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Predgovor: O projektu EARN
Ta publikacija je bila izdana kot del projekta
“Učenje za razvoj kompetenc v kamnoseštvu
(kratica: EARN)”. Projekt je sofinanciran s sredstvi EU, v okviru programa Erasmus+ 2015,
Strateško Partnerstvo (KA2).
Erasmus+ je program sodelovanja Evropske
komisije za izobraževanje, usposabljanje,
mladino in šport za obdobje 2014-2020. Namen
programa je izboljšati veščine in zaposljivost
mladih, pa tudi posodobiti izobraževanje in
usposabljanje ter delo mladih.
Cilj, ki je vodil Območno Obrtno-Podjetniško
zbornico Sežana pri pripravi tega projekta, je
bil okrepitev sodelovanja ključnih deležnikov
(delodajalcev, dijakov in učiteljev) v procesu načrtovanja in izvajanja praktičnega izobraževanja
kamnosekov z namenom, da bodo njihove

spretnosti in znanja bolj usklajena s potrebami
sodobnega trga dela na področju kamnoseštva.
Obdobje izvajanja projekta EARN traja od 1.
septembra 2015 do 31. julija 2018 s proračunom
v skupni vrednosti 228.750,00 €.
V projektu so sodelovali predstavniki delodajalcev in šol iz treh sodelujočih držav. Vodilni
partner projekta je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, partnerji pa so: Srednja
gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola
Ljubljana ter Šolski center Srečka Kosovela, Višja
strokovna šola Sežana za Slovenijo, Poklicni izobraževalni center - Istituto Salesiano San Zeno
iz Verone in Slovensko deželno gospodarsko
združenje iz Trsta za Italijo, Klesarska škola
Pučišća in Grozd za ekološko družbeno inovativnost in razvoj Cedra iz Splita za Hrvaško.

Srečanje projektne skupine Erasmus+ za pripravo priročnika, ki je potekalo na sejmu Marmomac v
Veroni, Italija.
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Cilji projekta EARN so bili:
• omogočiti izmenjavo znanja in primerov dobrih praks med projektnimi partnerji;
• vzpostaviti dolgoročno strateško partnerstvo zbornic in delodajalcev (Sežana,
Split, Trst) ter šol (Verona, Ljubljana, Brač, Sežana);
• okrepiti vpliv delodajalcev na načrtovanje in izvajanje izobraževanja ter usposabljanja kot tudi na evalvacijo praktičnega usposabljanja z delom;
• nadgraditi obstoječe sodelovanje z institucijami v drugih državah in ga razširiti
na nove partnerje;
• razviti in uvesti nov model praktičnega usposabljanja “Učenje za razvoj
kompetenc”;
• omogočiti učiteljem, mentorjem in delodajalcem pridobiti nove spretnosti in
kompetence;
• izboljšati in pospešiti zaposljivost dijakov po končanem poklicnem izobraževanju
s pridobivanjem ključnih veščin in spretnosti;
• vzbuditi pri mladih zanimanje in strast za poklic kamnosek;
• okrepiti zanimanje in kompetence za podjetništvo med mladimi.

Tudi majhno izboljšanje komunikacije in sodelovanja med vsemi subjekti, soudeleženimi v načrtovanju
in izvajanju izobraževalnega procesa, omogoča znatno izboljšanje rezultatov izobraževanja za vse
udeležene, tako za podjetja in šole, kot za dijake.
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Sodelovanje med kamnoseško stroko in izobraževanjem je bilo že doslej dobro, vendar se
vedno lahko še izboljša. Projekt se osredotoča
predvsem na povečanje vpliva delodajalcev
na načrtovanje in izvedbo praktičnega izobraževanja za kamnoseke. Okrepila se bo povezava med delodajalcem in dijakom, delodajalec
bo imel več vpliva na nove metode dela pri
praktičnem usposabljanju, z novim modelom
praktičnega usposabljanja pa se bo lažje
prilagajati potrebam današnjega dinamično
spreminjajočega se trga dela.
Odnos med dijaki, delodajalci in šolami se lahko
okrepi in izboljša na sorazmerno preprost način,
brez bistvenih organizacijskih sprememb.
Tudi z majhnimi, a ustrezno usmerjenimi
izboljšavami v komunikaciji in sodelovanju pri
načrtovanju izobraževanja, se lahko izboljšajo
rezultati za vse udeležence.
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Partnerji so skupaj razvili nov preprost model
praktičnega usposabljanja, ki temelji na primerih dobrih praks in izkušnjah partnerjev. Eden
izmed zaključkov, ki jih je projekt izpostavil,
je potreba po preprostih, vendar praktičnih
ukrepih za izboljšanje dinamike in kakovosti
interakcije med delodajalci in šolami.
To zagotavlja, da so znanja, ki jih dijaki pridobijo v šolah, tako pri strokovno teoretičnih kot
pri praktičnih predmetih, tesno povezana z
delom, ki ga bodo dijaki opravljali na bodočem
delovnem mestu. Dijaki so na ta način bolje pripravljeni na naloge, zahteve in izzive v realnem
delovnem okolju, delodajalci pa hitreje dobijo
usposobljene in zanesljive delavce, ki že v času
šolanja pridobijo znanja, usklajena njihovimi
poslovnimi potrebami in interesi.

Nov model praktičnega usposabljanja predvideva, da bodo šole na začetku šolskega leta
organizirale srečanje vseh deležnikov v procesu
izobraževanja in usposabljanja. To so delodajalci
oziroma mentorji dijakov v malih in srednje
velikih podjetjih ter kamnoseških delavnicah,
učitelji in organizatorji praktičnega usposabljanja ter dijaki in njihovi starši. Delodajalci
bodo imeli na srečanju priložnost predstaviti
svoje delavnice, opremo, izdelke, pa tudi svoja
pričakovanja do dijakov, učiteljev in šole.
Dijakom (in njihovim staršem) bo dana
priložnost, da izrazijo svoja pričakovanja, ideje,
vizije in posebne interese v zvezi z izobraževanjem, praktičnim usposabljanjem ter pridobivanjem veščin in spretnosti. Tudi učitelji bodo
lahko izrazili svoje potrebe in pričakovanja v
zvezi s sodelovanjem z delodajalci, mentorji,
dijaki in starši.

