodo vplivali predvsem
moji starši.«
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Mladi so odgovarjali s precej odločnim ne, s čimer se niso strinjali nekateri kolegi
(tudi starši). Tako si lahko zastavimo vprašanje, ali je vloga staršev precenjena ali
pa mladi samo mislijo, da so se za poklic odločili sami.
Že prvo leto izvajanja projekta smo objavili razpis – natečaj za učence osnovnih
šol Ko bom velik, bom …, s katerim smo želeli popularizirati tehniko in poklice
v zdravstvu, turizmu ter gostinstvu. Akcija je vsa štiri leta doživljala uspeh,
zanimanje mladih in njihovih mentorjev se je vsako leto povečevalo. Prvo leto
je bila tema natečaja izdelava žlice, drugo podstavka za jajce, tretje turističnega
spominka, zadnje leto pa razglednice poklicev. V vseh natečajih je sodelovalo
veliko učencev, toda na žalost smo lahko omogočili tehniške ekskurzije po
Sloveniji samo 1.055 najboljšim osnovnošolcem, morda bodočim tehnikom in
inženirjem.
Natečaj je skozi vsa leta postal nekakšna stalnica in zaščitni znak področja
promocija, ki je tudi vsem sodelujočim kolegom na področju predstavljal
ustvarjalni izziv in hkrati zadovoljstvo.
Ustvarjalni izdelki mladih in zahteven postopek izbire najboljših:
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Naše najbolj ustvarjalno, učinkovito, a hkrati tudi
stresno je bilo zagotovo šolsko leto 2010/11.
S pomočjo informatikov ŠC Velenje smo zasnovali
in vzpostavili vseslovenski portal za promocijo
tehnike – BODI PROFI ter poskrbeli za njegovo
vsebino.   Portal obsega poleg splošnih informacij
o promoviranju tehnike tudi podstrani »Poklici«,
na katerih so predstavitve 32 poklicev, ki so bile
izdelane v istem letu.

Največ časa smo zagotovo porabili za te pisne (32)
in video (16) predstavitve poklicev, ki nam jih je
uspelo s pomočjo profesionalnega oblikovalskega
studia Sovré, d.o.o., tudi grafično in oblikovalsko
predstaviti, vključno s celostno podobo in logotipi
posameznih poklicev.

Eden od vrhuncev dela na promociji sta bili v tem
letu zagotovo organizacija in izvedba tematske
konference na temo promocije PIU.
Vročo kri so (dobesedno) dvigovali tako provokativno
vabilo, še bolj provokativni predavatelji kot tudi teme.
Konferenca je po mnenju mnogih postavljala nove
normative pri izvedbi konferenc in še danes velja
za najbolj obiskano Munus konferenco, saj jo je
kljub zelo slabemu vremenu in obilnemu snežnemu
metežu   obiskalo več kot 120 udeležencev. Prav
tako se je zgodilo prvič, da smo močno prekoračili
predviden čas konference zaradi zanimanja in
vprašanj občinstva.
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Na konferenci smo tudi razdelili vse izdelano promocijsko gradivo skupaj z
Zbornikom strokovnih člankov in izdelkov promocije PIU.
Poklice in projekt Munus 2 smo predstavljali tudi na Informativi Ljubljana, kjer je
nastala legendarna fotografija delovne skupine v Munus majicah.
Prah pa smo ponovno dvigovali s sodelovanjem pri zasnovi uvodne konference,
in sicer z minimalizmom v črni barvi.
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Ali si upamo trditi, da so naša prizadevanja in
aktivnosti/dejavnosti prinesli rezultat? Zagotovo
je vsaj delček trenda povečanega vpisa v srednje
tehniško in drugo strokovno izobraževanje (kljub
zmanjšanju vpisa v programe ekonomije in trgovine)
tudi zasluga aktivnosti na področju promocije PIU.
Nismo pa uspeli preobrniti trenda pri srednjem in
nižjem poklicnem izobraževanju. Ali pa je ta trend v
tem času celo ireverzibilen?
Kje so še neizkoriščene priložnosti za delovanje v
prihodnosti?
Dekleta in ženske v PIU, demistifikacija »moških«
poklicev? Povečanje zanimanja za tehniko pri
inovativnih in uspešnih mladih, zlatih maturantih …
Če ob vseh navedenih dogodkih omenimo tudi
izdelavo in tisk več kot 120.000 inovativnih tiskanih
gradiv za promocijo, predstavitve na lokalnih in
nacionalnih TV in radijskih postajah, 441 informiranj,
je bilo delo zagotovo zelo intenzivno, ustvarjalno ter
tudi učinkovito.

Aktivnejše vključevanje pravih igralcev na trgu dela –
podjetij. Ti bi lahko edini s promocijo dejanskih potreb
in vsaj srednjeročnih strateških načrtov spreminjali
trende vpisa mladih. Tudi država bi s strateškimi
dolgoročnimi načrti morala vedeti/povedati, kaj  
želimo v prihodnosti, kje so priložnosti …

Ali smo bili pri delu tudi kakovostni, ali smo dosegli
zastavljene cilje?

Ne nazadnje se je potrebno dotakniti tudi makro nivoja
– izobraževanje in usposabljanje osnovnošolskih
svetovalnih delavk, ki pri odločanju mladih igrajo
pomembno vlogo, za katero pa (glede na izkušnje)
niso dovolj usposobljene.

Podatki Statističnega urada RS kažejo naraščanje
% vpisa dijakov v srednje tehniško in strokovno
izobraževanje v času izvajanja projekta, nadaljuje
pa se trend nižanja vpisa v srednje in nižje poklicno
izobraževanje in usposabljanje.

Celotno področje potrebuje sistemske rešitve.
Promoviranje nikakor ne more biti odvisno samo od
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dobre volje posameznikov na osnovnih in srednjih šolah ter njihove pripravljenosti
za delo.
Člani vsebinskega področja Promocija projekta Munus 2 smo se trudili pri delu.
Skupina se je sicer med leti spreminjala, pogosto so pri posameznih projektih
na pomoč priskočili tudi številni strokovnjaki z vseh centrov in šol. Najaktivnejša
pa je bila deseterica.
Mojca, Vanesa in Mirjana so skrbele z vidika stroke in izkušenj, da nismo delali
napak in prevelikih »kiksov«. Metka je bila naša predstavnica za tisk, medije in
zunanje zadeve. Za tehnične, notranje in »ptujske« zadeve« je skrbela Zdenka.
Milena je skrbela za javno nastopanje, konference in knjižno slovenščino.
Marjeta je bila zadolžena za protokol, prav tako je bila naš neuradni »paparaco«.
Andrej je vedno poskrbel za dobro voljo in številne gledališke »vložke« doma
in v tujini, Marjetka za dobro oblikovanje, da smo bili zmeraj »in« ter na pravem
mestu, v pravem trenutku. Vse skupaj pa je (občasno) jezil Denis …
Na naše delo smo lahko upravičeno ponosni.
Hvala.
Konec zaključka. Gremo naprej …
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KONZORCIJSKI PARTNERJI

NOVO MESTO
•
VELENJE
•
PTUJ
•
CELJE
•
NOVA GORICA
•
KRANJ
•
LJUBLJANA
•
MARIBOR
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S POMOČJO PROJEKTA MUNUS 2 DO UČINKOVITEJŠE PROMOCIJE
POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA NA ŠOLSKEM CENTRU
NOVO MESTO
Mag. Zvonka Krištof
1 Uvod
Na Šolskem centru Novo mesto namenjamo promociji srednjega poklicnega
in strokovnega izobraževanja posebno pozornost. Z različnimi promocijskimi
dejavnostmi so se šole stihijsko ukvarjale že od samega začetka obstoja. Bolj
organizirano so začele izvajati dneve odrtih vrat in informativne dneve, s katerimi
so želele osnovnošolce seznaniti s poklicem in samo šolo. Z zmanjšanjem vpisa
v poklicne in strokovne šole so se šole začele bolj načrtno ukvarjati s promocijo
z namenom, da bi povečali vpis ter zagotovili ustrezen kader na področju zlasti
deficitarnih poklicev.
2 Vpis v srednješolske programe na Šolskem centru Novo mesto
Na Šolskem centru Novo mesto, v okviru katerega deluje več šol tudi za
izobraževanje na področju nižjega poklicnega, srednjega poklicnega,
srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, skušamo obdržati
konstanten vpis. Zavedamo se, da se v zadnjih letih zmanjšuje zanimanje zlasti
za izobraževanje za poklice na nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju,
manj je zanimanja tudi za nekatere poklice na štiriletnem izobraževanju.
Podatki za Slovenijo kažejo, da se je močno povečal vpis v gimnazijske programe.
Na manjši vpis v šole pa vpliva tudi zmanjšanje števila rojstev.
Če primerjamo število vpisanih dijakov na Šolskem centru Novo mesto (vir:
Delovni načrti za šolska leta od 2007/2008 do 2011/2012) od začetka projekta
MUNUS 2 do 31. 8. 2012, lahko ugotovimo, da smo med srednješolci uspeli
ohraniti dokaj stabilen vpis, kar je predstavljeno v naslednji tabeli:

Šolsko leto

Število vpisanih dijakov

2007/2008

3067

2008/2009

3142

2009/2010

3191

2010/2011

3167

2011/2012

3066

Že vsa leta na vseh šolah posvečamo posebno pozornost promociji poklicnega
in strokovnega izobraževanja, s pomočjo katere želimo popularizirati in povečati
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ugled poklicne odličnosti, kreativnosti, inovativnosti
ter poskrbeti za boljše poklicno informiranje in
usmerjanje osnovnošolcev v izobraževanje v poklicne
in strokovne srednje šole.
Ko smo se vključili v projekt MUNUS 2, smo aktivnosti
na tem področju še okrepili in s pridom uporabili vse
informacije, promocijski material in akcije za iskanje
novih pristopov k promoviranju poklicev, ki smo jih
začeli izvajati poleg že uveljavljenih informativnih
dnevov in dnevov odprtih vrat.
3 Promocija na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja na Šolskem centru Novo mesto
Za načrtovanje aktivnosti na področju promocije
nam je služila Raziskava poklicnih orientacij med
osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji, ki je bila
izvedena v okviru projekta MUNUS 2 jeseni 2008.
V spletno anketiranje so bili vključeni tudi anketiranci
iz JV Slovenije.

Tudi dneve odprtih vrat in informativne dneve smo
popestrili s praktično predstavitvijo pouka, povabili
smo delodajalce, ki so na zanimiv način predstavili
poklice, pripravili smo razstave izdelkov ...

Kot pomembno izhodišče nam je služilo strinjanje
anketirancev s trditvijo, da so poklicne šole zanimive.
Analiza rezultatov je tudi pokazala, da so še vedno
zanimive in koristne informacije, ki jih osnovnošolci
dobijo na informativnih in dnevih odprtih vrat, vendar
pa si želijo več informacij, ki jih omogočajo drugi viri,
kot so spletne strani, spletni portali, obiski po šolah
...
3.1 Promocija v okviru projekta MUNUS 2 na primeru
Srednje strojne šole
Na podlagi teh dejstev smo na Srednji strojni šoli
poleg dnevov odprtih vrat in informativnih dnevov   
začeli z izvajanjem tehniških dni in obiski učiteljev
ter svetovalne delavke po dolenjskih, posavskih in
belokranjskih osnovnih šolah. V letošnjem šolskem
letu smo predstavniki Šolskega centra Novo mesto
obiskali že skoraj vse šole v regiji.
Obiske na šoli smo izkoristili tudi za povabilo
osnovnošolcev v vsakoletnem natečaju v okviru
projekta MUNUS 2 »Ko bom velik, bom …«. Veseli
smo, da so se odzvale tudi šole JV Slovenije, izdelki
teh šol pa so bili tudi med nagrajeni.
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Za osnovnošolce iz našega okolja smo začeli
izvajati dneve odprtih vrat, ki smo jih bolj natančno
kot v preteklosti ciljno zastavili. Namen izvajalcev je
seznanitev osnovnošolcev s teoretičnimi znanji   in
praktičnimi izkušnjami, s pomočjo katerih pridejo do
boljše informacije o poklicih, za katere se zanimajo,
omogočijo jim razvijanje interesov in prepoznavanje
sposobnosti ter jim pomagajo pri končni odločitvi
za vpis v srednjo šolo oz. izbiro bodočega poklica.
Osnovnošolci so vključeni tudi v praktične dejavnosti,
praviloma ob pomoči mentorja ali dijaka naredijo
izdelek, ki ga lahko odnesejo s seboj domov.
Osnovnošolci in starši imajo možnost, da se osebno
srečajo z učiteljskim osebjem in s predstavniki šol ter
dijaki, od katerih pridobijo pomembne informacije
ne le o poklicu, ampak tudi o življenju na šoli, kar je
lahko tudi odločilen dejavnik pri končni odločitvi za
vpis na šolo. V šolskem letu 2008/2009 smo izvedli
16 tehniških dni, v zadnjem šolskem letu pa že več
kot 40.

Pripravili smo veliko promocijskega materiala
(zloženke, plakati …) za poklice, za katere
izobražujemo na Srednji strojni šoli in na drugih šolah
Šolskega centra Novo mesto.

  

Ob različnih akcijah smo razdelili tudi koledarčke,
svinčnike, promocijske vrečke, mape in drugo, kar
smo skupaj pripravili v delovni skupini na vsebinskem
področju Promocija v okviru projekta MUNUS 2.

Vsako šolsko leto ažuriramo spletno stran in
zadolžimo učitelje, ki poskrbijo za objavo pisnega
in slikovnega gradiva ob zanimivih dejavnostih, ki
potekajo na šoli.

Na vseh predstavitvah smo promovirali tudi spletno
stran bodiprofi.si ter s pridom uporabili predstavitve
poklicev, ki so nastali v okviru projekta MUNUS 2, mi
pa smo pripravili predstavitev za poklice avtoserviser,
srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik,
instalater strojnih instalacij in kozmetična tehnica/
kozmetični tehnik. Prav tako smo uporabili
promocijske filme, ki predstavljajo poklice; tudi mi
pa smo prispevali dva promocijska filma, in sicer
za poklica avtoserviser in srednja medicinska
sestra/srednji zdravstvenik. V letu 2010 smo izvedli
predstavitev poklicev še na regionalni televiziji Vaš
kanal.

  

Promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja
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smo izvajali tudi po trgovskih centrih, najprej v dokaj Na predstavitev smo povabili osnovnošolce in
skromni obliki, saj smo imeli v Novem mestu problem, zainteresirano javnost, s čimer se je Srednja strojna
ker so bili trgovski centri do lanskega šolskega leta, šola promovirala v širšem prostoru JV regije.
ko so odprli Qlandijo, premajhni. V prostorih novega
trgovskega centra pa smo lahko istočasno predstavili
poklice vseh naših šol, hkrati pa smo ob tej priložnosti
posneli tudi prispevek, ki so ga predvajali na lokalni
televiziji Vaš kanal.

  

V letošnjem šolskem letu smo na Šolskem centru
Novo mesto organizirali razstavo projektnih nalog
dijakov na poklicni maturi v programu Strojni tehnik.
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Na Šolskem centru Novo mesto pa na osnovnošolce
nismo pozabili niti v času počitnic, saj smo za njih
pripravili možnost vključitve v različne krožke, zadnja
leta pa izvajamo celo poletno šolo s področja
tehnike.                                                                    
      
4 Sklep
Ugotavljamo, da se trud, ki ga na Šolskem centru
Novo mesto vlagamo v promocijo, odraža z dobrim  
vpisom v poklicne in strokovne programe za
naslednje šolsko leto.
Tudi vnaprej želimo z jasno postavljenimi cilji, dobrim
načrtovanjem in koordinacijo dela v okviru celotnega
šolskega centra izpeljati številne promocijske akcije,
saj se zavedamo, da bodo tovrstne dejavnosti šole
vedno bolj pomembne, ker bo z njimi šola realizirala
predvideni vpis, to pa vpliva tudi na obstoj šole in
ohranjanje delovnih mest zaposlenih.

  

Koordinacijo akcij je v času projekta MUNUS 2
uspešno vodil Andrej Tomc, nosilec vsebinskega
področja Promocija za JV Slovenijo, ki se je vključeval
in vodil številne aktivnosti ter s pridom uporabljal
izkušnje, informacije in dokumente, ki so nastali v
projektu MUNUS 2, uspešno pa jih je posredoval
na šole Šolskega centra Novo mesto in partnerske
šole. Ker to delo zahteva veliko aktivnosti tudi v času
izven delovnega časa, velja razmisliti, na kakšen
način bi nadaljevali delo koordinatorja promocije v
srednjih strokovnih šolah tudi po končanem projektu
MUNUS 2.
Promocija je v srednjih šolah namreč nujno potrebna,
saj z različnimi aktivnostmi promocije poskrbimo za
prepoznavnost šole ter za obstoj in razvoj poklicnega
ter strokovnega izobraževanja.

KONZORCIJSKI PARTNERJI - NOVO

MESTO
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MUNUS 2 NA ŠOLSKEM CENTRU VELENJE
Srečko Podveržen, Ivan Škoflek, Simon Konečnik, Marjeta Primožič, Nevenka
Rozman, Jadranka Uranjek in Maja Radšel
V vseh letih trajanja projekta MUNUS 2 je bilo na Šolskem centru Velenje vključenih
različno število članov projektne skupine. V prvem letu je bilo vseh stalnih članov
28, potem pa se je vsako leto število članov spreminjalo, vse do letošnjega leta,
ko je vključenih 8 članov.
V projektno skupino smo bili vključeni učitelji vseh šol Šolskega centra Velenje,
direktor ŠC Velenje, vsi ravnatelji srednjih šol ter zunanja sodelavca, Darko Mali
za vsebinsko področje Kakovost in dolgoletni, zelo izkušeni ravnatelj, mag. Tone
Gams.
Tedenska srečanja projektne skupine na Šolskem centru Velenje so potekala
vsak četrtek ob 7.30. Na vsakem sestanku so člani skupine za svoje vsebinsko
področje predstavili delo v preteklem tednu in plan za naprej. Tako smo bili vsi
seznanjeni z delom na posameznih vsebinskih področjih. Ena točka na sestanku
pa je bila namenjena izbranemu vsebinskemu področju s predstavitvijo aktualnih
dogajanj.
V ta namen smo na MIC-u uredili »Projektno učilnico MUNUS 2«, ki je namenjena
delu članov skupine, sestankom, promociji in ostalim projektnim aktivnostim.
Prvi dve leti so v skupini sodelovali tudi predstavniki partnerskih šol v regiji. V
tem obdobju smo člani projektne skupine MUNUS 2 36-krat obiskali kolektive
na partnerskih šolah, prav tako pa smo za učitelje partnerskih šol na ŠC Velenje
organizirali 24 delavnic. Na ta način so bili učitelji v regiji vseskozi seznanjeni z
delom v projektu in tvorno sodelovali s svojimi predlogi in idejami.

Partnerske šole v regiji
Šolski center Ravne na Koroškem:

• Srednja šola Zagorje

• Srednja šola 			
Ravne na Koroškem

Šolski center Slovenske
Konjice – Zreče:

Šolski center Slovenj Gradec:

• Srednja poklicna 			
in strokovna šola Zreče

• Srednja zdravstvena šola
• Srednja gostinsko turistična in
lesarska šola
• Srednja šola Muta
• Srednja tehniška 			
in poklicna šola Trbovlje
Slika 1: Partnerske šole v regiji

Šolski center Velenje:
•
•
•
•

Rudarska šola
Strojna šola
Elektro in računalniška šola
Šola za storitvene dejavnosti
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Srečko Podveržen, Ivan Škoflek, Simon Konečnik in
Tone Gams smo decembra 2011 na Bledu in aprila
2011 v Ljubljani na srečanju učiteljev, ravnateljev,
direktorjev in ostalih partnerjev v projektu zelo
uspešno in celovito predstavili pripravo in izpeljavo
izobraževalnega programa Elektrikar.
Teme predstavitve so bile:
• Priprava izvajanja programa SPI Elektrikar,
• Načrtovanje in izvedba modula Uporaba krmilnih
naprav,
• Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi
programa,
• Novi programi, sodelovalni način dela, šolska
avtonomija,
• Medmodularno povezovanje v praksi - film.

• Na roditeljskih sestankih, ki smo jih izvedli vsako
leto na 16 oz. 19 osnovnih šolah, je bilo 1780
staršev osmošolcev in devetošolcev; 300 staršev
pa se je udeležilo predinformativnega dneva
v Domu kulture Velenje (2012), kjer so dijaki
šol ŠC Velenje predstavili možnosti in pogoje
za izobraževanje in nekaj časa namenili tudi
siceršnjemu utripu življenja in dela na posameznih
šolah ter uspehom, ki jih dijaki dosegajo. Ker so
bili odzivi staršev na to novost zelo spodbudni,
bomo s tako prireditvijo nadaljevali tudi v
prihodnjih letih in tako predstavljali možnosti
izobraževanja po osnovni šoli vsem staršem
velenjskih devetošolcev.
• Še naprej bomo sodelovali na Pikinem
festivalu, ki ga vsako leto obišče okoli 100.000
obiskovalcev. Leta 2010 so na Pikini aveniji
poklicev dijaki predstavljali »munus« poklice
skozi delo v delavnicah, saj so bile predstavitve
poklicev osrednja tema festivala.

Del te predstavitve smo kasneje predstavili tudi
učiteljem na posameznih šolah v Sloveniji in na
Elektriadi 2011, srečanju učiteljev elektro šol, ki je • Na promocijsko-sejemskih prireditvah je bilo 4150
obiskovalcev, na okroglih mizah oz.   strokovnih
bilo oktobra 2011 v Kranjski Gori.
posvetih je sodelovalo 370 udeležencev.
MUNUS 2 – vsebinsko področje Promocija
poklicnega in strokovnega izobraževanja
V šolskem letu 2011/2012 smo zaključili z
načrtovanimi aktivnostmi, ki so bile naš cilj v projektu
MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov
v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju
– v vsebinskem področju Promocija poklicnega
in strokovnega izobraževanja, saj se bo konec
koledarskega leta delo v tem projektu končalo.

• Projekt MUNUS 2 smo predstavljali tudi siceršnjim
obiskovalcem in predstavnikom organizacij, ki so
naši partnerji v različnih domačih in mednarodnih
projektih – več kot 3000 osebam.

Za potrebe promocije poklicnega in strokovnega
izobraževanja smo izdelali tudi promocijsko gradivo
(plakate, brošure, zloženke, zbornike, CD …),
spletno stran www.bodiprofi.si, sodelovali smo v
več radijskih in TV-oddajah, konferencah, udeležili
smo se strokovnih ekskurzij, kjer smo se seznanjali
s primeri dobrih praks v domačem okolju in tujini.
V obdobju treh šolskih let je bilo v promocijske
Izdelali smo podobo in logotip projekta MUNUS
aktivnosti, ki smo jih izvajali na ŠC Velenje (Rudarska
2, skrbeli za   posodobitev podobe, in naj ob tej
šola, Strojna šola, Elektro in računalniška šola, Šola
priliki povemo, da smo v treh letih znak pristojnega
za storitvene dejavnosti, Medpodjetniški izobraževalni
ministrstva morali spremeniti kar štirikrat.
center – MIC), vključenih več tisoč udeležencev:
V projektu MUNUS 2 smo nadaljevali delo projekta
• V sklop gospodinjskih, naravoslovnih in tehniških
MUNUS, ki je bil usmerjen v pripravo novih
dni ter dejavnosti spoznavanja poklicev   je bilo
izobraževalnih programov, ki zagotavljajo šolajočim
vključenih 5700 učencev iz 27 različnih OŠ. Za
mednarodno primerljive standarde znanja in večjo
učence smo pripravili tudi različne delavnice,
konkurenčnost na trgu dela. S projektom MUNUS 2
kjer so nastajali zanimivi izdelki.
smo začeli z uvajanjem prenovljenih izobraževalnih
• Srednješolskih informativnih dnevov se je programov v srednjem poklicnem in strokovnem
udeležilo skupaj 1330 učencev in 1600 staršev. izobraževanju s področja tehnike.
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Ves čas trajanja projekta smo bili dodatno aktivni na
področju popularizacije in promocije poklicnega in
strokovnega izobraževanja. O možnostih in pogojih
izobraževanja smo obveščali in informirali učence in
dijake, njihove starše, odrasle, poklicne svetovalce,
predstavnike gospodarstva in širšo javnost.
Zagotovo smo z vsemi aktivnostmi pripomogli k
stabilnemu vpisu v programe srednjega poklicnega
in strokovnega izobraževanja.
Strokovnjaki pravijo: »Informacija je ključ!« Zato
moramo še naprej sodelovati v projektih, ki bodo
zagotavljali sofinanciranje promocije poklicnega
in strokovnega izobraževanja, da bomo lahko
kontinuirano nudili pomoč pri komunikaciji in
oblikovanju informativnih vsebin, ki bodo pripomogle
k dobri odločitvi poklicne oz. karierne poti
posameznika.

za grobi kurikul, fini kurikul, načrt ocenjevanja znanja
in primere dobre prakse). Vse to smo predstavili
partnerskim šolam v regiji v želji in upanju, da jim
pomagamo pri vpeljevanju prenovljenih programov.
Na delovnih srečanjih smo jim posredovali, kasneje
tudi izmenjevali svoje izkušnje in to tako pozitivne
kot tudi nastajajoče probleme. Sodeč po odzivih in
debatah na delavnicah ter kasnejših stikih, smo bili
dobra delovna skupina pri načrtovanju in podpori
izvajanju prenovljenih programov.

Novih idej in izhodišč za delo z mladimi nam ne
manjka. Morda pa jih razvijemo v novem projektu
MUNUS 3.
Modularni način izvajanja pouka v sodelovanju s
skupino za Kakovost na Šolskem centru Velenje
Na Šolskem centru Velenje imamo dobro popotnico
znanj pri iskanju optimalnih možnosti in rešitev
za izvajanje prenovljenih in novih srednješolskih
izobraževalnih programov.
Več naših sodelavcev tovrstne izkušnje bogati že
od leta 2004 dalje, najprej ob uvajanju programa
Avtoserviser, leto kasneje z Mehatronikom
operaterjem ter nato s Tehnikom mehatronike.
Uspešno smo leta 2006 in 2007 sodelovali pri
pomembni nalogi posodobitve in razvoja novih
programov v projektu MUNUS, ki se je nadgrajeval
v projektu MUNUS 2 s podporo uvajanju novih
programov.
V projekt MUNUS 2 se nas je iz Šolskega centra
Velenje vključilo pet učiteljev – moderatorjev, ki smo
tako kot ostali moderatorji svoje izkušnje nadgrajevali
na delavnicah, seminarjih in predavanjih, ki so jih
organizirali CPI, šolsko ministrstvo in Zavod za
šolstvo. Kot moderatorji smo pripravili veliko gradiva
za vsebinsko področje Kurikul (redovalnice, tabele

Slika 2: Del redovalnice za 1. letnik programa SPI Elektrikar

Februarja 2010 smo predlagali kolegiju direktorja
Šolskega centra Velenje, da se v izvajanje pouka
v šolskem letu 2010/2011 vključi še več primerov
dobre prakse ter intenzivneje in celoviteje uresničuje
značilnosti in zahteve novih programov.
Izbrani program je program srednjega poklicnega
izobraževanja Elektrikar, s skupno tremi oddelki v 1.,
2. in 3. letniku izobraževanja, kjer pri pouku sodeluje
43 dijakov in 15 učiteljev.
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Pristop k celovitejšemu izvajanju novih programov v
teh »MUNUS 2 oddelkih« se je odražal predvsem pri:
• pripravi,
• organizaciji,
• izvedbi in
• spremljavi izobraževanja v izbranih oddelkih
novega programa.

Slika 4: Matrika kompetenc v programu Elektrikar

Za modularno izvajanje pouka v programu Elektrikar
je izdelani urnik upošteval pedagoški pristop k pouku
in ima naslednje značilnosti:
• bločno izvajanje vseh strokovnih modulov
(obveznih in izbirnih) ter izbranih strokovnih
modulov v odprtem kurikulu (v aktivni povezavi s
PRA; umestiti PUD, PT in ID),
• časovno izvajanje prakse je upoštevalo želje
štipenditorjev oziroma zunanjih izvajalcev,
• vsak modul je bil zaključen v enem šolskem letu,
• sočasno sta v letniku   potekala največ dva
obsežnejša modula,
• enakomerna tedenska obremenitev za dijake ter
za učitelje v celotnem obdobju šolskega pouka,

Slika 3: Plan načrtovanih aktivnosti

• skupni tedenski obseg pouka v delavnicah,
laboratorijih ter specializiranih učilnicah je bil
zaokrožen na 14 oz. 21 ur (2 ali 3 dnevi na MIC-u)
v posameznem letniku.
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Slika 5: Grobi kurikul za 1. letnik Elektrikar, iz katerega je vidna modularna zasnova pouka

realne primere, lahko (zaželjeno) kot učne
situacije.
V programu Elektrikar smo del pouka izvedli tudi kot
učne situacije – realni praktični primeri, ki združujejo
module (teoretični in praktični del) posameznega
letnika in se izvajajo v različnih časovnih obdobjih in
različnem časovnem trajanju.
a

Slika 6: Terminski plan projektnega tedna

Veliko truda in časa smo vložili tudi v pripravo in
izvedbo projektnega tedna (PT). Cilj je bil zastaviti  
PT tako, da:
• v PT sodelujejo vsi učitelji, vsak s svojo temo, vsi
dijaki v istem terminu,
• dijaki sami na osnovi želje, radovednosti, potrebe
izberejo vsebino – temo, ki ni nujno povezana z
vsebinami njihovega programa,
• je učitelj predvsem v vlogi mentorja, ki zagotovi
vse pogoje za delo, usmerja, vodi in pomaga
• dijaku pri pridobivanju znanja, spretnosti in veščin
(kompetenc),
• dijaki te kompetence pridobivajo skozi konkretne

b
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c

• vrednotenja primernosti izvedbenega kurikula,
odprtega kurikula, meril ocenjevanja znanja,
• evalvacije šolske klime pri dijakih, starših, učiteljih
ter delodajalcih,
• samoevalvacija metod učenja in poučevanja za
dijake in učitelje,
• evalvacije projektnih tednov,
• analize zadovoljstva dijakov in staršev z
vključenostjo v PUD ter analize zadovoljstva
delodajalcev z dijaki in šolo pri izvajanju PUD-a,
• evalvacije Map učnih dosežkov ...

d

Za vse aktivnosti je potrebno timsko delo. Pri pripravi
vprašalnikov je ključnega pomena, da vemo, kaj želimo
z vprašalnikom doseči. Evalvacije in samoevalvacije
različnih področij smo izvajali v elektronski obliki.
Pred izvedbo samoevalvacije smo veliko časa
namenili pripravi dijakov na anketiranje. Dijakom je
potrebno vprašalnik predstaviti in jih opozoriti na
njegove posebnosti ter na resnost izpolnjevanja.
Po izvedeni samoevalvaciji smo učitelje opozorili na
pomembnost razgovora o rezultatih samoevalvacije z
dijaki, s katerimi so jo skupaj izvajali.
Slika

7: Dokumentacija – načrtovanje učne situacije

Pri takšnem razgovoru lahko dijaki povedo svoje
mnenje, ki ga upoštevamo pri nadaljnjem delu.
Ti razgovori so osnova za pripravo ukrepov za
izboljšanje kakovosti dela.

Prizadevali smo si, da pri izvedbi izobraževanja vsi
akterji v celoti uresničujejo značilnosti in zahteve
Na osnovi spremljave izobraževanja in predlogov
novih programov. V podporo tem naporom so bile
ukrepov za izboljšanje je PUZ sprotno prilagajal
sodelujočim – poleg kurikula – v pomoč tudi pristopi
izvajanje izobraževanja. Na osnovi naših izkušenj tudi
in rešitve z vseh ostalih vsebinskih področij projekta
ostali programski učiteljski zbori na Šolskem centru
MUNUS 2. Za celovito uvedbo novih programov je
Velenje postopno uvajajo modularni način izvajanja
potreben dejaven pristop, aktivnosti se morajo v
pouka.
sinergijskem učinku medsebojno dopolnjevati in
tvorno podpirati novi način dela. Sodelovalni način
dela potrebuje stalno spodbudo ne samo pri učiteljih Primer vprašalnika, ki smo ga pripravili skupaj z
in šolskih kolektivih, temveč tudi pri dijakih, starših in vodjem PUZ-a za vrednotenje kakovosti pouka v
v ostalem okolju.
prenovljenem programu Elektrikar, kjer je pouk
potekal modularno.
Zelo pomembna aktivnost pri izvajanju novega
programa v MUNUS 2 oddelkih je spremljava
izobraževanja. V tvorni povezavi s PUZ-om je bila
potrebna predvsem podpora vsebinskega področja
Kakovost, in sicer na področjih:
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EVALVACIJA ob zaključku pouka
Spoštovani!
Pred vami je nekaj trditev, s katerimi boste ocenili delo pri strokovnih modulih in ne pri matematiki, slovenščini
ipd.. Prosimo vas, da vsako trditev preberete in označite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri čemer 1 pomeni
popolnoma se strinjam, 2 večinoma se strinjam, 3 delno se strinjam in 4 se ne strinjam. Ocenjujte tekoče,
ni se potrebno preveč zadrževati pri posameznih trditvah. Najbliže resnici je navadno prvi občutek, ki ga
dobite, ko preberete trditev.
Anketa je anonimna.
1. Na začetku pouka sem bil seznanjen z vsebinami,
ki jih bom spoznal pri modulu:

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Tehnologije

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

6. Če smo potrebovali pomoč, so nam učitelji
pomagali:

2. Učni cilji modula so bili jasno predstavljeni:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Tehnologije

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

3. Pri modulu sem prejel gradivo, ki ga je pripravil
učitelj:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem
DA    NE

•

Izdelava električnih tokokrogov
DA    NE

•

Izdelava električnih
inštalacij DA    NE

•

Tehnologije
DA    NE

in

komunikacijskih

7.

Način poučevanja mi je ustrezal:

8. Na naša zastavljena vprašanja smo dobili odgovore:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

9. Strokovna teorija je nudila dovolj podpore za
začetek izvajanja praktičnih vaj in nalog:

Na 4. vprašanje odgovori, če si na prejšnje vprašanje
odgovoril z DA.