Zelo pomembna naloga in izziv za vse partnerje je promocija kamnoseškega poklica, saj
je razkorak med suficitarnimi in deficitarnimi
poklici, kot je kamnoseški, vse večji. Vpis v
srednješolske programe na tehničnih področjih
se v zadnjih letih izrazito zmanjšuje. Zanimanje
mladih za vstop v poklicno in strokovno izobraževanje je vse manjše, potrebe na trgu dela
pa so vse večje. Povpraševanje po strokovnjakih
s srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo na področju tehnike in tehnologije, vključno
s kamnoseštvom, je veliko in stalno. Izrazito
deficitarno področje srednjega poklicnega
izobraževanja je gradbeništvo v celoti, v okviru
gradbene panoge pa je kamnoseštvo tradicionalno močno prisotno prav v partnerskih
regijah, vključenih v projekt (Slovenija-Kras,
Hrvaška-Split, Italija-Verona).

Kamnoseški in gradbeni sektor potrebujeta visokokakovostno in motivirano
delovno silo. Zato je potrebna ciljno usmerjena promocija poklica, ki bo navdušila
in privabila mlade s številnimi možnostmi in izzivi, ki jih panoga ponuja.

Primer avstralske ABN skupine, ki promovira praktično usposabljanje na področju kamnoseštva na
svoji spletni strani www.abngroup.com.au/apprenticeship/stone-masonry-apprenticeships.
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Projekt EARN je odličen primer koliko prednosti
in koristi prinaša sodelovanje vsem deležnikom.
Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami
(kamnoseške poklicne šole), gospodarskim
sektorjem (zbornice, delodajalci, inovacijski
grozdi) ter posamezniki (učitelji, organizatorji
izobraževanja, delodajalci, inovatorji, dijaki), z
uporabo novega modela praktičnega usposabljanja, usmerjenega v delo, ki neposredno
nudi odgovore na specifične potrebe in interese
vsakega deležnika ustvarja trajnostno sinergijo
med vsemi.
Dodana vrednost projekta je, da lahko ta model
uspešno uporabljamo pri skoraj vsakem izobraževalnem programu srednjega poklicnega
izobraževanja, saj ponuja vrsto praktičnih orodij
in smernic za izboljšanje interakcije, izmenjave
mnenj in sodelovanja med deležniki, ki so bistvenega pomena za izobraževanje, prilagojeno
potrebam današnjega gospodarstva.
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Zaradi tega z veseljem ponujamo ta izdelek
vsem izobraževalcem kot skromen prispevek
in kot orodje, ki se lahko prilagaja njihovim
specifičnim potrebam. Upamo, da boste uživali
ob branju ter izkoristili to gradivo pri svojem
delu, veselimo pa se tudi morebitnih povratnih
informacij in pripomb, ki bodo omogočile izboljšavo vsebine, metodologije ali izvajanja modela.
Vnaprej se vam zahvaljujemo za kakršen koli
prispevek ali mnenje. Globoko smo hvaležni
vsem, ki so sodelovali pri projektu EARN, za
njihov dragocen prispevek k priročniku in
celotnemu projektu.

Ekipa projekta EARN

Rok Verstovšek Tanšek, Euroskills 2016
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Uvod
Izobraževanje je potrebno na vseh ravneh
neprestano reformirati. Učitelji in šole morajo
dovolj hitro prilagajati in razvijati izobraževalne
programe, da bi bili ti privlačnejši za učence.
Zagotoviti morajo, da dijaki pridobijo spretnosti
in znanja, ki ustrezajo trgu dela, zato da ostanejo
konkurenčni ne le v odnosu do drugih šol, pač
pa tudi do različnih spletnih izobraževanj in
samoizobraževanja.

spreminjajo pravila igre. Mentorjevo znanje,
izkušnje, sposobnost prilagajanja in odnos do
dela so ključnega pomena za dijake kot bodoče
zaposlene v njihovem podjetju. Te izkušnje, so
enako pomembne tudi za učitelje in šole, da
bodo lahko sodobni mladini omogočile pridobiti
ustrezna znanja in spretnosti, da bo pripravljena na izzive in potrebe hitro spreminjajočega
se gospodarstva.

Moderno gospodarstvo in tehnologija spreminjata sodobna delovna mesta in trg dela. Ljudi
postopoma zamenjujejo stroji in računalniki,
vse bolj so cenjene osebe, ki so dobro usposobljene, zanesljive, ustvarjalne, komunikativne
ter usmerjene v reševanje problemov na način,
da bodo s svojim delom lahko prispevale k
zadovoljstvu strank. Kdor lahko nudi visoko
kakovostne storitve in izdelke po konkurenčni
ceni, je bolje plačan. Taka oseba lahko postane
nosilec sprememb in rasti, ki vodijo do blaginje
za to osebo in za družbo.

Priročnik je zasnovan na način, da omogoča
vsem trem deležnikom izraziti medsebojna
pričakovanja in prepoznati stične točke skupnih
interesov. Pri izobraževanju bodočih kamnosekov so med potekom izobraževanja, tako kot pri
vseh poklicih v drugih panogah, pričakovanja
deležnikov seveda različna.

V vseh panogah so prav delodajalci oziroma
strokovnjaki tisti, ko so na čelu velikih
globalnih sprememb. Ni dovolj, da so z njimi
le seznanjeni ali so jih sposobni sprejemati,
pogosto spremembe tudi sami ustvarjajo, jih
nadgrajujejo z inovativnimi idejami in s tem

Pričakovanja študentov

Kadar šola oziroma učitelj lahko zagotovi
takšne izide izobraževanja, ki so bolj usklajeni
s pričakovanji dijaka na eni strani, in pričakovanji delodajalca na drugi strani, potem bo
delo učitelja bolj relevantno, prineslo bo več
zadovoljstva ne le za dijake in delodajalce, pač
pa tudi za učitelje in šole. Zadovoljstvo dijakov
in delodajalcev namreč povečuje ugled šole v
panogi in lahko dolgoročno pozitivno vpliva na
poslovne in finančne rezultate šole, povečata pa
se tudi produktivnost in zadovoljstvo učiteljev.

Pričakovanja učiteljev Pričakovanja delodajalcev

Pridobitev diplome in visoko
plačanega dela z najmanjšo
porabo energije in časa.

Ohraniti svoje delo in pridobiti
boljšo plačo s čim manjšo porabo
energije in časa.

Pridobitev ustreznega znanja,
spretnosti, pristopov in izkušenj.

Pomagati učencem pri
pridobivanju ustreznega znanja,
spretnosti, pristopov in izkušenj.

Ohranjati in razvijati svoje poslovanje
s čim manjšo porabo energije in časa.
Pridobiti delovno silo z ustreznim
znanjem, spretnostmi, pristopi in
izkušnjami.

Nekatera pričakovanja treh skupin so zelo različna, druga pa zelo podobna in združljiva.
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Namen priročnika
Interaktivni komunikacijski pripomoček za povečanje prekrivanja individualnih pričakovanj in
interesov.
študent

delodajalec

študent

delodajalec

Namen priročnika je povečati
prekrivanje individualnih
pričakovanj in interesov

učtelj

učtelj

Priročnik je zasnovan kot interaktivni komunikacijski pripomoček, katerega namen je pomagati
dijakom, učiteljem in delodajalcem, da se bolje razumejo in sporočajo svoja specifična pričakovanja.
Posledično bi to moralo povečati presek njihovih individualnih pričakovanj in interesov ter tako
izboljšati učni uspeh in ustreznost izobraževanja za vse.
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Kako uporabljati ta priročnik?
Gradiva so zasnovana kot sklop interaktivnih
komunikacijskih orodij, ki bodo dijakom,
učiteljem in delodajalcem oziroma mentorjem
pomagala izboljšati medsebojno razumevanje
in se učinkovito prilagajati potrebam spreminjajočega se izobraževanja in gospodarstva.

Priročnik je napisan s stališča vseh deležnikov,
da se vsakemu pomaga izraziti cilje in pričakovanja, jih posredovati in uskladiti z ostalima
dvema stranema, jih spremljati in dopolnjevati
ter na ta način doseči boljše učinke procesa
učenja in poučevanja za vse vključene strani.

Proces je razdeljen na tri korake:

Priprava

(Pred praktičnim
usposabljanjem)

Izvajanje

(Med praktičnim
usposabljanjem)

Evalvacija

(Po praktičnem
usposabljanju)

Za učitelje, dijake in delodajalce / mentorje predlagamo tri korake za ugotovitev skladnosti njihovih
individualnih pričakovanj in doseganja učnih izidov kot posledice skupnega delovanja.

Priročnik ponuja vrsto preprostih orodij in
enostavnih obrazcev za sestanke in evalvacijo,
ki naj bi se uporabljali kot smernice za izboljšanje rezultatov komunikacije, sodelovanja in
prenosa znanja.
Projektno učenje, metoda učenja z delom in
učenje, osredotočeno na dijaka, vam lahko
pomagajo pri pripravi pouka, ki bo temeljil
na medsebojni interakciji med učiteljem ali
mentorjem in dijakom, ne glede na to, ali učenje
poteka v učilnici ali zunaj nje. Metoda je še
posebej učinkovita med praktičnim usposabljanjem, ne glede na to, ali je delovno mesto
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v velikem industrijskem obratu ali v majhni
kamnoseški delavnici. Uvajanje podjetniškega
učenja s pomočjo inovativnih metod, kot so
dijaške ali šolske zadruge, prinaša priložnosti
za učence in učitelje, da umestijo učenje v realno
delovno okolje in pridobijo ter razvijajo znanja
in spretnosti, ki so potrebni za uspeh v sodobnem visoko konkurenčnem gospodarstvu, tako
v vlogi bodočih zaposlenih kot tudi bodočih
podjetnikov.
Nove metode in priporočila so v priročniku na
kratko predstavljeni v poglavju Dobre prakse
in v ločenem dokumentu, imenovanem “Model

Redni
izobraževalni
program

Projektno
učenje
Temeljno
poklicno
znanje

Etika na delovnem
mestu in
spretnosti za
trg dela

Model
praktičnega
usposabljanja

Kreativno
reševanje problemov
in družbene veščine

Spretnosti pri
poslovanju in
odnosu s
strankami

Študentske
zadruge

Štirje elementi “Modela za izboljšanje praktičnih učnih izidov na osnovi projektnega učenja s primeri iz
realnega delovnega okolja in izkušenj v dijaških zadrugah” omogočajo razvoj vrste spretnosti, ki so zelo
pomembne za dijake, šole in podjetnike, da se bodo lažje vključili na tekmovalni svetovni trg.

za izboljšanje praktičnih učnih rezultatov na
osnovi projektnega učenja s primeri iz realnega delovnega okolja in izkušenj v dijaških
zadrugah”.
Vsako poglavje v priročniku ima kratek uvod
in nabor preprostih orodij za usmerjanje
deležnikov. Vsako poglavje vsebuje korake in
orodja, za dijake, učitelje ali delodajalce oziroma
mentorje, zato morate le slediti svoji vlogi v
procesu.

njihov zorni kot, da boste morda še več prispevali k optimizaciji uresničevanja individualnih
in skupnih specifičnih potreb in pričakovanj za
povečanje medsebojnega zadovoljstva. To je še
posebej zanimivo za učitelje, ki lahko pridobijo
celovit vpogled v proces učenja in usposabljanja
svojih učencev ter v medsebojni odnos med
delodajalci in mentorji ter dijaki.

Na n a sled nji h st ra neh so pod robneje
predstavljeni trije koraki.

Seveda lahko preberete tudi gradiva za druge
skupine. To vam lahko celo pomaga razumeti
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Načrt poteka praktičnega
usposabljanja
Vsak deležnik (učitelj, dijak in mentor oziroma
delodajalec) bi moral načrtovati pripravo, izvajanje in evalvacijo praktičnega usposabljanja.
Vsako fazo sestavljajo preprosti koraki in orodja,
ki pomagajo deležnikom, da se učinkovito pripravijo na svojo vlogo v vseh treh fazah.
Da bi olajšali proces, smo pripravili vrsto pre-

prostih orodij, ki jih uporabniki lahko prilagodijo svojim specifičnim potrebam, interesom in
pogojem. Predlagana orodja so le podlaga, vaši
ustvarjalnosti pa je prepuščeno, da jih po potrebi
spremenite oziroma kaj dodate, odstranite, ali
izboljšate, tako da bodo bolje ustrezala vam in
procesu praktičnega usposabljanja v vašem
delovnem okolju.