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

4. Gradivo, ki sem ga dobil za modul, mi je olajšalo
delo:

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

5. Učitelji so se trudili, da bi snov dobro razumeli:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

10. Praktične vaje so se dobro povezovale s strokovno
teorijo:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

11. Teoretični del vsebin modula je bil zelo zahteven:
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•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Tehnologije

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

12. Praktični del vsebin modula je bil zelo zahteven:

18. Pri posameznem modulu sem se veliko naučil:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Tehnologije

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

19. Urnik in razporeditev pouka sta  mi ustrezala.

•

Tehnologije

20. Pričakovanja, ki sem jih imel pred začetkom
šolskega leta, so se mi uresničila.

13. Učitelji teorije so pri razlagi snovi uporabljali
praktične primere:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

14. Praktične vaje so bile izbrane s poklicnega
področja, za katero se izobražujem:

21. Učitelji so nam dopuščali razvijanje lastnih idej in
samostojno delo:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

22. Pri modulih smo uporabljali sodobno opremo:

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

•

Tehnologije

15. V celoti gledano sem bil z delom v okviru strokovnih
modulov zadovoljen.

23. Kateri učitelj je na vas naredil vtis in zakaj?
__________________________

16. Pouk strokovne teorije  je bil zanimiv:

24. Kateri modul ti je bil najbolj všeč in zakaj?
__________________________

•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

•

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

•

Tehnologije

17. Praktični del modula je bil zanimiv:
•

Informatika s tehniškim komuniciranjem

•

Izdelava električnih tokokrogov

25. Kateri modul ti je bil najmanj všeč in zakaj?
__________________________
Hvala za vaše odgovore, ki nam bodo v pomoč pri
nadaljnjem sodelovanju in izboljševanju kakovosti dela.
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Vsa anketiranja smo izvedli v elektronski obliki. Slika
8 predstavlja grafični prikaz rezultata ene izmed
trditev.
Praktične vaje so se dobro povezovale s strokovno
teorijo:
Odgovor

Število

Odstotek

Popolnoma se strinjam

16

89 %

Večinoma se strinjam

2

11 %

Delno se strinjam

0

0%

Se ne strinjam

0

0%

Brez odgovora

0

0%

načrtovanju kurikula in se tudi v fazi njegovega
izvajanja več povezovali. Povezanost z delodajalci je
pri organiziranju PUD-a dosegla pomemben doprinos
napredka, kjer smo kot šola posredno pridobili na
strokovnosti preko možnosti stika z realnim okoljem.
Pomembno je, da so stik z delodajalci občutili učitelji
strokovnih modulov in tudi splošnoizobraževalnih
predmetov. Posredno je bilo tudi načrtovanje vsebin
odprtega kurikula bolj kakovostno, saj je bilo podprto
z vzajemnim sodelovanjem in predvsem z občutkom
za potrebe gospodarstva.

Popolnoma se strinjam

Po zaključku izobraževanja prve generacije dijakov
srednjega strokovnega izobraževanja smo dobili
prve prave občutke za modul in modularno izvajanje
pouka. Ustvarili smo temelje, da bomo modularni
pristop razvijali naprej. Ob tem je pomembno
ponovno poudariti pomen sodelovanja učiteljev
v vseh fazah priprave in izvajanja kurikula, kar je
ključna sprememba. Posredno smo uvedli projektno
delo kot način za doseganje generičnih kompetenc
in bili smo zelo inovativni z uvedbo modela
izvajanja projektnega tedna. Posredno smo vplivali
na inovativnost dijakov, močno povečali število
raziskovalnih nalog, se posebej ukvarjali z dijaki,
ki želijo doseči več, dvignili kakovost izdelkov in
storitev v okviru obveznosti pri poklicni maturi in pri
tem tudi pritegnili pozornost staršev in delodajalcev
pri promoviranju naših dosežkov.

Pogled ravnatelja srednje strokovne šole na
prispevek projekta MUNUS 2

Šolska avtonomija, ki jo je prinesla prenova
programov, se je pokazala za zahtevno, hkrati pa v
našem primeru za koristno. Na ta način smo naredili
veliko za ugled strokovnega izobraževanja in najboljši
pokazatelj v dani situaciji je vpis, ki je kljub manjšim
generacijam v porastu.

Slika 8: Rezultati evalvacije

Priprava novih izobraževalnih programov v projektu
MUNUS je bila ena večjih sprememb v slovenskem
srednješolskem sistemu doslej, katere cilj je bil
zvišati kakovost in učinkovitost sistema izobraževanja
in ga narediti primerljivega znotraj EU in tudi širše.
Podpora projekta MUNUS 2 se je pokazala za
koristno, saj so imeli pedagoški delavci podporo in
vodenje na poti k uvajanju sprememb, prav tako pa
smo poleg načrtovanih sistemskih sprememb dobili
ideje in navdih za razvoj dobrih praks, o katerih na
začetku projekta niti nismo razmišljali.
Ključni rezultati sprememb so, da smo z učitelji
naredili pomemben korak v napredku pri skupnem

Pomen podpore projektu MUNUS 2 je po
ravnateljevem mišljenju dosegel veliko ciljev.
Sem spada napredek pri skupinskem in timskem
delu dijakov in učiteljev, sodelovanje s podjetji,
prepoznavnost šole, iskanje novih pristopov pri
organizaciji dela in metodah poučevanja. Pomemben
je doprinos na vseh vsebinskih področjih projekta
MUNUS 2 in na koncu projekta smo zadovoljni,
da smo dosegli spodbudno stopnjo napredka, saj
vemo, da je uvajanje sprememb v šolstvu zahtevno in
dolgotrajno. Žal ni obrodilo sadov področje priprave
gradiv, kjer smo pričakovali boljši odziv.  

KONZORCIJSKI PARTNERJI - VELENJE

Pomembno je, da se sedaj ne ustavimo in da
nadaljujemo načrtovane poti. Gre za prihodnost
našega strokovnega izobraževanja, njegova kakovost
je pomemben odgovor na izzive današnje družbe.
Pravimo, da je prihodnost v mladih, mi pedagoški
delavci pa imamo lepo in odgovorno poslanstvo.
Izkoristimo to našo priložnost.
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PROJEKT MUNUS 2 – ŠC PTUJ
Bojan Lampret, Zdenka Kosednar, Branko Polanec
Branko Polanec Izkušnje in čas sta pokazala, da je naš šolski sistem zrel za
uvajanje nekaterih temeljnih novosti. Sicer je zanj značilno, da so edina naša
stalnica spremembe, vendar smo se tokrat lotili sprememb, ki naj bi bistveno
vplivale ravno na najbolj pomembno stvar v šoli, tj. učiteljevo neposredno delo v
razredu. Ker želimo tokrat spremeniti ključno dejavnost znotraj šolskega sistema,
se je prav zaradi tega potrebno lotiti uvajanja sprememb toliko bolj previdno ob
kvalitetni strokovni podpori. Seveda spremembe, ki jih podpira projekt Munus
2, segajo tudi na druga področja, ki jih je prav tako potrebno spremeniti, da bi
dosegli zgornji cilj. Vendarle je potrebno vedno imeti pred očmi cilj, da želimo
tokrat dejansko (pomembno) spremeniti dogajanje, interakcijo med učenci in
učiteljem.
Posegel je tudi na del izobraževalnega procesa, ki se dogaja izven šolskih učilnic,
laboratorijev in delavnic, to je praktično usposabljanje z delom. Sistemske
spremembe so že pred leti v programe srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja prinesle ta pomemben segment izobraževalnih programov, kjer se
mladi za delo izobražujejo tudi v realnem delovnem okolju z delom. Sam koncept
je dobro zamišljen in smelo zastavljen, da vključuje neposredno delovno okolje
v proces izobraževanja in zaupa ta proces strokovnjakom v delovnem okolju,
ki s svojimi strokovnimi kompetencami ustvarjajo novo vrednost. Čas, ko dijaki
v izobraževalnem procesu zamenjajo šolsko okolje z delovnim okoljem, je za
šole v prvem trenutku videti kot razbremenitev, a se je pokazalo, da ni samo
to, zato smo v projektu Munus 2 želeli narediti nekaj premikov tudi na tem
področju. Sodelovanja z delovnim okoljem, spoznavanje tekoče problematike
gospodarstva in vseh vplivov, ki jo  pomembno zaznamujejo, je v šole prineslo
več aktualnosti in vplivalo na razmišljanje in delo pedagoških kolektivov.  
V projektu uvajanja sprememb smo s pomočjo  delovne skupine organizatorjev
praktičnega usposabljanja skušali zaznati potrebe in šibke dele tega procesa
ter se lotili izdelave gradiva, ki bi bilo v pomoč dijakom, mentorjem v podjetjih
ter organizatorjem v šolah pri pripravi in izvedbi teh aktivnosti. Z anketiranjem so
bila pripravljena izhodišča pri pripravi gradiva - vodnikov za pripravo in izvajanje  
PUD. V sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje so nastali 3 priročniki
s temeljnimi informacijami za pripravo in izvajanje tega dela izobraževanja pod
imenom Vodniki za PUD, kar vsem, ki jih bodo uporabljali, daje konkretne in
strnjene informacije o potrebnih aktivnostih.
Druga pomembna aktivnost v sodelovanju šol s socialnimi partnerji – delodajalci
je bil ciklus usposabljanj mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja
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z delom za dijake in študente. Tako smo skozi
projekt nekoliko pospešili in intenzivirali aktivnosti,
ki so potrebne za nemoteno izvajanje tega dela
izobraževalnih programov. Čeprav je tudi na tem
delu izobraževanja ostal eden od ključnih nerešenih
problemov uskladitev zakonodaje, ki se v tem delu
nanaša na več resorjev, je bistvena dodana vrednost
povečano število usposobljenih mentorjev, ki bodo
kompetentno sodelovali in soustvarjali poklicno
in strokovno izobraževanje. Morda so tovrstni
dosežki videti neznatni, na operativnem nivoju,
kjer je bilo težišče ciljev projekta Munus 2, so pa
še kako pomembni za šole in institucije, ki izvajajo
izobraževalni proces. Sodelavci izobraževanja pri
delodajalcih – mentorji pa postajajo konstanta
sodelovanja med šolo in delodajalci še v enem
delu priprave in izvedbe izobraževalnih programov,
ki je prav tako pomemben pri dobrem načrtovanju
operativne izvedbe programov. To je odprti kurikul,
ki je domena šole in gospodarskega okolja, ki
morata z roko v roki zastaviti vsebine za skoraj 20
% izobraževalnega programa. Takšno konkretno in
odgovorno delo lahko dobro zastavijo in opravijo
le usposobljeni strokovni sodelavci na šolah in
sodelavci pri delodajalcih, to pa so mojstri stroke
in mentorji PUD, ki poznajo koncept izobraževalnih
programov, izvedbe in potreb gospodarstva. Z
usposabljanji mentorjev in anketiranjem delodajalcev
so, ob prepotrebnih podatkih za usmeritve v izvedbi
šolskih izobraževalnih programov, postavljene vezi na
relaciji delodajalec – šola, ki so v strateškem razvoju
gospodarstva eden ključnih dejavnikov za njegovo
rast, saj je dobro kadrovanje vedno bolj pomembno
za uspešen razvoj obojega.

vezane na proces priprave izvedbenega kurikula:  
od načrtovanja izvajanja pouka do vzpostavljanja
in vzdrževanja kontaktov z delodajalci in priprave
odprtega kurikula, v kolektive so prinašali primere
dobrih praks, spomnili na aktivne metode poučevanja
in spodbujali učitelje, naj znotraj zakonodajnega
okvira sami poiščejo poti, ki jim najbolj ustrezajo.
Glede na odzive učiteljev je jasno, da nam jih je v
glavnem uspelo oborožiti z najnovejšimi znanji, ki
jim bodo omogočila postopen prehod in uporabo
transformacijske – konstruktivistične pedagoške
paradigme. Upamo seveda, da je le-ta odprla poti
do večje uporabe metod izkustvenega, refleksivnega
in raziskovalno–problemskega učenja. To so namreč
metode dela, ki temeljijo na aktivnem pridobivanju
znanja in uporabi lastnih izkušenj učencev, ki seveda
na ta način bolj intenzivno razvijajo lastno miselno
aktivnost, predvsem pa samostojnost. Če ob vsem
tem uspeva učitelju še sprejemati in konfrontirati
različna mnenja in stališča učencev, potem je
učitelju uspelo doseči veliko večjo miselno aktivnost
učencev, kar pa seveda vodi v učinkovitejše učenje.
In ravno to zadnje »učinkovitejše« učenje, ali če
bi to poimenovali z danes modernim terminom
»naravno« učenje, je verjetno tista temeljna vrlina, za
katero želimo, da je lastna učitelju. Ker gre pri teh
spremembah za temeljne spremembe, je iluzorno
pričakovati, da se bo to zgodilo takoj. Projekt
Munus 2 je seveda pomembno prispeval k temu, da
spremembe peljejo v smeri omenjenih procesov.

Smo pa znotraj projekta Munus 2 tudi jasno zaznali,
da je potrebno spremeniti še kar nekaj sistemskih
vidikov, ki so znotraj šolskega sistema zapovedani
preko šolske pravilniške in zakonodajne materije.
Veliko je še zadev, ki so potrebne takšnih operativnih   Ta znotraj šolskega sistema danes seveda bistveno
pristopov, a v bistvu je Munus 2 v globalu na zavira in onemogoča resne vsebinske spremembe,
operativnem nivoju tovrstne cilje dosegel, v teh zato bo nedvomno potreben resen premislek o
segmentih pa tudi presegel.
tem, kako to zagato razrešiti. V nekaterih razvojnih
projektih že pred Munusom 2 smo preskusili v praksi,
kaj to pomeni, če nekateri tudi temeljni pravilniki
Projekt Munus 2 je tako z neštetimi aktivnostmi ne veljajo. Iz izkušenj lahko povem, da smo takrat
uspešno podpiral ravno omenjeni vidik spreminjanja zaznali veliko več inovativnih idej med učitelji kot
učiteljevega dela v razredu. Učitelji moderatorji, ki sicer, predvsem pa nas »izklop« nekaterih pravilnikov
so delali s kolektivi oziroma razvojnimi timi na šolah, ni niti malo prizadel, ravno nasprotno, odprt je bil
so skupaj z njimi »predihali« vse aktivnosti, ki so bile dodaten prostor za inovativne rešitve. Jasno je treba
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povedati, da so bile te rešitve vedno in povsod v dobro
učencev. Ravno v času izvajanja projekta Munus 2 pa
se je na področju pravilniške zakonodaje žal zgodil
bistven korak nazaj, kjer tudi velikost in pomembnost
projekta Munus 2 ni bila dovolj, da bi te negativne
pravilniške rešitve ustavili. Razvojno delo je marsikje
zastalo sredi poti; nekatere aktivnosti, ki so šolah že
zaživele in pokazale dobre rezultate, so s sprejemom
nove pravilniške zakonodaje postale »odveč« in
»nepotrebne«. Postavlja se tudi vprašanje, kako
evalvirati že med izvajanjem spremenjene aktivnosti.
Projektu Munus 2 je torej uspelo zaznati nekatere
sistemske ovire na poti v boljše šolstvo, ni pa mu
uspelo povezati in aktivirati ustreznih resursov, ki bi
bili kompetentni in voljni spremeniti tudi teh nekaj
sistemskih ovir. Iz tega je mogoče sklepati, da projekt
Munus 2 v času izvajanja ni bil sposoben sprejeti
in odigrati vloge najpomembnejšega razvojnega
»gibanja«, ki bo zmožno in voljno premikati tudi
strokovne in politične sisteme odločanja v šolstvu.
Razumljivo je, da pri reševanju takšnih problemov
naletimo na dnevno politična dogajanja, ki seveda
nimajo nič skupnega z iskanjem strokovnih
odgovorov pri razvoju šolskega sistema. Ker pa
smo odvisni od dnevne politike, bi bilo pri naslednjih
podobnih projektih verjetno treba razmišljati tudi o
njihovi  politični dimenziji.
Spremembe sistemskih okvirjev, ki morajo voditi
predvsem v smeri večje odgovornosti in avtonomije
tako šole kot tudi vsakega posameznega učitelja,
pa so pogoj za to, da se vse omenjene spremembe
sploh lahko zgodijo in potem tudi trajajo. Brez
ustreznega sistemskega okvirja ostanejo tudi takšne
vitalne spremembe šolskega dela, kot je neposredna
interakcija med učencem in učiteljem, obsojene na
implementacijo v majcenem krogu zanesenjakov,
dolgoročno pa seveda obsojene na propad.
Ključno vprašanje, ki si ga je potrebno zastaviti, je,
ali je projektu Munus 2 uspelo zagotoviti, da bodo
spremembe, ki so nujne in dobre, trajne, ali bodo pač
te stvari živele, kot že rečeno, znotraj majčkenega
kroga šolskih zanesenjakov, dolgoročno pa bodo žal
ugasnile.