Pred praktičnim usposabljanjem
Kako se uspešno pripraviti na praktično
usposabljanje (PU)?
•
•
•
•

Obrazec za pripravo na praktičnega usposabljanja
Dnevni red srečanja deležnikov pred začetkom PU
Delovni načrt praktičnega usposabljanja
Varnost in zdravje pri delu

Med praktičnim usposabljanjem:
Kako uspešno izvajati praktično usposabljanje?
•
•
•
•

Normativi za izvajanje kamnoseških del
Obrazec in dnevni red srečanja deležnikov med izvajanjem PU
Ponudba za izvajanje kamnoseških del in storitev
Posodobitev delovnega načrta za praktično usposabljanje

Po praktičnem usposabljanju:
Kako uspešno zaključiti praktično usposabljanje?
• Evalvacija praktičnega usposabljanja
• Obrazec za srečanje deležnikov po zaključenem PU
• Zaključno poročilo
14

Pred praktičnim usposabljanjem
Kratek uvod: Kako se uspešno pripraviti na
praktično usposabljanje?
Učinkovitost praktičnega usposabljanja lahko
v pripravljalnem obdobju povečamo z nekaj
preprostimi koraki. To omogoča vsem sodelujočim, da se bolje pripravijo na praktično usposabljanje, saj vsaka stran lahko izrazi svoje cilje in
pričakovanja, izboljšajo se razumevanje, raven
komuniciranja in doseganje ciljev.
Pripravljalna faza vključuje načrtovanje ciljev z
vidika vsakega deležnika (dijak, učitelj, delodajalec oziroma mentor), sestanke deležnikov in
obravnavo navodil za varnost in zdravje pri
delu. Te informacije morajo izmenjati pred začetkom praktičnega usposabljanja, da se izognejo
tveganjem in zmanjšajo nevarnost poškodb ali
nastanka materialne škode.
Namen obrazca za pripravo na praktično
usposabljanje je, da vsakemu deležniku pomaga

Obrazec za pripravo
na praktično
usposabljanje

Dnevni red srečanja
deležnikov pred začetkom
praktičnega usposabljanja

določiti njegove cilje in pričakovanja, ki jih mora
izpolniti, da bo njegova vloga v procesu učinkovita in koristna, tako z vidika njegovih potreb,
kot poslovnih ciljev in interesov podjetja.
Dnevni red srečanja deležnikov pred začetkom
praktičnega usposabljanja omogoča lažje strukturiranje sestankov, ki so potrebni zato, da vsi
bolje razumejo medsebojne cilje ter pričakovanja in jih na ta način lažje dosežejo. Srečanja
deležnikov so priložnost za izmenjavo informacij, pričakovanj in načrtov ter za razpravo
o prilagoditvah, ki bodo zagotovile doseganje
skupnih in individualnih pričakovanj ter ciljev.
Pomembna naloga učiteljev in mentorjev v
pripravljalni fazi je, da dijaka seznanijo z nevarnostmi in jim posredujejo ključne informacije o
ukrepih za varnost in zdravje pri delu.

Delovni načrt
za praktično
usposabljanje

Varnost in zdravje
pri delu

Štiri orodja v pripravljalnem obdobju pred praktičnim usposabljanjem vključujejo: individualni obrazec
za pripravo na praktično usposabljanje, obrazec in dnevni red srečanja deležnikov pred začetkom
praktičnega usposabljanja, delovni načrt ter navodila za varnost in zdravje pri delu
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Obrazec za pripravo na praktično usposabljanje
Obrazce razdelite dijakom, učiteljem in mentorjem, ki naj jih izpolnijo pred srečanjem. Če to ni
mogoče, razdelite obrazce na začetku sestanka in vsem dajte dovolj časa, da ga preučijo, razmislijo
o vsakem vprašanju in ga izpolnijo.

Dijak

Učitelj

Mentor

Želje in pričakovanja:

Želje in pričakovanja:

Želje in pričakovanja:

Želim se naučiti/izkusiti:

Želim, da se dijak nauči/izkusi:

Želim, da se dijak nauči/izkusi:

Želim si, da se z mano ravna:

Želim si, da se z mano ravna:

Želim si, da se z mano ravna:

Želim si, da se učitelj in mentor
odgovorno obnašata, s tem da:

Želim si, da se dijak in mentor
odgovorno obnašata, s tem da:

Želim si, da se dijak in učitelj
odgovorno obnašata, s tem
da:

Podjetju želim prispevati z:

Dijak bo podjetju prispeval z:

Dijak bo podjetju prispeval z:

Skrbi me:

Skrbi me:

Ime
Telefon
E-naslov
Kateri so moji
najpomembnejši
splošni življenjski
in poslovni cilji ter
pričakovanja, ki
bi jih rad delil z
drugimi?*

Kateri so moji
najpomembnejši
cilji in
pričakovanja, ki
bi jih želel doseči
na praktičnem
usposabljanju zase
in za druge?

Skrbi me:

Drugi
komentarji
Podpis in
datum
* (po želji, če želite svoje splošne vizije deliti z drugimi, zato da bi vas bolje razumeli in tako prispevali k vaši viziji)
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Dnevni red srečanja deležnikov pred začetkom
praktičnega usposabljanja
Dnevni red je predlog za sestanek deležnikov, po potrebi ga prilagodite.

Predlog za dnevni red
1. Kratek uvodni pozdrav gostitelja srečanja (npr. ravnatelja šole)
2. Predstavitev faz načrtovanja praktičnega usposabljanja in orodij za izboljšanje
učnih izidov
3. Medsebojna izmenjava ciljev in pričakovanj v zvezi s praktičnim usposabljanjem
4. Dogovor o pripravi individualnih delovnih načrtov
5. Naslednji koraki
6. Vprašanja, odgovori, predlogi in ideje
7. Razno (neobvezno)
8. Sklepi in zaključki
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delovni načrt za praktično usposabljanje
Obrazec je predlog delovnega načrta, uporabite ga kot začetni del načrtovanja izvajanja praktičnega usposabljanja. Če je potrebno, lahko obliko in vsebino prilagodite v kateri koli fazi izvajanja.

ELEMENT

FASADNI VENEC

OSNOVNI DELI

Čas trajanja:
Začetek:

Primeri:

2.10.2017

fotografije z dela
na terenu

DELAVNIŠKA
RISBA

Zaključek:
Stanovanjska stavba Trg Prokurative

Dioklecijanova palača

Naris

Stranski ris/ Prerez

Tloris

Aksonometrija

4.12.2017

Načrt narišejo
učenci pri pouku
tehničnega
risanja v
sodelovanju z
učiteljem
praktičnega
pouka.