Na koncu lahko zaključimo, da je projekt Munus 2
uspešno podprl in pospešil dobre spremembe v
šolstvu, zmanjkalo pa mu je moči za spreminjanje
bistvenih sistemskih okvirjev, ker ni uspel prerasti v
močno »gibanje« za razvoj šolskega sistema, kjer bi
si nedvomno moral zagotoviti tudi podporo dnevne
politike. Ostaja torej neizpolnjena želja po projektu
Munus 3, ki bo sposoben ustvariti potreben sistemski
okvir, v katerem bodo lahko dolgo in srečno živele
tudi spremembe, za katere si je prizadeval Munus 2,
predvsem pa bo lahko zaživela boljša šola, šola, ki
bo sposobna spodbujati inovativnost, samostojnost
in odgovornost učencev in učiteljev.
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EVALVACIJA AKTIVNOSTI 2008 /2012

Izobraževanje strokovnih delavcev

Strokovni delavci šole so bili vključeni v sistem
izobraževanja in seznanjeni s cilji projekta. Udeležili
ŠC Ptuj Elektro in računalniška šola
so se vsega izobraževanja in vseh delavnic, ki jih je
na šoli organizirala projektna skupina MUNUS 2.
Na začetku so   imeli nekateri udeleženci številne
Rajko Fajt, Miran Meznarič
pomisleke in niso bili navdušeni nad cilji prenove.
Postopno in skozi izobraževalne aktivnosti in
Projekt MUNUS 2 smo na Elektro in računalniški delavnice pa so uvideli, da so novi načini in pristopi k
šoli ŠC Ptuj želeli izkoristiti za izboljšanje   izvajanja   delu v šoli dobri in nujno potrebni.
teoretičnih in praktičnih vsebin strokovnih modulov,
povezovanja vsebin splošnoizobraževalnih in
V začetnem obdobju uvajanja prenovljenih in novih
strokovnih modulov, povezovanja šole z delodajalci
programov je bilo veliko vprašanj o dokumentaciji,
in za poenotenje dokumentacije, vezane na izvajanje
o načinu usklajevanja učiteljev različnih predmetnih
učnovzgojnega procesa.
področij, o umestitvi učnih situacij v pouk in
V uvajanje prenovljenih programov smo bili vključeni usklajevanju z urnikom, o vrednotenju in nagrajevanju,
že pred pričetkom projekta MUNUS 2, in sicer na predvsem tistih učiteljev, ki so bili vključeni v delovne
področju mehatronike. Na začetku prenove smo time. Izobraževanje in srečanja moderatorjev,
se lotili analiz izvajanja izobraževalnega procesa v koordinatorjev in ravnateljev v času projekta pa so
preteklih letih in kot največjo pomanjkljivost zaznali prinesla odgovore na vprašanja in pregnala dvome,
težave pri izvajanju teoretičnega in praktičnega ki so se pojavili v tem obdobju.
dela strokovnih modulov ter povezovanja vsebin
splošnoizobraževalnih in strokovnih modulov.
Prihajalo je do časovnih razhajanj med izvajanjem Redno so bila organizirana in izpeljana srečanja
vsebin teorije in prakse, posledično tudi do delovnih skupin na različnih nivojih:
neusklajenosti med učitelji teorije in prakse. Pri 1. Krovna delovna skupina, ki so jo sestavljali vodje
delitvi dijakov v skupine in izvajanju modulov med
vseh PUZ-ov, je pod vodstvom ravnatelja pred
šolskim letom smo naleteli na primere, ko je skupina
začetkom šolskega leta začrtala grobe usmeritve
dijakov poslušala teorijo na začetku šolskega leta,
dela posameznih PUZ-ov.
praktični del modula pa opravljala z velikim časovnim
zamikom. Novi pristopi in nov način izvajanja VID 2. Delovna skupina na nivoju usmeritve je
načrtovanje in usklajevanje izvajala v treh delovnih
so pomenili tudi nov način razmišljanja strokovnih
skupinah:
delavcev. Uvodno obdobje prenove smo izkoristili za
• skupina za elektrotehniko se je ukvarjala z
izobraževanje strokovnih delavcev, kjer so si pridobili
usklajevanjem na področju elektrotehnike
osnovna znanja o ciljih prenove.
(za poklica elektrotehnik in elektrikar ter
mehatronik operater);
Rezultate analiz dela v preteklih letih, zastavljene
• skupina za mehatroniko je usklajevala
cilje, nova izhodišča in  pristope pri izvajanju VID smo
izobraževanje za tehnika mehatronike;
v okviru projekta MUNUS 2 zastavili kot aktivnosti na
• skupina za računalništvo je načrtovala delo
štirih področjih.  
poklica tehnik računalništva.
• izobraževanje strokovnih delavcev,
VSEBINSKO PODROČJE KURIKUL

• prenova dokumentacije,
• medpredmetno in medmodularno povezovanje,
• tečajna oblika izvedbe pouka.

3. Delovna skupina PUZ-a se je sestajala odvisno
od aktivnosti, vezanih na realizacijo VID. Na
začetku šolskega leta oz. na začetku uvajanja
prenovljenih in novih programov tedensko,
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kasneje oz. v drugem polletju  pa na dva tedna.
V drugem oz. kasnejših letih izvajanja programa
so bili sestanki PUZ-ov povprečno vsak mesec,
obvezno pa pred načrtovanimi dogodki (začetek
tečajnega obdobja, projektni teden, obsežna
učna situacija, konec ocenjevalnega obdobja
ipd).
Po spremembi zakonodaje smo reorganizirali delo in
PUZ-e nadomestili z dvema aktivoma:
• aktiv elektrotehnike in mehatronike,
• aktiv računalništva.
Delo aktivov je potekalo v tesni povezavi z delom
oddelčnih učiteljskih zborov. To se je pokazalo kot
boljša rešitev, saj so bili učitelji člani v več PUZ-ih
in so bili precej obremenjenimi s sestanki. Različni
PUZ-i na podobnih usmeritvah so se ukvarjali s
podobno problematiko in z združitvijo v aktive
učiteljev znotraj podobnih programov je lažje izvesti
grobo načrtovanje in tudi evalvacijo.
PUZ smo nadomestili z razrednim učiteljskim
zborom, ki ureja podrobno načrtovanje in izdelavo
letnega delovnega načrta. V razredni učiteljski zbor
so vabljeni vsi učitelji, ki učijo v enakih programih (a
in b oddelek) v istem letniku.
Ta rešitev se je pokazala za dobro, saj so na sestanku
le učitelji, ki učijo v teh razredih in so ves čas
aktivni. PUZ je imel to slabost, da učitelji, ki so učili
le v posameznem letniku (npr. prvem), niso mogli
(želeli) aktivno sodelovati v razpravi o izzivih v ostalih
letnikih (npr. četrtem). Sedaj učitelji, ki poučujejo
splošnoizobraževalne predmete v nižjih letnikih, ne
sodelujejo na vseh sestankih   razrednih učiteljskih
zborov višjih letnikov. Prisotni so le na sestanku,
kadar se predstavi načrt dela za vse letnike nekega
programa. Tu imajo možnost izraziti pomisleke in dati
pripombe, ki jih poskušamo takoj rešiti.
Prenova dokumentacije
Izmed zaposlenih smo oblikovali skupino za
»dokumentacijo«. Strokovni delavci so podali
predloge o tem, katera dokumentacija je sploh

potrebna, kaj je potrebno preurediti, kje so
potrebne spremembe, dopolnitve in kakšna bi
bila najustreznejša oblika. Skupina učiteljev za
»dokumentacijo« je zbrane predloge uskladila z
veljavno zakonodajo in   predlagala novo obliko
dokumenta. Med drugim je tako nastala nova
redovalnica, ki je po mnenju učiteljev prijaznejša,
uporabnejša in preglednejša. Tudi evidentiranje v
dnevnik razreda je doživelo precej sprememb. Nekaj
rubrik je bilo izpuščenih, saj je velikokrat prihajalo do
nepotrebnega podvojenega vodenja podatkov.
Delo skupine za »dokumentacijo« ni bilo končano
v enem šolskem letu. Predlogi strokovnih delavcev
za spremembe so se obravnavali sproti. Potrebno
je priznati, da je prišlo do številnih dobrih rešitev,
nastalih na osnovi predlogov strokovnih delavcev,
vključenih v VID. Nastale rešitve pa bodo tudi odlična
osnova pri sooblikovanju elektronskega vodenja
dokumentacije, na katerega prehaja šola v šolskem
letu 2012/2013.
Medpredmetno in medmodularno povezovanje
Analize VID v preteklih letih so kot eno največjih
slabosti izpostavile slabo povezovanje teorije in
prakse oziroma premalo usklajenega dela med
učitelji teorije in prakse pri strokovnih modulih. Prav
tako smo kot slabost zaznali tudi premalo povezovanja
med učitelji »A« in »B« dela predmetnika. Premalo
je bilo tudi sodelovanja in usklajevanja dela med
šolo in gospodarstvom. Strokovna komisija, ki jo je
imenoval ravnatelj, je po zaključeni analizi pripravila
predloge reševanja slabosti. Predlogi so bili:
1. Pred začetkom šolskega leta se učitelji
splošnoizobraževalnih,
strokovnoteoretičnih
predmetov in praktičnega pouka v programu
in letniku dogovorijo za učne situacije, ki jih
bodo izvajali. K oblikovanju vsebin se povabi
tudi predstavnike gospodarstva. Določi se
skrbnik učne situacije, ki poskrbi za pravočasno
obveščanje sodelujočih in morebitno organizacijo
prostorskih in materialnih pogojev. Skrbnik na
aktivu in ravnatelju sproti poroča o doseženih
ciljih učne situacije. Opravijo se analize, ugotovijo
odstopanja od zastavljenih ciljev, izvedejo
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korekcije in morebitne prilagoditve z namenom
popolne realizacije.
2. Določijo se učitelji, ki so nosilci modula ali
predmeta. Po pravilu je to učitelj strokovnoteoretičnih vsebin. Ta poskrbi, da vsi učitelji, ki
poučujejo vsebine tega modula ali predmeta
(učitelj splošnoizobraževalnih predmetov, učitelj
teorije, učitelj vaj, učitelj praktičnega dela modula
in po možnosti še predstavnik gospodarstva),
skupaj sestavijo in zapišejo letni delovni načrt oz.
fini kurikul za teoretični in praktični del pouka.
S sodelovanjem vseh naštetih smo postopno
dosegli povezavo med teorijo in prakso, med
šolo in gospodarstvom. V začetku je bilo čutiti
odpor med posameznimi strokovnimi delavci.
Usklajevanja so zahtevala ogromno časa. A
z leti je bilo pozitivno razmišljujočih vedno
več, posebno ko so bile prve učne situacije
realizirane in so bili odzivi udeležencev VID zelo
pozitivni. Zanimiv je občutek, da so ta način dela
oz. to filozofijo najprej pozitivno sprejeli učitelji
splošnoizobraževalnih predmetov.
3. Naslednji korak zbliževanja teorije in prakse
je bil, da isti učitelj poučuje teorijo, vaje in po
možnosti še praktični del modula. Ta poteza je
obrodila odlične rezultate. Primerjava med tem
načinom dela in starim – ko sta teorijo in prakso
učila različna učitelja in še to brez predhodnega
usklajevanja – je praktično nemogoča. Odzivi
učiteljev izvajalcev tega novega pristopa so bili
presenetljivo pozitivni. Prvič so učitelji teorije
bili postavljeni v situacijo, ko je »teorija« morala
»zaigrati tudi v delavnici«. Žal se je pri tem, sicer
odličnem načinu dela, pojavila ena težava. Sistem
financiranja. Učitelj teorije mora pri poučevanju
prakse sprejeti normativ 25-urne obveze in še
plačilo po VI. stopnji izobrazbe.
Tečajna (strnjena) oblika izvedbe pouka
Še ena novost, ki je bila poskusno vpeljana v okviru
projekta. Sledimo smernicam za uvajanje novih in
prenovljenih programov v srednjem in poklicnem
izobraževanju in vsem aktivnostim, ki so povezane
z uvedbo novih in prenovljenih programov. Odločili
smo se, da uvedemo tečajno obliko izvajanja pouka

za strokovne module in splošnoizobraževalne
predmete. Šolsko leto razdelimo na tečaje, znotraj
katerih se izvajajo moduli. Ali bo izveden modul
v enem, dveh ali v več tečajih se je odločil aktiv
strokovnega področja. Manjšina modulov se izvaja
preko celega leta. Učitelji so se ob upoštevanju
didaktičnih in pedagoških načel po posameznih
aktivih odločili o trajanju vsakega modula posebej.
Noben strokovni modul se ne izvaja več kot eno
šolsko leto.  Odločili smo se, da bomo tečajno obliko
izvajali v vseh programih in v vseh letnikih  na šoli.
Da bi lahko uvedli tečajno obliko, smo morali pred
začetkom šolskega leta izvesti nekaj aktivnosti, ki so
prispevale k doseganju zastavljenih ciljev.
1. Prenovili smo grobe kurikule za vse programe.
Potrebno je bilo časovno umestiti predvsem
strokovne module po didaktičnih načelih.
Največji izziv je bilo usklajevanje med podobnimi
programi, ki smo jih združevali, saj obiskujejo
module istočasno. Veliko pozornost smo morali
posvetiti tedenski obremenitvi dijakov. V novem
sistemu dijaki v določenem obdobju obiskujejo
manj modulov. Bolj se lahko posvetijo konkretnim
vsebinam in istočasno so obremenjeni z manj
moduli. Urnik dijaka je kvantitativno razbremenjen.
Izkazalo se je, da je zaradi večjega števila ur v
tednu lažje izvesti pouk z aktivnimi metodami dela
(za katere se naši učitelji tudi sproti izobražujejo).
Posledično je teoretično in praktično znanje
pridobljeno z manjšim številom nepredvidenih
prekinitev. Pred uvedbo tečajne oblike so dijaki
usvajali teoretične vsebine, ki so jih praktično
preizkusili komaj čez dva ali tri tedne.
2. Določili smo število tečajev in trajanje
posameznega tečaja. Osnovna ideja je bila, da
šolsko leto razdelimo na štiri enakomerno dolge
tečaje (osem/devet tednov). To je pomenilo
štiri urnike na štirih šolah šolskega centra.
Sprememba urnika na eni od šol pomeni
korekcijo urnika tudi na ostalih, saj so v urniku
prepleteni učitelji, dijaki in prostori. Tečaji so
bili enotno razdeljeni na vseh šolah šolskega
centra. Tudi termini izvedbe PUD-a posameznih
programov so poenoteni znotraj centra.
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3. Uskladili smo praktično usposabljanje v delovnem
procesu (PUD). Analize so pokazale, da je
trajanje tečajev smotrno vezati na čas izvajanja
PUD-a v programu. Pri pogojih, ko strokovni
modul obiskujejo dijaki različnih, vendar sorodnih
izobraževalnih programov, je nujno uskladiti tudi
časovnico izvajanja PUD-a ne le med programi,
ampak tudi med šolami. Delodajalci prav tako
zahtevajo čim enakomernejšo časovno in
številčno razporejenost dijakov. Tako dijaki,
ki opravljajo PUD v istih podjetjih, vendar se
izobražujejo v različnih programih, niso napoteni
na PUD istočasno.    
4. Učno obvezo učiteljev smo razporedili čim bolj
uravnoteženo skozi celo šolsko leto.
5. Prerazporedili in izboljšali smo materialne
pogoje. Učilnice, predvsem specializirane, smo
uredili tako, da se vsaj v dveh lahko istočasno
izvajajo vsebine istega modula.
6. Izvajali smo sprotno evalvacijo. Pred koncem
tečajev oz. pred koncem pouka se sestanejo
posamezni aktivi. Učitelji poročajo o realizaciji, o
doseženih ciljih in na osnovi izkušenj in v skladu
z izvedbenim kurikulom predlagajo korekcijo
urnika in izboljšave. Eden od ciljev projekta
je bila tudi 100 % realizacija vseh vsebin VID.
Ključni element pri realizaciji ciljev projekta je
pristop učiteljev. Na šoli so učitelji zastavljene
cilje prenove vzeli resno in le njihovemu pristopu
gre zasluga za uspehe, ki smo jih zaznali.
Evalvacijo smo izvedli tudi v celotnem kolektivu
pri dejavnostih, kjer sodelujejo vsi delavci šole
(npr. projektni teden).
Tečajna oblika izvedbe pouka ima poleg že omenjenih
tudi to prednost, da je sedaj več praktičnega pouka
nekega modula v istem tednu. To pomeni, da dijaki
ostanejo dalj časa v specializirani učilnici in se
lahko lotijo zahtevnejših nalog, kot če bi praktični
pouk trajal le dve šolski uri, nato bi se selili v drugo
specializirano učilnico.
Izzivi, ki so ostali in se jih bomo v naslednjih letih še
lotili, so:

• zagotoviti takšne materialne pogoje - število
specializiranih učilnic in opreme za izvajanje
praktičnega pouka, da bodo skupine istega
oddelka imele pouk istočasno,
• izdelati rezervno varianto tečaja, ki vstopi
v realizacijo v primeru daljše odsotnosti
posameznega učitelja, vključenega v intenzivno
izvajanje modula.
Koordinacijo vseh aktivnosti, povezanih s prenovo v
času trajanja projekta MUNUS 2, je vodil ravnatelj ob
veliki pomoči moderatorja na šoli. Moderator je bil
hkrati tudi učitelj strokovnih modulov in organizator
PUD. Zastavljene cilje je tako lahko neposredno
preizkusil v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Ugotovitve in izkušnje je uporabil pri svetovanjih in
usposabljanjih drugih učiteljev.
Zaključna evalvacija kaže, da novi pristopi oz.
nove metode kažejo pozitivne rezultate in odzive
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.
Povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja je
boljše, sodelovanja, izmenjave izkušenj in pogovora
med učitelji je več, izkoriščenost opreme je boljša,
opažamo pa tudi dvig uspeha dijakov, kar pa seveda
ni nujno posledica novega pristopa k izvajanju VID.
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MUNUS 2 IN ŠOLSKI CENTER CELJE
Simona Črep in Denis Kač
Šolski center Celje je v vseh letih izvajanja projekta Munus 2 aktivno sodeloval
na vseh  vsebinskih področjih projekta.
Izhodišča našega delovanja so bila:
• kakovost ima prednost pred količino (izobraževanj, evalvacij, izdelkov … );
• oblike izobraževanj (npr. kurikul, PUD, kakovost) in aktivnosti prilagodimo
zahtevam in potrebam uporabnikov (partnerskim notranjim in zunanjim
šolam);
• pri vsaki aktivnosti in izdelku iščemo nove, sveže in inovativne pristope.

	
  

Sliki: Člani projektne skupine Munus 2 na ŠC Celje
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V nadaljevanju prispevka želimo posebej izpostaviti
močna področja našega delovanja v projektu Munus
2. Najbolj aktivno je pri projektu zagotovo sodelovala
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.
MODULARNO ZASNOVAN POUK
Eden od temeljnih ciljev sodobnega koncepta
izobraževalnih programov je povezovanje splošnega,
strokovnega in praktičnega izobraževanja. Tako
želimo doseči tudi na Srednji šoli za strojništvo,
mehatroniko in medije večjo vsebinsko povezanost
znanja ter razvoj poklicnih in ključnih kompetenc,
ki vodijo do celostne usposobljenosti za poklic,
zmožnosti sodelovanja v družbi in spodbujajo
osebnostni razvoj ter nadaljnje izobraževanje.
S tem namenom vpeljujemo v vzgojno-izobraževalni
proces nove metode poučevanja ter različne
organizacijske oblike in načine dela, med katere
uvrščamo tudi modularno zasnovan pouk.
V šolskem letu 2011/12 smo na Srednji šoli za
strojništvo, mehatroniko in medije začeli poskusno
izvajati modularno zasnovan pouk v okviru projekta
Munus 2, in sicer v dveh oddelkih prvih letnikov
poklicno-tehniškega izobraževanja programov strojni
tehnik in tehnik mehatronike.
Pouk, ki temelji na učnih situacijah, postaja naša stalna
praksa, novost pa je t. i. »strnjena oz. seminarska«
izvedba pouka. To pomeni, da se določeni moduli
oz. predmeti izvajajo v večjem obsegu ur na dan/
teden, kot smo bili tega vajeni. Tako se lažje lotevamo
celovitejših in obsežnejših nalog oz. problemov.
Pri načrtovanju smo upoštevali številne robne pogoje
(zakonska in podzakonska določila ter zaključek
izobraževanja s poklicno maturo), kar je inovativne
posege v drugače zasnovan pouk nekoliko otežilo.
V nadaljevanju smo namenili veliko pozornosti tudi
organizaciji in izvedbi pouka.
Klasično, tj. permanentno skozi celo šolsko leto, v
nespremenjenem obsegu ur na teden, smo izvajali
v obeh modularno zasnovanih oddelkih temeljne
splošnoizobraževalne predmete in športno vzgojo,
devet predmetov pa smo v   posameznem oddelku
izvajali modularno.
Urnik je  postal dinamičen, učitelji so morali biti pri

svojem delu zelo inovativni, z uporabo aktivnih metod
poučevanja pa so prevzemali vedno pogosteje vlogo
mentorja oz. moderatorja.
SPIN-analiza, ki so jo opravili dijaki in učitelji
modularnih oddelkov, in rezultati evalvacije   ob
zaključku pouka so zelo spodbudni. Tako učitelji
kot dijaki vidijo v modularni zasnovi pouka številne
prednosti v primerjavi s klasičnim poukom.  
Dijaki imajo o modularni izvedbi pouka zelo pozitivno
mnenje. Navajamo samo nekaj primerov njihovega
razmišljanja o tovrstni organizacijski izvedbi pouka.
• Takšna izvedba pouka se mi zdi zelo dobra oblika
dela. Lažje se učiš in imaš več časa za druge
stvari.
• Pouk je speljan na drugačen način.
• Več je skupinskega in projektnega dela, zato
pouk hitreje mine.
• Projektni dan me je motiviral za celo leto.
• Delo v skupinah je zelo pomembno, saj da
najprej vsak svoje mnenje, nato pa se skupaj
pogovorimo o najboljši možnosti.
• V krajšem času smo pridobili veliko več znanja
kot pri pouku čez celo leto.
• Pouk je bil zanimiv. Fizike sem se vedno bal,
letos pa mi je postala zanimiva, tudi razumel sem
jo dosti bolje.
• Hitreje smo dobili ocene, snovi nismo jemali in
potem pisali test čez dva meseca.
• Imam dosti boljše ocene/boljši uspeh.
• Z učitelji imamo bolj prijateljski odnos.
• Zanimivo leto, dobri učitelji in več znanja.
• Modularna izvedba pouka je zelo dobra zamisel.
Mislim, da bi morali s tem nadaljevati.
• Modularna izvedba je zakon.

Seveda imajo dijaki o modularni izvedbi pouka tudi
negativno mnenje, ki je bilo izraženo v manjšini.
• V primeru, da si odsoten od pouka,   zamudiš
veliko snovi.
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• Urniki bi lahko bili boljši.
• Modularni sistem ni v redu.

• načrtno spremljanje in vrednotenje lastnega
dela;

• Vzemite vse bolj »na izi«.

• izbira prednostnega področja samoevalvacije
za posamezna obdobja in priprava akcijskega
načrta;

Vsekakor je bil uspeh dijakov obeh »modularnih«
letnikov ob koncu šolskega leta nepričakovano visok,
v primerjavi z doseženim učnim uspehom dijakov PTI
preteklih let celo nadpovprečen.

• redno izvajanje samoevavacije – začetek
dolgoročne strategije razvoja, s katero:

Tudi v šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z
izvajanjem modularno zasnovanega pouka, in sicer
v štirih oddelkih prvih in drugih letnikov omenjenega
programa.

• izboljšujemo
kakovost
izobraževalnega procesa;     
• zagotavljamo sistematičen
vpogled v dejavnost šole;

vzgojnoin

celosten

• opredeljujemo prednostna področja izboljšav;
• spodbujamo razvojno načrtovanje izboljšav;

V tem letu bomo poskusili rešiti nekatere dileme, ki  
jih prinaša modularna izvedba pouka. To so:

• zagotavljamo kontinuiteto (evalvacija
sestavni del načrtovanja in delovanja);

je

• povečujemo učinkovitost dela;
• metodična obogatitev pouka – uporaba aktivnih
metod poučevanja;

• zagotavljamo diskretnost rezultatov;

• vsebinska obogatitev pouka (učinkovito
načrtovanje kurikulov s predvidenimi izboljšavami
medpredmetnega povezovanja);

• krepimo odgovornost vseh za kakovost
delovanja šole;

• organizacija (strnjena izvedba posameznih
modulov v štirih oddelkih – priprava/uskladitev
urnikov, enakomerna delovna obremenitev
učiteljev).
S tem namenom bomo izvedli tudi strokovno
usposabljanje učiteljev – izmenjavo primerov dobrih
praks.
KAKOVOST IN INOVATIVNOST KOT NAČIN DELA
V ŠOLI
Vse, kar delamo na šoli, je povezano s kakovostjo,
zato tega področja ne moremo obravnavati ločeno
od drugih. Kljub temu si je Srednja šola za strojništvo,
mehatroniko in medije v okviru razvojnega načrta za
petletno obdobje 2009–2014 zastavila nekatere
prednostne cilje prav na področju kakovosti. To so:
• uvedba celovitega sistema ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti na šoli;

• šolo prilagajamo potrebam realnega okolja;   

• oblikovanje spletnih strani področja kakovost;
• objava poročila komisije za kakovost.
V prihodnje se bomo prioritetno ukvarjali z
inovativnostjo, ki jo bomo poskušali povezati z višjo
dodano vrednostjo znanj in spretnosti, ki prispevajo
k osebnostni in skupni rasti.
Šola aktivno deluje na vseh področjih, ki prispevajo
k doseganju zastavljenih prioritetnih ciljev, vendar
je po številnih (samo)evalvacijah in analizah nastopil
čas za učinkovite korektivne ukrepe in izboljšave,
za katere potrebujemo inovativne predloge in
ideje. Zato je bila logična nadgradnja celovitega
vodenja kakovosti vzpostavitev sistema zbiranja in
obvladovanja koristnih predlogov in idej.
Tako smo začeli na šoli načrtno uvajati aktivnosti za
povečanje ustvarjalnosti in inovativnosti.
Učitelji smo spoznavali področje ustvarjalnosti in
inovativnosti na konferencah učiteljskega zbora,
dijaki pa na okroglih mizah in razrednih urah. V
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nadaljevanju smo vzpostavili tudi sistem, s katerim
bi poskušali narediti našo šolo ustvarjalnejšo in
bolj inovativno. Tako bi mlade in učitelje spodbujali
k inovativnemu razmišljanju, krepili in odpirali
komunikacijo ter sodelovanje, razvijali odprtost do
novih idej, strpnost do drugače mislečih, samozavest,
odgovornost, podjetniško naravnanost …
Najprej smo poiskali ustrezno poimenovanje naše
aktivnosti. Ob pomoči natečaja smo izbrali ime
UTRINKI. Tako smo našli tudi osnovo za nadaljnje
promocijske aktivnosti.
Pripravili smo osnovo v obliki modela, pravilnika
za zbiranje in obvladovanje koristnih predlogov –
utrinkov, obrazca ter izhodišče za vrednotenje in
nagrajevanje utrinkov.

  

  

  

  

Vse gradivo je dosegljivo na spletni strani šole:
http://www.sc-celje.si/sm/utrinki

Z zanimivo promocijsko akcijo s plakati smo
predstavili idejo dijakom, izvedli smo tudi okroglo
mizo s predstavniki skupnosti dijakov in dijake
obveščali na tematski razredni uri.
V podporo aktivnosti je bila izdana tudi inovativna
zloženka s predlogi, kako povečati ustvarjalnost na
osebni ravni.
Aktivnosti inovativnosti smo želeli okrepiti z natečajem
zbiranja koristnih idej – utrinkov na temo MOJA
ŠOLA.

  

To je šele začetek našega prizadevanja narediti
šolo ustvarjalnejšo in bolj inovativno. Začetni cilji so
bili usmerjeni predvsem v odpiranje komunikacije
ter spoznavanje in zavedanje o pomembnosti
ustvarjalnega razmišljanja.
V šolskem letu 2012/13 bomo poskušali aktivnosti
še okrepiti in jih tudi sistematizirati z vključevanjem v
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obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti in v odprti del kurikulov. Hkrati bomo poskušali preučiti več
kot 100 predlogov lanskega natečaja. Med njimi bomo izbrali najboljše in najuporabnejše predloge. Seveda
se zelo dobro zavedamo izziva, kako implementirati izbrane ideje v prakso.
PROMOCIJA PIU
Na Šolskem centru Celje je bila skupina Munus 2 v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi delavkami našega
centra ves čas zelo aktivna tudi na področju promocije poklicev.
Poleg številnih kakovostnih promocijskih dogodkov na našem centru, osnovnih šolah, v nakupovalnih
središčih in razstaviščih smo najbolj ponosni prav na razvoj inovativnega promocijskega tiskanega in video
gradiva za osnovnošolce.
Gradivo Vrtiljak odločitev je skupina naših dijakov in dijakinj medijskih oddelkov pod vodstvom mentorjev  
oblikovala v strip, ki je mladim zagotovo zelo blizu. Za popoln uspeh je piko na i dodala še video animacija
nastalega stripa.

  

  
Animacija stripa Vrtiljak odločitev na http://www.youtube.com
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PROJEKT  MUNUS 2 NA TŠC NOVA GORICA
Mag. Adrijana Špacapan
Delo s projektom MUNUS 2 je na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica
potekalo skladno s krovnimi smernicami celega projekta po vseh dogovorjenih
vsebinskih področjih. Osebe, odgovorne za posamezne naloge v tem
kontekstu, so korektno sledile delovnim načrtom svojih matičnih delovnih skupin
na nacionalni ravni, v projektne naloge pa so vnesle tudi nekaj posebnosti in
intenzivnost svojih dejavnosti prilagajale različnim okoliščinam. Med temi velja
opozoriti na najizrazitejši, to sta predvsem posebnosti šole kot delovne skupnosti
in pripravljenost vodstva in učiteljev ter učiteljic za sodelovanje.
V tem smislu se je področje kurikula prvi dve leti izrazito usmerilo izmenoma
v izobraževanje moderatorjev in delavnice s kolektivom, zadnji dve leti pa bolj
posameznim skupinam za posamezne izvedbene naloge (npr. aktivne delovne
metode pri pouku ali modularizacija) glede na želje in potrebe v kolektivu.
Skupina za kurikul je spoznala, da se spremembe na vseh nivojih učiteljevega
dela, od drobnih vsakdanjih rešitev pri pouku do sistemskih na letni ravni, težko
uveljavljajo. K temu med drugim prispeva tudi primanjkljaj teoretičnega znanja s
področja didaktičnih pristopov, ki so ga skušali moderatorji deloma nadomestiti
med delavnicami v posameznih učiteljskih zborih šole na Tehniškem šolskem
centru Nova Gorica. Kolegom so skušali približati pojem kurikul kot proces,
pri katerem nujno sodelujejo vsi, ki poučujejo v določnem programu, ta pa je
povezan z vizijo in odgovorom na najpomembnejše vprašanje: Kaj si želimo za
dijaka, ki se pride šolat k nam?
Na Tehniškem centru Nova Gorica nastaja veliko učnih gradiv tako za strokovna kot
za splošna področja, saj je med nami veliko učiteljev in učiteljic, ki so ustvarjalni,
obenem pa imajo še dovolj moči, da si želijo deliti svoje zamisli s sodelavci in
sodelavkami. Malo pa je bilo narejenih učnih gradiv, ki bi jih spodbudil projekt
sam. Razlogov za to je več. Marsikomu med učitelj skromnost ne dopušča
izpostavljenosti, kar se z objavo nedvomno zgodi. Drugi se zavedajo, da pomeni
objava besedila veliko zahtevnega ukvarjanja s podrobnostmi, kar sicer zajamči
ustrezno kakovost, vendar temu niso pripravljeni nameniti svojega časa. Med
drugim pa so tu tudi nekatera pravila za delo s projekti Evropskih socialnih
skladov, ki so ovirala plačevanje zaposlenim pri poslovodečem partnerju, zato
so bili avtorji gradiv na domačem centru v nejasnem položaju, kar jih je odvrnilo
od sodelovanja.
Projekt je spodbudil vse udeležene k premišljevanju o še nekaterih novih
pristopih k delu z dijaki: to sta mapa učnih dosežkov in osebni izobraževalni
načrt. Oboje so nekateri učitelji, predvsem razredniki, z veseljem sprejeli, saj sta
oba dokumenta nekaj, s čimer je možno spremljati otrokovo napredovanje. Da bi
se oba uveljavila, pa je bil potreben kar osebni spodbudni pristop k posameznim
učiteljem kljub temu, da je cilj vseh nas, da dijaki napredujejo ne le formalno,
s spričevalom, temveč tudi v resnici, z veščinami, znanjem in da odrastejo kot
ljudje. Ta del projekta po našem mnenju odraža izrazito humano noto, ki si jo
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želimo ohraniti v šoli kljub družbenemu trendu, ki
se morda odmika od vizije o človeški bližini … ali pa
prav zaradi tega.
K podobnemu cilju je stremela tudi skupina za
promocijo na TŠC Nova Gorica.   Januarja 2010 je
na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica potekala
Olimpijada poklicev. To je državno tekmovanje in
obenem za zmagovalno skupino vstopni dogodek
na EuroSkills, vzporednico na evropskem nivoju.
Obsega merjenje različnih poklicnih spretnosti med
mladimi udeleženci, dijaki poklicnih in strokovnih
šol. Projekt MUNUS 2 se ji je pridružil z nekaj
odmevnimi spremljevalnimi dejavnostmi: k ogledu je
povabil množico osnovnošolcev, ki jim je ponudil tudi
sodelovanje v delavnicah za spoznavanje poklicev.
Z desetih osnovnih šol v regiji je prišlo skoraj 250
otrok. Kolegici, zadolženi za promocijo, izhajata iz
spoznanja, da mladi ne vedo dovolj o posameznih
poklicih, ne morejo dojeti njihovega čara in se zato
za poklicno šolo ne odločijo. Njuna promocijska
dejavnost je bila med projektom naravnana tudi širše:
na sodelovanje z obrtnima zbornicama regijskega
prostora, saj je pomemben cilj prenovljenih
programov strokovnega in poklicnega izobraževanja
prav povezava šole in delodajalcev, njihova krovna
organizacija pa lahko k temu veliko pripomore.
Neformalno znanje, ki si ga pridobimo v življenju
poleg rednega dela in formalne izobrazbe, postaja
pomembna informacija o naših zmožnostih, zato
smo se na centru posebej trudili, da bi se to področje
uveljavilo tudi sistemsko. Posebej uspešno za ta
del je bilo sodelovanje z gospodarskimi partnerji
iz domačega okolja, ki so prispevali svoj pogled
na priznavanje neformalnih kvalifikacij in tudi svoje
potrebe pri tem. Prav stik s konkretnim socialnim
okoljem je dragocena pridobitev projekta.
Kakovosti smo namenili več pozornosti v zadnjem
projektnem letu. Usmerili smo se v spletne
vprašalnike, s katerimi smo želeli spodbuditi učitelje
in učiteljice k temu, da premislijo o svoji pedagoški
praksi tudi prek mnenja svojih dijakov, ki so ankete
izpolnjevali. S tem smo naredili določen premik
proti ideji, da učitelja ni strah, kaj se o njegovem
delu misli, nasprotno, to lahko vzame za izhodišče
sprememb pri svojem delu. Verjamemo pa, da smo
pri tem odkrivanju šele na začetku in da je na tem
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področju možno še veliko storiti v želji biti boljši.
Vsa področja, ki jih je zajel projekt MUNUS 2, so na
Tehniškem šolskem centru pomenila veliko novost,
saj so posegla v najgloblji odnos učitelja do njegovega
dela, kar pomeni spremembo od celostnega pristopa
do vsakdanjih drobnih sprememb pri pouku. To
je proces in sam zase ni preprost. Sodelujoči pri
projektu, ki ga je vodil Tehniški šolski center nova
Gorica, pa smo občutili tudi, da je v domačem
delovnem okolju najtežje uresničevati cilje, še zlasti,
če so povezani z razvojnimi temami, novostmi in vizijo,
kakršno je skušal vnesti med nas projekt MUNUS 2.
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PRIDOBITVE S PROJEKTOM MUNUS 2
Nataša Kristan Primšar
Projekt MUNUS je v strokovnem in poklicnem izobraževanju pustil neizbrisen
pečat. Z vpeljavo novosti na področju načina in organizacije dela je v šolskih
kolektivih krepko razburkal utečeno pedagoško delo. Z idejo o avtonomni
šoli in avtonomnem učitelju, kompetenčnem načrtovanju dela z dijaki, večjim
povezovanju z gospodarstvom, s poudarjanjem pomena promocije, se
je dojemanje vloge učitelja, vodstva šole, podpornih strokovnih inštitucij,
spremenila.