Dimenzija začetnega obdelovanca:
35cm×23cm×50cm = 40.250 cm3
V = 0,04 m3

MATERIAL
VRSTE KAMNA

marmor

apnenec

travertin

oniks

peščenjak

granit

UPORABLJEN:
CENA/ENOTA[€/m3]

1.482,00*

KOLIČINA: [m3]

0,04

CENA SUROVINE [€]

59,00*

*Cena z davkom

POTREBNE RAZISKAVE GLEDE NA VRSTO KAMNA IN NAMEN UPORABE
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Petrografske
raziskave

Tlačna
trdnost

Upogibna
trdnost

Obraba

Gostota

Poroznost

Termični
raztezki

HRN EN
12407:2008

HRN EN
1926:2008

HRN EN
12372:2008

HRN EN
14157:2004

HRN EN
1936:2008

HRN EN
HRN EN
1936:2008 14581:2008

Odpornost
na led

Absorbcija
vode

Odpornost
na sol

HRN EN
12371:2010

HRN EN
13755:2008

HRN EN
14147:2004

DELO
DELOVNA FAZA
OPIS (potrebno orodje, število
kosov, izgled površin,…)
Razlaga posameznega dela
naloge z učiteljem praktičnega
pouka.
Dijak zapiše navodila in si
ob izdelovanju zapisuje tudi
opažanja.
Z učiteljem praktičnega pouka
se pogovorijo o uporabljenih
orodjih, ki si jih zabeležijo v
dnevnik.

OBDELAVA

MONTAŽA

1.FAZA- označi obdelovanec s pomočjo načrta
in šablon.

Potrebno je pripraviti:

Šablone sem izdelal pri pouku kamnoseštva
2. FAZA - pripravim orodje za obdelavo
prikazanih delov obdelovanca

1.	
2.	
3.	
4.	

TRANSPORT
GRADBENI ODER
DVIGALO
SIDRANJE ali montaža

Za delo na odru sta
potrebna vsaj dva
delavca.

Deli ki bodo postavljeni na zid, jih 1/3 ni
potrebno obdelati

Za montažo izdelanega
kosa je potrebna ena ura.

3.FAZA – izdelava žleba po šablonah.
Uporabljena orodja:
1. kladivo in dleta
2.šablona, kotnik, ravnilo …

Izračun se običajno
naredi za celotno
gradbišče

4. FAZA – izdelava profila s kamnoseškim
orodjem od grobe do fine obdelave.
5. FAZA – kontrola izdelka
Izdelek je končan. Ni potrebe po dodatnih delih
ali popravkih.
ČASOVNICA poteka prakse
ŠT. DELOVNIH UR
Spremljanje

2.
16.
9. 10.
10.
10.

4

4

4

23.
10.

30.
10.

6.
11.

13.
11.

20.
11.

27.
11.

4.
12.

4

4

4

4

4

4

4

∑

29. 1.
2018.

∑

1

*vnos delovnih ur

VREDNOST DELA PO
NORMATIVIH
-normativi

16 ur × 13,5 € = 216 €

1 ura × 13,5 € = 13,5 €

40 ur × 13,5 € = 540 €

1 ura × 13,5 € = 13,5 €

* iz priložene tabele

VREDNOST DELOVNEGA ČASA;
KI JE BIL VLOŽEN
*izračunana

EVALUACIJA DELA IN DISKUSIJA:
*kako biti bolj konkurečen ali doseči
večjo dodano vrednost

- Delo moram opraviti hitreje
- Za nekatere dele bi bilo bolje uporabiti pnevmatsko ali električno orodje
- mogoče bi lahko delo zastavil na drugačen način (boljša organizacija, več
sodelavcev...)

Datum:						

Dijak:
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Varnost in zdravje pri delu
Obrazec je informacija za vse deležnike o vsebinah in obsegu ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
s katerimi so bili dijaki seznanjeni pred praktičnim usposabljanjem.

Delodajalec

Ime in naslov delodajalca

Dijak

Ime in priimek dijaka

Potrjujemo, da je dijak opravil izpit o varnosti in zdravju pri delu
zakonodaja na področju zdravja in varnosti pri delu

DA

NE

zdravstveni in varnostni ukrepi na začasnih in premičnih gradbiščih

DA

NE

požarna varnost

DA

NE

Dijak je opravil izpit z najmanj 80% pravilnih odgovorov
Šola, pri kateri je dijak opravil izpit:

Datum:

Podpis mentorja:

Delodajalec ali pooblaščeni mentor _____________________________________________ je
dijak pred začetkom praktičnega usposabljanja seznanil z nevarnostmi in ukrepi za varno in zdravo
delo na področju kamnoseštva.
Datum začetka praktičnega usposabljanja - ______________.
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Uporaba osebne zaščitne opreme

DA

NE

Premikanje prevoznih in dvižnih naprav v delavnici ter pri odlaganju
materialov

DA

NE

Delo z ročnim orodjem pri obdelovanju kamna

DA

NE

Delo z električnimi stroji za obdelovanje kamna

DA

NE

Delo s pnevmatskim orodjem

DA

NE

Delo s CNC stroji

DA

NE

Ročno dvigovanje in premikanje težkih tovorov

DA

NE

Horizontalni in vertikalni transport z vaakumskimi držaji

DA

NE

Horizontalni in vertikalni transport s paletnim viličarjem

DA

NE

Delo v hrupnem okolju

DA

NE

Delo v prašnem okolju

DA

NE

Upravljanje z odpadki in nevarnimi snovmi

DA

NE

Ravnanje v primeru nesreče

DA

NE

Izjava dijaka

Dijak

Ime in priimek dijaka

Obveščen sem o tveganjih, povezanih z ročnim in strojnim obdelovanjem kamna ter z namestitvijo
kamnoseških izdelkov. Obveščen sem o ukrepih za varno in zdravo delo.
Izjavljam, da bom opravljal delo pod nadzorom in v skladu z navodili mentorja.
Delal bom varno in odgovorno, da ne bi ogrozil sebe in drugih zaposlenih.