Slika 1: predstavitev prenovljenih programov strokovnega in poklicnega izobraževanja svetovalnim delavkam v osnovnih šolah

V učiteljih je dozorelo spoznanje, da so spremembe nujne in neizbežne. Problem
nastane pri absorbiranju vseh novosti, še posebej, če posameznik zaradi tega ali
onega razloga ne uspe najti rdeče niti same prenove.
V času projekta MUNUS 2 smo na Tehniškem šolskem centru Kranj uspeli prenesti
veliko sprememb – nekatere so se izkazale kot dobre in je zaradi njih delo na
centru kakovostnejše. Nekatere rešitve pa so se izkazale za neustrezne in v šolski
praksi niso zaživele. Ob zaključku projekta lahko povzamemo napredek in rezultate
Pedagoške spremembe
Projekt MUNUS 2 je bil usmerjen predvsem na učitelja in njegovo delo. Zaradi
novega načina načrtovanja dela se je intenzivnost sodelovanja med učitelji
povečala. Kompetenčno načrtovanje dela se je v praksi izkazalo kot zelo zahtevno
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saj na nivoju izobraževalnih programov zahteva zelo
dobro poznavanje le-teh in premišljeno organizacijo
dela. Usklajeno sodelovanje učiteljev in ravnateljev je
v tej fazi ključnega pomena.
Delo učitelja ni več skrito za zidovi, zahteva se
transparentnost njegovega dela. . Pomemben korak
je bil narejen pri zbiranju in objavi kurikulov s pomočjo
spletne učilnice. Delo sodelavca, ki poučuje drug
modul ali predmet ni več tabu, ki ga lahko pozna
samo ravnatelj ali njegov pomočnik. Sistem je
naravnan tako, da omogoča stalno nadgrajevanje in
posodabljanje učiteljevega dela v razredu. Z leti rabe
takšnega načina oddajanja in zbiranja izvedbenih
kurikulov se vzdušje v učiteljskem zboru izboljšuje.
Sistem omogoča sodelovanje učiteljev, odprto
načrtovanja pouka in boljšo kakovost izobraževanja.
Eden od ciljev projekta MUNUS 2 je tudi usposobiti
dijaka za samostojno spremljanje in načrtovanje
svoje karierne poti. Tako Mapa učnih dosežkov kot
Osebni izobraževalni načrt sta načina, da dijake
ozavestimo o pomenu načrtovanja in dokumentiranja
svojega dela. Uporaba MUD je v uporabo ponujena
vsem razrednikom. Nekateri dijaki tako uporabljajo
fizično različico MUD razvito v projektu MUNUS2,
drugi v okviru razrednih ur uporabljajo delovne
liste,… Torej, MUD je pri delu z dijaki zaživela. V
veliko pomoč so naši svetovalni službi pri delu z dijaki
enotni obrazci za izdelavo OIN: za nadarjene dijake,
dijake z učnimi težavami, dijake s statusi. Delo je
enostavnejše, kvalitetnejše, omogočen je celosten
pristop k vsakemu dijaku.

S pomočjo odprtega kurikula, ki omogoča šoli,
da sama oblikuje del izobraževalnih programov,
smo uspeli naše programe približati potrebam
lokalnega gospodarstva. Nenehni tehnološki razvoj,
spremembe na trgu, specifičnost regionalnega okolja
– vse to je realnost našega časa v katero vstopajo
naši dijaki po končanem šolanju. Za delo morajo biti
usposobljeni, seznanjeni morajo biti z najnovejšimi
znanji. V tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji,
strokovnimi aktivi, učitelji in dijaki smo oblikovali
programe po meri vseh udeleženih.

Slika 2: Usposabljanje učiteljev v okviru vsebinskega področja Kurikul

Sama strokovna posodobitev programov je povezana
tudi z izdelavo novih učnih gradiv, ki jih predvsem
za strokovne predmete že od nekdaj primanjkuje.
V okviru projekta je bilo na našem centru izdelanih
7 gradiv s področja računalništva, elektrotehnike in
mehatronike, ki so namenjena delu dijakov in učiteljev
Področje priznavanja neformalno pridobljenih znanj pri posameznih predmetih. Gre za bistven napredek,
(NPZ) v Evropi in širše pridobiva vse večji pomen saj saj so bila le ta narejena na osnovi znanja, priprav in
se vsi zavedamo, da množica   neformalnih znanj, praktičnih izkušenj  učiteljev strokovnih predmetov.
izkušenj in kompetenc posameznika predstavlja  skrito
vrednost in zaposlitveno prednost. V projektu so bile
oblikovane smernice, razviti postopki za priznavanje Učinkovitost vzgojno izobraževalnega procesa je
neformalno pridobljenih znanj, enotni obrazci in odvisna od več dejavnikov in sicer: vodstva šole,
kompetenčne tabele za strokovna področja. V svoje dela učiteljev,   dela dijakov, sodelovanja staršev in
aktivnosti smo vključili tudi   podjetja v Gorenjski zunanjih partnerjev in prav zato je ugotavljanje in
regiji (Sava d.d. in Merkur d.d.), ki že spremljajo spremljanje kakovosti v šolstvu še kako pomembno. Z
usposabljanjem komisije za kakovost in usmerjanjem
neformalno pridobljena znanja svojih zaposlenih.
njenega dela preko projekta smo dosegli svoj
Strokovna posodobitev programov in kakovost dela
namen. Pozitivno razmišljanje in ugotavljanje stanja z
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vodenimi spletnimi samoevalvacijami je pokazalo na
katerih področjih dela smo dobri in kaj moramo še
izboljšati. Z izvedbami skupnih samoevalvacij so se
učitelji in dijaki navadili na vsakoletno sistematično
preverjanje kakovosti izbranega področja dela.
Pregledali so rezultate in preko komisije za kakovost,
pa tudi sami, poskušali odpraviti pomanjkljivosti, oz.
odstopanja od pričakovanega rezultata. Komisija za
kakovost je prejela osnovna znanja o načinu in vsebini
dela, ki je nujno potrebno za spremljanje kakovosti
v šoli. Hkrati ji je bil in ji bo še v pomoč  v projektu
izdelan   Metodološki priročnik za delo šolskih
komisij za kakovost. Komisija za kakovost Strokovne
in poklicne šole TŠC Kranj je s teoretičnim znanjem
pridobila tudi orodja za vodenje samoevalvacije, pri
čemer je mišljena  zbirka spremne dokumentacije za
pripravo in vodenje celotnega postopka.
Povezave z gospodarstvom
Eden od pomembnih ciljev prenove šolstva je bila
tudi večja povezava med šolstvom in gospodarstvom.
V projektu MUNUS 2 smo veliko pozornost posvetili
tudi tovrstnemu sodelovanju. Sodelovanje našega
centra je bilo že pred prenovo zelo dobro a z novimi
zahtevami in usmeritvami je prešlo na nov nivo.

regionalnem okolju. Prav tako so pomembni tudi
mentorji, ki dijaka spremljajo v času usposabljanja
na delovnem mestu.
Ker se je ravno na področju mentorstva pokazalo,
da so mentorji v podjetjih nedvomno strokovno
kompetentni, imajo pa velik   primanjkljaj znanj s
področja didaktike, psihologije in andragogike, smo
v okviru projekta pedagoško andragoško izobrazili
precejšnje število mentorjev. Da mentorji tovrstna
znanja potrebujejo je bilo razvidno iz odzivov
udeležencev.
Da bi mentorjem v podjetjih- predvsem začetnikom
olajšali začetne korake na področju PUD-a smo jim
ponudili tudi Vodnik za mentorje. Poleg tega smo
izdali še Vodnik za dijake in Vodnik za organizatorje
PUD-a.  V vodnikih na poljuden in sistematičen način
vodimo bralca v svet praktičnega usposabljanja pri
delodajalcih in razblinjamo določene dvome in
nejasnosti. Dober odziv pri uporabnikih vodnikov
– predvsem pri mentorjih kaže, da je bil namen
dosežen.
Prepoznavnost TŠC Kranj

Slika 3: Mentorji iz podjetij

Praktično usposabljanje z delom je del prenovljenih
izobraževalnih programov. Pridobitev delovnih
izkušenj je za vsakega dijaka izjemno pomembna.
Organizacija in zagotovitev kvalitetnega PUD za dijaka
je zahtevna naloga. Poleg izobraževalnega programa
in ciljev PUD je potrebno upoštevati strokovna
področja, kadrovske potrebe in zahteve podjetij v

Slika 4: predstavitev izdelkov projekta MUNUS 2

V projektu smo na centru pridobili nova konkretna
znanja s področja promocije in marketinga
strokovnega in poklicnega izobraževanja in s
tem ozavestili pomen le tega tudi za predstavitev
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naših programov oziroma poklicev. Na primer: priprav projektne dokumentacije, predvsem
pomen učinkovitih tiskovin, komunikacije z mediji, pa usposobljenost za izvajanje in spremljanje
izbire in določitve ciljne populacije, potrebe po planiranih aktivnosti. Pridobili smo partnerstva v
večji sistematičnosti.... Posledično smo dali večji domačem in tujem okolju, ki nam že omogočajo  
poudarek tovrstnim aktivnostim.  Poleg že utečenih, širši, bolj inovativen pogled na izvajanje vzgojno
smo dodali Vrtiljak poklicev , se oglaševali v Qlandii izobraževalnega dela. Izkušnje in primere dobre
in Tušu tudi z delavnicami, na Pomladnem dnevu so prakse, s katerimi smo se seznanili na mednarodnih
dijaki promovirali šolo s svojimi dejavnostmi in tako srečanjih v tujini  in doma, bomo delno prilagojene
poskrbeli za prepoznavnost v širšem okolju. Posebej lahko uporabili tudi pri svojem delu na TŠC Kranj.
bi želeli izpostaviti Vrtiljak poklicev, saj smo s
prireditvijo  uspeli povezati vse strokovne in poklicne
šole na Gorenjskem. Na sestankih smo spoznali
da je problematika strokovnega in poklicnega
izobraževanje skupna in da bomo uspešnejši, če
bomo sodelovali. Še naprej bomo iskali nove, sveže
in zanimive  pristope k promociji  poklicev za katere
izobražujemo na TŠC Kranj.

Slika 5: Vrtiljak poklicev

Povezave s tujino
Mednarodno sodelovanje je v današnjem času
globalizacije nujno in neizbežno. Tudi na tem
področju smo v   času projekta MUNUS 2 naredili
velik korak naprej. Prenos idej in  informacij med člani
širše projektne skupine in udeležba na strokovnih
ekskurzijah v tujini: Danska, Avstrija, Nemčija,
Španija, Norveška, organiziranih v okviru projekta,
nas je vzpodbudilo k aktivnejšemu mednarodnemu
sodelovanju.   
Splošni napredek:
S sodelovanjem in aktivnim delom  v projektu MUNUS
2 smo pridobili nove kompetence na področju
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Ljubljana
Dejan Schaubach
Ko smo se na Šolskem centru Ljubljana ob pripravi projekta in oblikovanju
konzorcija odločali, ali se vanj aktivno vključimo, so nam predstavili temeljni cilj
projekta. Ta je bil doseči večjo kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja in
usposabljanja. Ker je to tudi eden izmed temeljnih ciljev našega šolskega centra,
h kateremu vsi zaposleni stremimo ves čas, smo v projekt brez pomislekov
vstopili in se v pričakovanju uresničitve ciljev zavezali k aktivnemu sodelovanju.
Projekt je sicer potekal izvedbeno v več vsebinskih sklopih, naši sodelavci pa so
sodelovali v skupinah za kakovost, kurikul, promocijo in mape učnih dosežkov.
Vsaka izmed skupin je imela opredeljene svoje specifične cilje, ki pa so vsi
skupaj stremeli k temeljnemu cilju: izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih
izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih ter promocija
tehničnih poklicev.

	
  Predvsem skupina za kuriluk je po naši oceni dosegla najodmevnejše rezultate
pri svojem delu. V sklopu projekta so namreč člani oblikovali izobraževalne
programe tako, da so zgrajeni modularno, posamezen modul pa povezuje
splošna, strokovna in praktična znanja. Izvajalci morajo biti za uspešno izvedbo
posameznega modula usposobjeni skupinskega načrtovanja, izvajanja in
vrednotenja znanja oziroma kompetenc. Vsi udeleženci projekta in usposabljanj
so tako v sklopu projekta pridobili kompetence za pripravo, izdelavo in evalvacijo
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kurikula, določitev minimalnih standardov znanj
ter kompetence timskega pristopa k oblikovanju
predlogov odprtega kurikula in določanja katalogov
odprtega dela kurikula. Učitelji so tako na primerih
dobre prakse spoznali dejansko medpredmetno
povezavo in sodobne didaktične pristope k doseganju
osnovnih pedagoških ciljev.

	
  

	
  

V skupini za mape učnih dosežkov so člani s pomočjo
strokovnih sodelavcev večih šol razvili in pripravili  
sistem za vodenje osebnega izobraževalnega načrta,
ki naj bo v pomoč na šoli svetovalni službi, razredniku
in učiteljem programskih enot.   Dijaki so tako pod
vodstvom učiteljev, ki so se pred tem udeležili
daljšega strokovnega usposabljanja, pripravili in
oblikovali osebno mapo dosežkov (portfolio). Mapa
dosežkov jim omogoča urejen pregled doseženih
znanj in kompetenc, s tako urejeno mapo pa so
dijaki že v času izobraževanja, sploh pa ob vstopu
na trg dela občutno bolj konkurenčni in prepričljivi,
saj lahko svoja znanja tudi formalno dokazujejo. V
Skupina za promocijo se je pri svojem delu posvetila času projekta se je izkazalo, da imajo dijaki v resnici
predvsem aktivnostim, ki omogočajo boljše veliko znanj, pridobljenih izven ozkega šolskega
poklicno informiranje in usmerjanje osnovnošolcev prostora, zato se je za lažje oblikovanje in urejanje v
in odraslih, popularizacijo in izboljšanje ugleda sklopu projekta pripravil tudi e-portfolio. Ta dijakom
PIU, prepoznavanje talentov in njihovo usmerjanje omogoča enostavnejše urejanje in dostopanje do
v naravoslovje in tehniko ter boljšo usposobljenost lastne mape dosežkov, hkrati pa omogoča tudi
poklicnih svetovalcev v osnovnih šolah, zavodih enostavnejše pregledovanje urejene dokumentacije.
za zaposlovanje in pri posrednikih del. Skupina za
promocijo je s svojimi aktivnostmi nudila podporo
pravzaprav vsem ostalim skupinam in projektu v
celoti, saj je organizirala promocijske akcije na
ravni cele države in tako bistveno prispevala k
večji prepoznavnosti tehniškega izobraževanja in
zaposlitvenih možnosti.
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Naš šolski center je sodeloval tudi v skupini za
kakovost, kjer so si ob začetku projekta zastavili
ambiciozen cilj: spremljati in evalvirati delo (analiza
načrtovanih in izvedenih projektnih aktivnosti)
projektne ekipe in izvajati ustrezne ukrepe za
izboljšanje ter uvesti celovit sistem ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti v srednje šole. Z doseženimi
rezultati so zadovoljni, kar je razvidno tudi iz kazalnikov
realizacije za posamezna vsebinska področja.