Datum:

Podpis dijaka:

Datum:

Podpis delodajalca ali mentorja:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 61/17)
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS,
83/05 in 43/11)
Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št.89/99, 39/05, 34/10, 43/11 in ZVZD-1 in 38/15)
Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 in 61/17)
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Med praktičnim usposabljanjem
Kratek uvod: Kako uspešno izvajati praktično
usposabljanje?
Ko so vsi deležniki dobro pripravljeni na praktično usposabljanje, se to lahko začne varno in
brez zapletov. Uskladitev medsebojnih pričakovanj in ciljev vodi v večje zadovoljstvo vseh treh
deležnikov: dijakov, delodajalcev/mentorjev in
učiteljev.
Koristno je, da tudi v obdobju izvajanja uporabljamo orodja, ki lahko še dodatno izboljšajo
kakovost praktičnega usposabljanja. Pripravili
smo predlog štirih orodij, ki si jih lahko prilagodite vašim potrebam in ciljem z namenom, da bi
lažje preverili učinke praktičnega usposabljanja.
Ta orodja so naslednja:

Normativi za izvajanje kamnoseških
del

Obrazec in dnevni red
srečanja deležnikov med
izvajanjem praktičnega
usposabljanja

Ponudba za izvajanje
kamnoseških del in
storitev

Posodobitev delovnega
načrta za praktično
usposabljanje

Štiri orodja vključujejo normative za izvajanje kamnoseških del, obrazec in dnevni red srečanja
deležnikov med izvajanjem praktičnega usposabljanja (ti sestanki niso obvezni, vendar so zelo
priporočljivi), ponudbo za izvajanje kamnoseških del in storitev ter posodobitev delovnega načrta za
praktično usposabljanje
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Normativi za izvajanje kamnoseških del so
smernice za praktično delo, ki se lahko upoštevajo med izvajanjem praktičnega usposabljanja.
Obrazec in dnevni red srečanja deležnikov
med izvajanjem praktičnega usposabljanja
omogočata deležnikom, da spremljajo in
izboljšajo praktično usposabljanje. Čeprav se
vmesna preverjanja zdijo mogoče odveč, so
odlična rešitev za ocenjevanje napredka in
pravočasne popravke pri postopkih in dejavnostih, saj je ob koncu usposabljanja že prepozno
za ukrepanje. Vmesna srečanja omogočajo
pravočasno prilagajanje delovnega načrta
dejanskemu poteku praktičnega usposabljanja,
saj se ta lahko precej razlikuje od tega, kar je bilo
prvotno načrtovano. Gre za kratek usklajevalni
sestanek, med katerim si delodajalec in dijak
izmenjata svoja stališča glede uresničevanja
načrta, ki sta ga obe strani oblikovali na začetku
procesa praktičnega usposabljanja in ga po
potrebi izboljšata.
Ponudba za izvajanje kamnoseških del in
storitev predstavlja pripomoček s pomočjo
katerega dijak lahko ovrednoti ceno materiala
in storitve. To mu pomaga pri pridobivanju
občutka za ceno lastnega dela.
Posodobitev delovnega načrta za praktično
usposabljanje omogoča optimizacijo usposabljanja za vse udeležence s prilagajanjem le-tega
situacijam in razvoju dogodkov v realnem
delovnem okolju.

Normativi za izvajanje
kamnoseških del

izdelavo in montažo. V Normativih je zapisan
čas potreben za izdelavo določenega kamnoseškega izdelka na tri načine: ročno, z električnim ter pnevmatskim orodjem ali na CNC
stroju. Oba pripomočka, Normative in Ponudbo,
lahko prosto spreminjate in dopolnjujete v
skladu z dogovorjenimi učnimi cilji.
O uporabi gradiv se lahko pogovorite med sestanki učiteljev, dijakov in mentorjev, da boste
uporabljali taka, ki so uporabna, izvedljiva in
usklajena z vašim načrtom izvajanja praktičnega usposabljanja.

Vsak program praktičnega usposabljanja mora
vsebovati smernice za izvajanje praktičnih
nalog.
Normativi za izvajanje kamnoseških del, ki so
sestavni del tega priročnika, opisujejo kamnoseške izdelke na treh ravneh zahtevnosti in
določajo delovni čas, ki je potreben za njihovo
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Normiran delavni čas za izdelavo in montažo kamnitih
elementov (v delovnih urah)
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J) ROZETA, 100cm x 100 cm x 10 cm
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Obrazec in dnevni red za srečanje deležnikov med
izvajanjem praktičnega usposabljanja
Obrazce izročite dijakom, učiteljem in mentorjem, če je mogoče še pred srečanjem. Če to ni mogoče,
razdelite obrazce na začetku sestanka in vsem dajte dovolj časa, da ga preučijo, razmislijo o vsakem
vprašanju in ga izpolnijo.

Dijak

Učitelj

Mentor

Doslej mi je bilo najbolj všeč:

Dijaku bom pomagal/a z:

Doslej mi je bilo najbolj všeč:

Doslej mi je bilo najmanj všeč:

Mentorju bom pomagal/a z:

Doslej mi je bilo najmanj všeč:

Najboljši/a sem bil/a pri:

Osredotočili se bomo na
izboljšanje:

Dijak je pokazal naslednje veščine:

Ime

Izkušnja

Najšibkejši/a sem bil/a pri:

Bil sem navdušen nad:

Dijak se mora izboljšati v:
Rad/a bi se osredotočil/a na
izboljšanje:

Osredotočili se bomo na izboljšanju:

Drugi
komentarji

Podpis in
datum
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Predlog dnevnega reda
Srečanje mentorja podjetja in dijaka lahko poteka brez prisotnosti učiteljev. Če pa menite, da
je sodelovanje učiteljev koristno, povabite tudi njih. Predlog dnevnega reda za vaš sestanek
prilagodite in dopolnite, če je potrebno.

1. Kratek uvod
2. Evalvacija orodij za izboljšanje učnih izidov praktičnega usposabljanja
3. Razprava o ukrepih za izboljšanje
4. Prilagoditev delovnega načrta
5. Naslednji koraki in druge teme (neobvezno)
6. Zaključek
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Ponudba
Predmet ponudbe:
1. Dobava materiala
* cena kamnitega bloka/m3 je

VRSTA KAMNA

dobava dimenzioniranih kamnitih kosov

KOLIČINA

DIMENZIJE

CENA

SKUPAJ:
2. Obdelava in montaža
KOLIČINA

* cena delavne ure kvalificiranega kamnoseka

ČAS DELA

načrti (risanje načrtov ali predlog)

SKUPAJ:
3. Dostava in dodatna dela pri montaži

SKUPAJ:
Skupaj (1+2+3)
DDV

22,00%

Znesek za plačilo z DDV:

Način in rok plačila:
Obdobje garancije
Rok izvedbe:
Dodatni pogoji:
Priloge:

Kraj in datum:
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Podpis:

CENA

Posodobitev delovnega načrta za praktično
usposabljanje
Ta obrazec delovnega načrta uporabite kot predlog za vaše načrtovanje izvajanja vajeništva.
Prilagodite ga, če je potrebno.