	
  

Ne glede na skupino oziroma posamezno vsebinsko
področje delovanja in vključenosti našega šolskega
centra je po mnenju udeležencev eden izmed večjih
in pomembnejših učinkov projekta vzpostavljena
mreža šol. V ljubljanski regiji smo namreč v projekt
povabili 10 partnerskih šol različnih tehničnih
usmeritev. Skozi izvedbo posameznih aktivnosti se je
tako oblikovala skupnost, v kateri se je ozaveščenost
o potrebi prenove in popularizacije tehničnih
poklicev bistveno povečala. Prav vsi udeleženci so
izrazili pripravljenost sodelovanja pri posodabljanju
kurikulov, saj se zavedajo, da so le sodobni učni
programi ter povezanost z gospodarstvom zagotovilo
za kvalitetno strokovno usposabljanje tako mladine
kot odraslih.

	
  

Naj ob koncu povzamemo in strnemo ter brez
kakršnihkoli zadržkov povemo, da so po mnenju
naših udeležencev v različnih aktivnostih projekta le-ti
občutno napredovali pri sposobnostih timskega dela
oblikovanja kurikula in minimalnih standardov znanj,
predvsem pa so skozi projekt navezali tesne stike
tako s strokovnimi delavci drugih šol kot zaposlenimi
v podjetjih. Prav vsi si želimo, da bi se trend in
izkušnje, pridobljene na projektu, uporabljale tudi v
bodoče.
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VPLIV AKTIVNOSTI PROJEKTA MUNUS 2 NA DELO  IN ORGANIZACIJO
POUKA NA SŠGT MARIBOR
Marjan Božičko
V projekt MUNUS 2  se je naša šola vključila kot konzorcijski partner, zato je
tudi vpliv projekta na delo in življenje v šoli zelo kompleksen. Aktivnosti projekta
MUNUS 2 so razdeljene na 6 vsebinskih področij, pri čemer je Srednja šola
za gostinstvo in turizem Maribor prevzela vodenje mape učnih dosežkov dijaka
(MUD) in osebne izobraževalne načrte (OIN). Na šoli smo oblikovali projektno
skupino desetih članov, pri čemer sta dve članici vodji vsebinskih področij
MUD in OIN, tri članice pa kot koordinatorice delujejo na posameznih izbranih
vsebinskih področjih.  
V okviru priprav za oblikovanje izvedbenega in odprtega kurikula   smo se
udeležili številnih izobraževanj in delavnic, kjer smo vodje predmetnih učiteljskih
zborov (PUZ) pridobili znanja, kako pripraviti grobi in izvedbeni kurikul, kako
izdelati kataloge znanj za odprti kurikul, in se seznanili  s  primeri dobre prakse.
Usvojena  znanja smo prenesli sodelavcem, s katerimi smo uspešno pripravili
grobe in izvedbene kurikule. V okviru projekta MUNUS 2 smo na šoli tako izvedli
dve delavnici za pripravo minimalnih standardov znanj. Prva delavnica je bila
namenjena vsem učiteljem, druga pa le tistim, ki timsko poučujejo v strokovnih
modulih.
Na področju timskega poučevanja nas čaka še veliko dela. Izboljšati moramo
načrtovanje dela in sodelovanje učiteljev v modulih.
Vsebine odprtega kurikula smo oblikovali na podlagi potreb gospodarstva in
možnosti šole. Ustanovili smo sosvet predstavnikov šole in gospodarstva. Na
tem področju smo naleteli na nekaj težav pri usklajevanju vsebin za odprti kurikul
programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI). Predstavniki gospodarstva
so želeli vključiti več prakse, učitelji pa so zagovarjali teoretične vsebine.  
V izvedbenih kurikulih smo načrtovali tudi tematske projektne tedne; v šolskem
letu smo tako v vsakem letniku izpeljali enega. Najbolj odmevni in priljubljeni
temi pri dijakih sta   Veseli december in Zdrava prehrana. V izvajanje nalog in
doseganje ciljev  projektnih tednov smo vključili vse dijake izbranega programa.
Spoznali smo, da so dijaki v okviru projektnega dela zelo aktivni, ustvarjalni in
vedno pripravljeni pomagati sošolcu, če ta potrebuje pomoč pri delu. Tako zdaj
že skoraj tradicionalno v 1. letniku SPI izpeljemo projektni teden z naslovom
Veseli december. Dijaki v tem času izdelajo novoletne voščilnice in sami
napišejo praznično voščilo, zbirajo recepte za pripravo božičnega peciva, ki ga
nato sami tudi pripravijo in spečejo, okrasijo prireditveni prostor in oblikujejo
pogrinjek za svečano silvestrsko večerjo. Ob zaključku projektnega dela dijaki
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v šolo povabijo svoje starše oz. skrbnike, predstavijo
se jim s kulturno-zabavnim programom in s svojimi
kulinaričnimi izdelki.

Slika 1: Dobrote, ki so nastale v času projekta

V šolskem letu 2011/12 smo v programu srednjega
poklicnega izobraževanja gastronomske in hotelske
storitve v vse letnike uvedli modularno organizacijo
pouka, kar pomeni, da module izvajamo zaporedno
in se tako tudi nadgrajujejo. Pri organizaciji
modularnega pouka pa smo naleteli na nekaj velikih
težav. Posebnost  naše šole je ta, da izvajamo pouk
na dveh lokacijah v mestu. To nam povzroča težave
pri sestavljanju urnika, predvsem so obremenjeni
učitelji, ki so pri svojem delu v modulih vsebinsko
povezani s sodelavci.

programu SPI, kakovost izvajanja modulov, v katerih
poučuje   več učiteljev, ustreznost organizacije in
izvedbe praktičnega usposabljanja z delom (za
socialne partnerje) itd. V času trajanja projekta smo
na spletnih straneh šole začeli objavljati poročilo o
ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti za našo šolo.
Na vsebinskem področju MUD smo v okviru
projektne skupine razvili mapo učnih dosežkov
dijaka in jo v šolskem letu 2010/11 uvedli v vse
prve letnike srednjega poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja. Dijaki so mapo zaradi
njene uporabnosti in privlačne oblike lepo sprejeli.
Članice šolske projektne skupine so v času
razrednih ur mapo učnih dosežkov podrobno
predstavile dijakom in jih poučile o njenem namenu.
Dijaki so izpolnjevali posamezne tematske naloge
v mapi in tako spoznavali svoje lastnosti, navade in
sposobnosti. Dijaki so tekom šolskega leta v MUD
vlagali in tako zbirali na enem mestu tudi vsa potrdila,
pohvale, priporočila in drugo dokumentacijo, ki so jo
pridobili v času izobraževanja.
Mapa je bila v času implementacije prirejena v spletno
obliko, ki smo jo  šolskem letu 2011/2012 uvedli v
vse prve letnike programa SPI. Vodenje mape učnih
dosežkov smo  vključili v pouk informatike, s čimer
smo zagotovili potrebno tehnično opremo. Del pouka
smo organizirali tako, da je pri pouku informatike
sodelovala vodja vsebinskega področja MUD, ki je
dijake vodila skozi tematske vaje.

Vsebinsko je spletna oblika mape učnih dosežkov
V okviru timskega poučevanja v modulih je prav
enaka tiskani obliki, le da slednja dijakom še
tako potrebno izboljšati sodelovalno delo učiteljev
omogoča ugotavljanje posameznih kompetenc in  
pri načrtovanju učne situacije in doseganju
shranjevanje različnih seminarskih nalog in drugih
ciljev, oblikovanju minimalnih standardov znanj in
pisnih izdelkov.
ocenjevanju le-teh.
V okviru vodenja MUD so se dijaki seznanili z
»europass« življenjepisom in prav tako  napisali svoj
Na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti predstavitveni življenjepis, kar se nam zdi še posebej
smo bili zelo aktivni, saj je naša sodelavka pomembno, saj se dijaki tako lažje predstavljajo
koordinatorka s sodelavci izpeljala številne dejavnosti. delodajalcu. Ugotavljamo namreč, da so se zahteve
V času trajanja projekta MUNUS 2 smo tako izvedli več po predstavitvi dijaka z »europass« življenjepisom
anket in analiz za ugotavljanje kakovosti posameznih pojavile tudi pri delodajalcih.
segmentov izobraževanja na šoli. Ocenjevali smo
klimo - vzdušje v učiteljskem zboru naše šole, izvedli
pa smo tudi različne samoevalvacije. Tako smo Na šoli smo vodili osebne izobraževalne načrte
ovrednotili ustreznost izbire vsebin za odprti kurikul v (OIN) za dijake, ki niso dosegli zastavljenih učnih
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ciljev, zadnje leto pa za nadarjene dijake in za dijake
s posebnimi potrebami ter dijake s statusi. Pri tem
uporabljamo obrazce in navodila, ki jih je izdelala
projektna skupina.

gostinstva, in sicer za modula Komuniciranje in
poslovanje ter Dietna prehrana. Največ gradiv
primanjkuje prav na področju strokovnih modulov.

V času projekta MUNUS 2 smo zelo okrepili aktivnosti
na področju promocije poklicev v gostinstvu in turizmu
in tako tudi predstavljali našo šolo v javnosti. Poklice
v gostinstvu in turizmu ter dejavnosti šole smo ljudem
približali v večjih nakupovalnih centrih v Mariboru
in okolici. Na različnih dogodkih, ki so se odvijali v
našem okolju, smo se predstavljali s  promocijskimi
materiali, kot so  zloženke, plakati, videospoti itd., ki
so nastali s sodelovanjem v projektu MUNUS 2.  

Naša sodelavka, koordinatorka tima za   vsebinsko
področje priznavanja neformalnih znanj (PNZ), je
pri svojem delu zelo aktivna in uspešna. Izdelala
je namreč več praktičnih modelov vrednotenja in
priznavanja neformalno pridobljenih znanj. Njene
ugotovitve in rešitve problemov na tem področju
na naši šoli že s pridom uporabljamo v procesu
priznavanja znanj za izobraževanje odraslih in
pri ovrednotenju znanj kandidatov, ki se na šolo
prepišejo iz drugih izobraževalnih zavodov.

Vse omenjene aktivnosti pomembno vplivajo pri vpisu
dijakov na našo šolo, saj smo v preteklem šolskem
letu zabeležili povečan vpis v program SPI za poklic
gastronom hotelir,  letos pa zaznavamo povečan vpis
v programu SSI.
Promocijske aktivnosti smo izvajali tudi v obliki
delavnic za osnovnošolce. Pripravljali smo kuharske
delavnice in delavnice na temo animacije gostov.
Zaznali smo velik interes   za obisk teh aktivnosti,
zato jih bomo ponudili tudi v prihajajočem šolskem
letu. Prav tako so naši dijaki z mentorji sodelovali v
oddaji za mlade na lokalni televiziji, kjer so kuhali in
pripravljali barske pijače.

Slika 2: Utrinek iz delavnice za osnovnošolce

Kljub aktivnemu spodbujanju učiteljev, da bi izdelali
oz. napisali učna gradiva za prenovljene izobraževalne
programe, smo na šoli uspeli pridobiti samo nekaj
piscev. Tako sta nastali dve gradivi s področja
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SODELUJOČI
V
PROJEKTU MUNUS 2

SODELUJOČI V PROJEKTU MUNUS 2

• Mitja Korunovski, Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije

NADZORNI ODBOR:
• Adrijana Hodak, Tehniški šolski center Nova
Gorica
• Egon Pipan, Tehniški šolski center Nova Gorica
• mag. Ivan Kotnik, Šolski center Velenje

• Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje
• Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje
• dr. Zdenko Medveš, Univerza v Ljubljani;
Filozofska Fakulteta
• mag. Janja Meglič, Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije

• Igor Dosedla, Šolski center Celje
• Branko Kumer, Šolski center Ptuj
• Jože Drenovec, Tehniški šolski center Kranj
• Andreja Pogačnik, Tehniški šolski center Kranj
• Štefan David, Šolski center Novo mesto
• Nives Počkar, Šolski center Ljubljana

• dr. Vladimir Milekšič, Zavod RS za šolstvo
• dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo
• mag. Slava Pevec Grm, Center RS za poklicno
izobraževanje, CEDEFOP / European Centre for
the Development of Vocational Training  

• mag. Slavica Dobnik, Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor

• Janez Poje, Kovinoplastika Lož d.d.

• Dušan Erjavec, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor

• dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo

• Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

• Dr. Sonja Sentočnik, Zavod RS za šolstvo  
• Georg Spottl, Institut Technik und Bildung Universitat Bremen
• Marija Šibanc,
izobraževanje

Center

RS

za

poklicno

ZUNANJI SODELAVCI:  

• Nace Šteferl, Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije

• mag. Irena Bahovec, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

• Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport

• Elido Bandelj,
izobraževanje

• Zdravko Žalar, Srednja šola tehniških strok Šiška

Center

RS

za

poklicno

• Staša Bučar Markič, Zavod RS za zaposlovanje
• Mitja Cimerman, AT Adria d.o.o.

VODJE VSEH NALOG:

• Metod Češarek, Center RS za poklicno
izobraževanje

• Marjan Božičko, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor

• Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje

• Edvard Gal, Iskra Avtoelektrika d.d.

• Zlatka Dreo, IZZA d.o.o.

• mag. Darja Harb, Šolski center Ptuj

• Jelka Drobne,
izobraževanje

Center

RS

za

poklicno

• Denis Kač, Šolski center Celje

• mag. Anton Gams, Šolski center Velenje

• Nataša Kristan Primšar, Tehniški šolski center
Kranj

• Saša Grašič, Center RS za poklicno izobraževanje

• mag. Zvonka Krištof, Šolski center Novo mesto

• Anica Justinek,
izobraževanje

• Darka Krmelj, Tehniški šolski center Kranj

Center

RS

za

poklicno

• Srečko Podveržen, Šolski center Velenje
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• Dejan Schaubach, Šolski center Ljubljana
• mag. Adrijana Špacapan, Tehniški šolski center
Nova Gorica
• Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova
Gorica

RAVNATELJI ŠOL NA ŠOLSKIH CENTRIH IN
PARTNERSKIH ŠOLAH:

• Janko Pogorelčnik, Šolski center Velenje,
Strojna šola
• mag. Milan Sojč, Šolski center Slovenske
Konjice–Zreče, Srednja poklicna in strokovna
šola Zreče
• Ivanka Stopar, Šolski center Ravne na Koroškem,
Srednja šola Ravne na Koroškem
• Blaž Sušel, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja zdravstvena šola
• Ivan Škodnik, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja gostinsko turistična in lesarska šola

Šolski center Novo mesto

• Anica Ule Maček, Srednja šola Zagorje

• Branislav Adlešič, Srednja poklicna in strokovna
šola Črnomelj

• mag. Albin Vrabič, Šolski center Velenje,
Rudarska šola

• Jože Avsec, Grm Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Novo mesto Sebastijan Brežnjak, Šolski center
Novo mesto, Srednja strojna šola

Šolski center Ptuj

• Miran Grom, Šolski center Novo mesto, Srednja
zdravstvena in kemijska šola
• Damjana Gruden, Šolski center Novo mesto,
Srednja gradbena in lesarska šola
• Matjaž Nosan, Srednja šola Kočevje

• Rajko Fajt, Šolski center Ptuj,   Elektro in
računalniška šola Ptuj
• Silvija Hajdinjak Prendl, Dvojezična srednja šola
Lendava
• Drago Kamenik, Tehniški šolski center Maribor

• Jože Pavlovič, Šolski center Krško-Sevnica

• mag. Ivan Ketiš, Srednja elektro in računalniška
šola Ptuj

• Boris Plut, Šolski center Novo mesto, Srednja
elektro šola in tehniška gimnazija

• Beno Klemenčič, Ekonomska šola Murska
Sobota

• Robert Rožman, Šolski center Krško-Sevnica

• Alojz Kovačič, Tehniški šolski center Maribor,
Srednja strojna in poslovna šola Maribor

• Martin Šoško, Srednja ekonomska in trgovska
šola Brežice
• Jože Zupančič, Ekonomska šola Novo mesto

• dr. Vladimir Korošec, Šolski center Ptuj,  
Biotehniška šola Ptuj
• Irena Labaš, Srednja šola za oblikovanje Maribor

Šolski center Velenje

• Bojan Lampret, Šolski center Ptuj,  Strojna šola
Ptuj

• Marjetka Bizjak, Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje

• Zlatka Lebar, Srednja zdravstvena šola Murska
Sobota

• Mateja Klemenčič, Šolski center Velenje, Šola
za storitvene dejavnosti

• Darko Petrijan, Ekonomska šola Murska Sobota
• Janja Prašnikar Neuvirt, Srednja šola za
gostinstvo in turizem Radenci

• Simon Konečnik, Šolski center Velenje, Elektro
in računalniška šola

• Slavko Režonja, Dvojezična srednja šola Lendava

• Bogomir Likar, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja šola Muta

• Ludvik Sukič, Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota
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• mag. Mateja Turk, Prometna šola Maribor