NAČRT posodobitve
delovnega načrta
Ime in kontakti dijaka
Ime in kontakti šolskega mentorja
Ime in kontakt mentorja v podjetju
Podjetje / organizacija
Obdobje praktičnega usposabljanja
Ocena učnih izidov praktičnega
usposabljanja, potrebne izboljšave
dopolnitve in prilagoditve

Posodobitve učnih ciljev
(če je potrebno)

Dodatne dejavnosti / projekti, ki jih je
potrebno zaključiti
(če je potrebno)

Ključni medsebojni dogovori o odnosu
do dela, vedenju, odgovornosti
in prizadevanjih, da bo praktično
usposabljanje najboljša možna izkušnja
za vse soudeležene (če je potrebno)

Drugi komentarji

Podpisi vseh soudeleženih
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Po praktičnem usposabljanju
Kratek uvod: Kako uspešno zaključiti praktično
usposabljanje?
Namen zaključne faze po končanem praktičnem usposabljanju je omogočiti vsem deležnikom, da razmislijo o praktičnem usposabljanju
in ocenijo učne izide v primerjavi z začetnim
načrtom in pričakovanji. Ta faza je izredno
pomembna za razvoj in izboljšanje ne samo
individualnega praktičnega usposabljanja,
temveč tudi izobraževanja, usposabljanja
delovne sile, načina dela in poslovanja.
Z evalvacijo vse tri strani pridobijo pomembne
informacije o novih metodah poučevanja,

Evalvacija praktičnega
usposabljanja

ki jih lahko na osnovi spoznanj še izboljšajo.
Deležniki si lahko med seboj pomagajo pri
razvoju načrtovanja posameznih in skupnih
ciljev ter usklajevanju pričakovanj.
V tej fazi lahko uporabljamo tri predlagana
orodja, ki jih prilagodimo potrebam vsakega
deležnika. Orodja vključujejo evalvacijo individualnega praktičnega usposabljanja, obrazec
in dnevni red zaključnega sestanka vseh
deležnikov in zaključno poročilo.

Obrazec in dnevni red
srečanja deležnikov po
zaključenem praktičnem
usposabljanju

Zaključno poročilo

Orodja za zaključno fazo praktičnega usposabljanja: evalvacija praktičnega usposabljanja, obrazec in
dnevni red srečanja deležnikov po zaključenem praktičnem usposabljanju in zaključno poročilo.

Evalvacijo opravimo s pomočjo obrazca, ki
omogoča vodeni razmislek o tem, kaj je bilo
dobro, kaj bi se lahko in kaj bi se moralo spremeniti v procesu in odnosu med vsemi deležniki,
da bi se izboljšali učni izidi praktičnega usposabljanja in morda celo poslovne perspektive
dijaka, delodajalca in učitelja.
Zaključna srečanja deležnikov omogočajo
končno izmenjavo mnenj, so pa tudi priložnost
za skupno praznovanje ob končanih priza-

32

devanjih vseh soudeleženih. Lahko se
organizira tudi manjša pogostitev s kakšnim
simboličnim darilom v zahvalo sodelujočim
za vložen trud, s posebnim poudarkom na
hvaležnosti za vzajemni prispevek in predanost
pri doseganju skupnih ciljev in pričakovanj.
Zaključno poročilo predstavlja pisno sled procesa in pridobljenih znanj za vse soudeležene.
Poročilo
naj
vključuje
najpomembnejša
spoznanja, sklepe in priporočila za prihodnost.

Evalvacija praktičnega usposabljanja
Obrazec izpolni dijakov mentor v podjetju. Bodite iskreni in konstruktivni, dijakom pomagajte
prepoznati njihove prednosti in slabosti. Obrazec dopolnite ali spremenite, če se vam zdi potrebno.
Obrazec naj skupaj pregledata dijak in učitelj. Dijak mora razumeti, da to ni oblika ocenjevanja
dijaka kot osebe, ampak njegovega vedenja, odnosa in dosežkov med praktičnim usposabljanjem.
Ocenjevanje je subjektivni pogled mentorja v podjetju, naloga učitelja je spodbujati dijaka, da ga
sprejme takega, kot je. Če se ga sprejme z odprtostjo in razsodnostjo, lahko spremeni vedenje in
odnos do dela, zato se lahko lažje vključi v poslovno okolje in trg dela.

Obrazec za ocenjevanje dijaka po zaključku praktičnega
usposabljanja
Dijak

____________________________

Delodajalec_________________________
4 – izstopajoče

3 – dobro

2 – zadostno

Šola

Mentor __________________________________
1 – potrebuje izboljšanje

Osebne in socialne lastnosti
Sposoben je dela z drugimi
Sprejema konstruktivno kritiko
Prilagodljiv za nove naloge/situacije
Kaže spoštovanje do sebe in drugih
Izkazuje pozitiven odnos do dela
Je točen in redno prisoten
Oblači se primerno za delo
Prevzema odgovornost za izdelavo naloge

NA – ni ocene

Kakovost dela in delovnih navad
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO

Komunikacijske sposobnosti

Učinkovito se sporazumeva
Sporazumeva se v jeziku stroke
Zna poslušati
Razume navodila
Izraža želje in potrebe

___________________________________

Učinkovito uporablja čas
Kaže iniciativo
Je sposoben slediti navodilom
Dokončuje zaupane naloge
Je sposoben reševati probleme
Učinkovito uporablja tehnologijo
Rad se uči
Upošteva ukrepe varnosti in zdravja
pri delu

4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO

Ključne kompetence
(Navedite področja po katalogu znanj in
spretnosti)
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO

4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO
4 3 2 1 NO

Končna ocena
Prisotnost
Bi ponovno sprejeli tega dijaka?
Dodatni komentarji:

Splošna delovna uspešnost
Da

Ne

4 3 2 1 NA

Mogoče

Podpis ocenjevalca
____________________________

Datum:

__________

Podpis dijaka
____________________________

Datum:

__________
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Obrazec in dnevni red za srečanje deležnikov po
zaključenem praktičnem usposabljanju
Obrazec izročite dijakom, učiteljem in mentorjem pred sestankom. Če to ni mogoče, razdelite obrazce
na začetku sestanka in vsem dajte dovolj časa, da ga preučijo, razmislijo o vsakem vprašanju in ga
izpolnijo.