• Barbara Miklavčič Velikonja, TŠC Nova Gorica,
Biotehniška šola

Šolski center Celje

• Bojana Pečar Bole, Srednja tehniška šola Koper

• Alenka Ambrož Jurgec, Srednja gradbena šola in
gimnazija Maribor
• Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Srednja šola
za strojništvo, mehatroniko in medije
• Slavica Dobnik, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor
• Dušan Erjavec, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor
zdravstvena

• Helena Posega Dolenc, Šolski center Postojna
• Marijan Tončič, Pomorski tehniški izobraževalni
center Portorož
• Vesna Žele, TŠC Nova Gorica, Tehniška
gimnazija in zdravstvena šola
Tehniški šolski center Kranj

• Aleš Hus, Lesarska šola Maribor
• Nevenka Kisner, Srednja
kozmetična šola Maribor

• Robert Peršič, TŠC Nova Gorica, Elektrotehniška
in računalniška šola

in

• Mojmir Klovar, Šolski center Celje, Srednja šola
za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
• Veronika Kokot, Šolski center Celje, Srednja
šola za storitvene dejavnosti in logistiko
• Marjan Kukovič, Gimnazija in srednja kemijska
šola Ruše

• Tomo Grahek, ESIC Kranj, Gradbeno storitvena
šola
• Saša Kocijančič, Tehniški šolski center Kranj
• Ksenija Lipovšček, Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica
• Marjana Potočnik, , Srednja gostinska in
turistična šola Radovjica

• Mojca Šmelcer, Šolski center Škofja Loka,
• Iztok Leskovar, Srednja šola za gostinstvo in
Srednja šola za strojništvo
turizem Celje
• Stanko Vidmar, Srednja šola Jesenice
• Anita Pihlar, Šolski center Rogaška Slatina
• Katja Pogelšek Žilavec, Srednja zdravstvena šola
Celje

• Irena Posavec, Šolski center Celje, Srednja šola
za gradbeništvo in varovanje okolja
Tehniški šolski center Nova Gorica
• Miroslava Bažec, Srednja zdravstvena šola Izola
• Iztok Drožina, Srednja tehniška šola Koper
• Borut Hvalec, Gimnazija Jurija Vege Idrija
• Cvetka Kernel, Srednja   gozdarska in lesarska
šola Postojna
• Mara Kobal, Srednja gostinska in turistična šola
Izola
• Simon   Kragelj, TŠC Nova Gorica, Strojna,
prometna in lesarska šola

• Peter Žagar, Šolski center Škofja Loka, Srednja
šola za lesarstvo
Šolski center Ljubljana
• Fani Al-Monsour – Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad, Ljubljana
• Vojko Goričan – Srednja gradbena, geodetska in
ekonomska šola, Ljubljana
• Majda Kanop – Šolski center Ljubljana, Srednja
lesarska šola
• Marko Mlakar – Srednja šola Domžale
• Zdenko Nosan – Šolski center Ljubljana, Srednja
strojna in kemijska šola
• Marjeta Smole – Srednja šola za gostinstvo in
turizem, Ljubljana
• Ana Šterbenc – Srednja medijska in grafična
šola, Ljubljana
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• Marija Šušteršič – Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

• Polona Kramar, Šolski center Novo mesto,
Srednja zdravstvena in kemijska šola

• Silvo Tratar – Elektrotehniška-računalniška
strokovna šola in gimnazija Ljubljana

• Jože Pavlič, Srednja šola Kočevje

• Marija Verbič – Srednja zdravstvena šola,
Ljubljana
• Zdravko Žalar – Srednja šola tehniških strok
Šiška, Ljubljana
KOORDINATORJI VP:
• mag. Darja Harb, Izvedbeni in odprti kurikul,
ocenjevanje znanja, minimalni standardi,
praktično usposabljanje z delom – KURIKUL,
Šolski center Ptuj
• Blaž
Weber,
Priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja - PNZ, Tehniški šolski
center Nova Gorica
• Vesna Pogačnik, Mape učnih dosežkov za dijake
in osebni izobraževalni načrti, MUD in OIN,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
• Suzana Vadnu, Mape učnih dosežkov za dijake
in osebni izobraževalni načrti, MUD in OIN,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
• Miran Kozmus, Učna gradiva v različnih oblikah
– UČNA GRADIVA, Tehniški šolski center Kranj
• Miran Papež, Kakovost – KAKOVOST, Šolski
center Velenje

• Maja Skubic Avsec, Grm Novo mesto
– Center biotehnike in turizma, Srednja
šola za gostinstvo in turizem Novo mesto
Tea Sulič, Grm Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Novo mesto
• Zdenka Škrbec, Ekonomska šola Novo mesto
• Ivo Šteblaj, Šolski center Novo mesto, Srednja
strojna šola
• Branko Vrbinc, Šolski center Novo mesto,
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
• Erna Župan, Šolski center Krško-Sevnica
Šolski center Velenje:
• Zdenka Beharič, Srednja tehniška in poklicna
šola Trbovlje
• mag. Štefanja Štefica Fink, Šolski center
Slovenske Konjice–Zreče, Srednja poklicna in
strokovna šola Zreče
• Olga Jeznik, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja gostinsko turistična in lesarska šola
• Berta Komprej, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja šola Muta
• Stana Kovač Hace, Srednja šola Zagorje

• Nevenka Rozman, Kakovost – KAKOVOST,
Šolski center Velenje

• Zvone Meža, Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja zdravstvena šola

• Denis Kač, Promocija poklicnega in strokovnega
izobraževanja - PROMOCIJA, Šolski center Celje

• Zdravko Pavlekovič, Šolski center Ravne na
Koroškem, Srednja šola Ravne na Koroškem

PREDSTAVNIKI ŠOL:

• Maja Radšel, Šolski center Velenje, Rudarska
šola
• Radovan Repnik, Šolski center Velenje, Strojna šola

• Šolski center Novo mesto:
• Branislav Adlešič, Srednja poklicna in strokovna
šola Črnomelj
• Nadja Ivšić, Srednja ekonomska in trgovska šola
Brežice

• Sonja Sušin, Šolski center Velenje, Šola za
storitvene dejavnosti
• Ivan Škoflek, Šolski center Velenje, Elektro in
računalniška šola
• Branka Vidmar Primožič, Šolski center Slovenske
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Konjice–Zreče, Srednja poklicna in strokovna • Metka Topolič, Srednja gradbena šola in
gimnazija Maribor
šola Zreče
• Helena Topolovec, Šolski center Rogaška Slatina
• Riko Vranc, Srednja gradbena šola in gimnazija
Maribor

Šolski center Ptuj
• Lučka Bačič, Dvojezična srednja šola Lendava
• Franc Čagran, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radenci

• Jelka Zorec, Srednja zdravstvena in kozmetična
šola Maribor

• Andreja Čelan, Šolski center Ptuj, Elektro in
računalniška šola Ptuj

Tehniški šolski center Nova Gorica:

• Marjan Čerpnjak, Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota

• Marko Česnik, Tehniški šolski center Nova
Gorica

• Edvard Jakšič, Srednja zdravstvena šola Murska
Sobota

• Jure Drev, Gimnazija Jurija Vege Idrija

• Mira Jug Skledar, Prometna šola Maribor

• Matjaž Kocjančič, Pomorski tehniški izobraževalni
center Portorož

• Petar Kos, Tehniški šolski center Maribor,
Srednja strojna in poslovna šola Maribor
• Dejan Paska, Srednja šola za oblikovanje Maribor
• Bogdan Pernek, Tehniški šolski center Maribor,
Srednja strojna šola Maribor
• Betina Podgajski, Ekonomska šola Murska
Sobota

• Anton Drobnič, Šolski center Postojna

• Igor Kozjak, Srednja tehniška šola Koper
• Adelija Perne, Srednja gostinska in turistična
šola Izola
• Marjeta Urbas - Hribernik, Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna

• Tanja Steyer, Šolski center Ptuj, Strojna šola Ptuj

• Orjana Zonta Bajec, Srednja zdravstvena šola
Izola

• Rudolf Weinzerl, Srednja elektro in računalniška
šola Maribor

Tehniški šolski center Kranj:

Šolski center Celje:

• Tatjana Božič Ogrin, ESIC Kranj, Gradbeno
storitvena šola

• Marjan Božičko, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Maribor

• Janko Brejc, Šolski center Škofja Loka, Srednja
šola za strojništvo

• Vid Burnik, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje

• Tomislav Gerbec, Srednja šola Jesenice

• Alenka Košec Klarič, Srednja zdravstvena šola
Celje

• Gabrijela Jošt, Srednja gostinska in turistična
šola Radovjica

• Jože Krušič, Gimnazija in Srednja kemijska šola Ruše

• Irena Leban, Šolski center Škofja Loka, Srednja
šola za lesarstvo

• Domen Kurent, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje

• Iztok Mulej, Ekonomska gimnazija in srednja šola
Radovljica

• Vesna Pintar, Lesarska šola Maribor

• Vida Perko, ESIC Kranj, Gradbeno storitvena
šola

• Romana Predin, Srednja
kozmetična šola Maribor

zdravstvena

in
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Šolski center Ljubljana:
• Frančiška Al-Mansour, Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
• Maja Azarov Domajnko, Elektrotehniškaračunalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Maksimiljan Korošec, Uroš Lukič,
Podveržen, Ivan Škoflek, Rupert Tašler

Irena

2. PNZ: Irena Podveržen,   Marjan Pustatičnik,
Rupert Tašler
3. MUD in OIN: Marta Pačnik, Helena Zupanc

• Lea Golob, Srednja medijska in grafična šola
Ljubljana

4. UČNA GRADIVA: Renata Matoša, mag. Simon
Muha

• Vojko Goričan, Srednja gradbena in geodetska
šola Ljubljana

5. KAKOVOST: Igor Doler, Miran Papež, Maja
Radšel, Nevenka Rozman, Jadranka Uranjek

• Maja Klančič, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

6. PROMOCIJA:   Igor Doler, Marjeta Primožič,
Andreja Štefan Bukovič

• Marjan Ogrinc, Srednja šola Domžale
• Marjeta Smole, Srednja šola za gostinstvo in
turizem Ljubljana
• Valerija Vadnov, Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
• Zdravko Žalar, Srednja strokovna šola tehniških
strok Šiška

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE:
Šolski center Novo mesto:

7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Irena Podveržen, Gita Podvratnik, Silva Štravs
Šolski center Ptuj:
1. KURIKUL:   Vladimir Berger, Marjan Bezjak,
Andreja Čelan, Vesna Godicelj, Stane Gojkošek,
Aleksandra Grašič, Zdenka Kosednar, Klavdija
Krempl, Ljudmila Liponik, Bruno Lubec,  Miran
Meznarič, Iztok Milošič, mag, Stanislav Plazar,
Branko Polanec, Tanja Steyer,   Vesna Tomše,
Nataša Vidovič
2. PNZ:   Andreja Čelan, Mirjana Šeruga, Jožef
Trantura

1. KURIKUL:  mag. Zvonka Krištof (koordinatorica),
Uroš Avsec, Dragica Budić Banović, Alenka
Brežnjak, Goran Delajković, Ivan Mavsar, Samo
Rebernik, Ivo Šteblaj

3. MUD in OIN:  Andreja Čelan, Zdenka Selinšek

2. PNZ:  Leopold Gantar, Zlatko Zepan

6. PROMOCIJA:    Zdenka Selinšek, Mirjana
Šeruga, Milan Bukšek

3. MUD in OIN: Maja Gorenc
4. UČNA GRADIVA: Igor Šmajdek, mag. Zvonka
Krištof

4. UČNA GRADIVA:  Mirjana Šeruga, Milan Bukšek
5. KAKOVOST:  Jožef Trantura

7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Andreja Drevenšek, Tamara Drevenšek, Boštjan
Petučnik, Marcela Slekovec, Majda Šumenjak

5. KAKOVOST:  Aleksander Vrščaj
6. PROMOCIJA:  Andrej Tomc
7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Maja Gorenc, Nada Košmerl, Tatjana Vene
Šolski center Velenje:
1. KURIKUL: Zvonko Cencen, Boris Klančnik,

Šolski center Celje:
1. KURIKUL: Klementina Bovha, Edvard Došler,
Metka Hojnik Verdev, mag. Andreja Jelen Mernik,
Peter Kuzman, Silvester Pišotek, Jože Prezelj,
Milan Rajh, Stane Ravnak, Saša Silovšek,
Roman Zupanc
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2. PNZ:  Davorka Polić Jošt

Šolski center Ljubljana:

3. MUD in OIN: Lidija Leskovšek, Mojca Pristovnik

• KURIKUL:   Vojko Kaluža (koordinator), Nina
Florjanc, Marjetka Pajk, Cvetka Knaflič, Alojz
Kranjc (Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad LJ), Zdenko Nosan, Majda Kanop

4. UČNA GRADIVA: Andrej Hrastnik
5. KAKOVOST:  Simona Črep, Stanka Vrhovec
6. PROMOCIJA: Peter Arlič, Smiljan Čujež, Igor Lah,
Matej Ozebek, Alen Pavšar, Silvester Pišotek,
Davorka Polić Jošt, Natalija Talan Fošnarič

• MUD in OIN:  Helena Prevc
• KAKOVOST:   Igor Stres

7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Klementina Bovha, Aleksandra Kotnik, Sonja
Mužar, Mateja Rajh Jager, Irena Šuligoj, Urška
Zver

• PROMOCIJA: Marjetka Pajk  

Tehniški šolski center Nova Gorica

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor:

1. KURIKUL:   mag.
Adrijana
Špacapan
(koordinatorica), Bojan Kovačič, Tanja Janežič,
Drago Rodman, Milan Podbršček

1. PNZ:  dr. Andreja Božič Horvat

2. PNZ:  Blaž Weber, Neža Pavzin
3. MUD in OIN: Irena Četina
4. UČNA GRADIVA: Irena Četina

• ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Dragica Jovanović, Anita Kobe, Milena Rus,
Božana Stojanovič, Nina Stopar

2. MUD in OIN:  Vesna Pogačnik, Suzana Vadnu,
Branko Cvikl, Teja Tušak
3. KAKOVOST:  mag. Ivanka Flajžer     
4. PROMOCIJA:  Metka Ritonja

6. PROMOCIJA:  Mojca Stubelj, Vanesa Frančeškin

5. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Karmen Biderman, Zdravka Mešić, Valerija
Pekušek Cvikl

7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Denise Sirk, Danjela Grmek, Tanja Križan

Iskra Avtoelektrika d.d.:

5. KAKOVOST:  mag. Tanja Arčon, Primož Štekar

1. PNZ:  Edvard Gal
Tehniški šolski center Kranj:
1. KURIKUL:   Miloš Frelih (koordinator), Karmen
Kanalec, Saša Kocijančič, Nataša Kristan
Primšar, Mirko Meglič, Andreja Pogačnik
2. PNZ:  Beti Vučko
3. MUD in OIN: Lijana Medič-Jermančič
4. UČNA GRADIVA: Miran Kozmus, Darka Krmelj
5. KAKOVOST:  Darka Krmelj , Aleš Ovsenek
6. PROMOCIJA:   Anja Ambrož Bizjak, Nastja
Beznik, Mirjana Erlah Košnik,  Milena Ilić.
7. ADMINISTRATIVNO-FINANČNA
PODPORA:
Nataša Godnov,   Marta Rakovec , Branka
Zadnikar, Katja Zadnikar, Dragica Zugwitz
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MUNUS 2 iskrice:

• Nikoli mi ne bo žal, da sem del MUNUSA. Z njim sem osebnostno zrasel.
• Kako so učitelji poimenovali MUNUS: Minimundus, Minus2…
• »Munus 2 mi bo vedno ostal v spominu zaradi ljudi, ki sem jih spoznala pri
delu v projektu.«      Marjetka Pajk, ŠC Ljubljana

V letošnjem šolskem letu sem razredničarka učencev 9. razreda in vse 4
tehniške dneve sem usmerila v poklice v tehniki, tako, da so spoznali različna
področja predvsem poklicnega usmerjanja.
Učenci so navdušeni in vam moram povedati, da jih od 23 učencev gre le
6 na gimnazije, večina pa na tehnične in poklicne šole, klub temu, da so po
uspehu zelo dobri, saj je bila konec 8. razreda povprečna ocena v oddelku
4,6.
Zanima pa jih, če bo tudi letos objavljen razpis za natečaj »Ko bom velik bom«,
nad katerih se zelo navdušujejo.
Veronika Koščak, učiteljica
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
              
Projekt MUNUS2, me je kot oblikovalko, likovno pedagoginjo in končno tudi
kot mati, presenetil v vsej svoji veličini.
Šole, ki jih je projekt odlično približal mladim, so zagotovo dobra izbira za
marsikaterega dijaka in prav je, da so s pomočjo projekta, katerega so odlično
vodili vsi udeleženi, dobile večje mesto v izobraževalnem sistemu.
Morda je tudi to, da nam je bila pri tem zaupana celovita oblikovalska zasnova
in grafična realizacija nekaj, kar je bila dodana vrednost pri prepoznavnosti
čudovitega in zahtevnega projekta. Hvala vsem, ki ste nam pri tem pomagali,
bilo nam je v čast.
Jelena S. Sovre, prof. lik ped
direktorica podjetja SOVRE d.o.o.

	
  