Dijak

Učitelj

Mentor

Najbolj mi je bilo všeč:

Najbolj mi je bilo všeč:

Najbolj mi je bilo všeč:

Najmanj mi je bilo všeč:

Najmanj mi je bilo všeč:

Najmanj mi je bilo všeč:

Naučil sem se sledečega:

Moji občutki glede praktičnega
usposabljanja so Dijak:

Dijak se je naučil sledečega:

Rad bi izboljšal naslednje:

Mentor/podjetje:

Dijak mora izboljšati:

Praktično usposabljanje se lahko
izboljša s/z:

Praktično usposabljanje lahko
izboljšamo s/z:

Praktično usposabljanje lahko
izboljšamo s/z:

Med naslednjim praktičnim
usposabljanjem bi se rad
osredotočil na:

Dijaka bom v šoli podprl s/z:

Šola lahko podpre dijaka s/z:

Ime

Izkušnja

Drugi
komentarji
Podpis in
datum
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Predlog dnevnega reda
Predlog dnevnega reda prilagodite, če je potrebno.

1. Kratek uvod in dobrodošlica (na primer ravnatelja šole)
2. Predstavitev in evalvacija izvedbe praktičnega usposabljanja
3. Razprava o možnih načinih za izboljšanje bodočih praktičnih usposabljanj
4. Naslednji koraki in druge teme (neobvezno)
5. Zahvale in razdelitev potrdil
6. Praznovanje uspešnega zaključka programa praktičnega usposabljanja
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Zaključno poročilo
Poročilo je orodje za uspešen zaključek programa praktičnega usposabljanja, ki ga šola lahko uporablja za spremljanje napredka in načrtovanja izboljšav praktičnega usposabljanja v naslednjih
letih. Obrazec uporabite kot vodilo za interno poročanje in ga po potrebi prilagodite.
Naslov programa praktičnega
usposabljanja (če je ustrezno)
Ime izobraževalne organizacije
Kontaktna oseba / organizator
praktičnega usposabljanja
Imena partnerskih organizacij (podjetij,
drugih organizacij in institucij, lokalnih
organov itd.)
Imena sodelujočih učiteljev in mentorjev
v podjetju
Obdobje izvajanja
Kratek opis programa praktičnega
usposabljanja
(izvedene dejavnosti, učni izidi, itd.)

Skupno število dijakov v programu
Skupno število dijakov, ki so zaključili
program
Skupno število sodelujočih mentorjev v
podjetjih
Skupno število sodelujočih učiteljev
Število srečanj z deležniki
Najboljši učinki praktičnega
usposabljanja

Težave in vprašanja, s katerimi smo se
soočili, in kako smo jih obravnavali

Spoznanja in načrti za prihodnost

Drugi komentarji
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Primeri dobre prakse
V tem poglavju predstavljamo nekatere izmed primerov dobrih praks, ki so jih razvili partnerji
projekta EARN in jih predstavili z namenom, da bi dobre izkušnje izmenjali, širili, prilagajali in
nadgrajevali ter jih nadalje razvijali in prenesli v sorodne izobraževalne ustanove.

Krepitev povezav med izobraževalnim in strokovnim
sektorjem
Da bi okrepil svoje odnose s kamnoseško
panogo, prireja inštitut San Zeno v Veroni
vsaka dva meseca srečanje med podjetniki,
stanovskimi združenji, občinsko upravo in šolo.
Srečanje je odprto tudi za podjetnike iz drugih
panog in zainteresirano javnost.
Tovrstna srečanja so privedla do preverjanja
možnosti nakupa novih tehnološko naprednih
strojev za šolo, da bi se okrepili znanje in spretnosti učiteljev in dijakov.

Sestankov se je udeležil tudi eden izmed
upraviteljev podjetja Donatoni Macchine, ki je
predstavil tehnične značilnosti CNC stroja, katerega bi lahko šola kupila po proizvodni ceni s
prispevkom podjetnikov, Konzorcija za promocijo sektorja marmorja (Consorzio Valpolicella
Esposizioni) in občinske uprave. Glede na rast
števila dijakov se je obenem preverila možnost
prenosa šolskega sedeža v večjo stavbo v bližini
laboratorijev.

Ključni dosežki:
•
•
•
•

Pogovori o izboljšanju
Skupni nakup strojev
Sodelovanje na sejmu Marmomacc
Nudenje minibusa od železniške postaje do šole

Ključni razlogi za uspeh:
• Konstantno komuniciranje med vsemi partnerji
• Sodelovanje vseh partnerjev pri odločitvah
• Pozitivna energija
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Obisk delavnice šole marmorja v kraju
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Italija

Izdelek iz marmorja

Praznovanje kamnoseškega sektorja z vsemi
deležniki
Inštitut San Zeno priredi vsako leto večerjo v
laboratoriju, ki se je udeležijo učenci, družine
in občinska uprava. Gostinsko podjetje pripravi tipične veronske jedi. Dijaki s pomočjo
učiteljev poskrbijo za ureditev prostorov in miz
ter strežbo. To je tudi priložnost, da občinska
uprava, podjetniki, združenja in šola sama predstavijo svoje programe, rezultate in projekte. Ta

dogodek omogoča komunikacijo in dialog med
družinami, šolo in svetom dela. Med večerjo je
organizirana nagradna igra, katere nagrade so
izdelki dijakov.

Ključni dosežki:
• Povezovanje subjektov iz šolskega okolja, poslovnega sveta in posameznikov
• Spodbujanje medsebojnega sodelovanja

Ključni razlogi za uspeh:
• Dobra organizacija dogodka
• Dogodek je zanimiv za vse deležnike
• Dosledno sodelovanje vseh deležnikov
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Šola marmorja v Sant’Ambrogio di Valpolicella, Italija

Letni pregled dela in načrtovanje z vsemi deležniki
Na koncu triletnega tečaja opravijo dijaki na
Inštitutu San Zeno zaključni izpit za pridobitev
poklicne kvalifikacije. Za potrditev končnih
rezultatov mora strokovna komisija najprej
opraviti razgovore z dijaki in preizkusiti njihovo
znanje. Komisijo sestavljajo predstavniki
različnih ministrstev in poslovnega sveta. Ob
tej priložnosti prireja Inštitut San Zeno kosilo z

zunanjo komisijo, vsemi dijaki in učitelji, podjetniki in občinsko upravo. Udeleženci lahko
razpravljajo o preteklih in bodočih dejavnostih
ter sodelovanju.

Ključni dosežki:
•
•
•
•

Letni pregled celotnega sektorja
Letno načrtovanje za naslednje leto
Odprta razprava med deležniki za uskladitev pričakovanj
Sodelovanje med ministrstvom za šolstvo, šolo in delodajalci

Ključni razlogi za uspeh:
• Najbolje izkoriščena priložnost, ko so vsi deležniki na enem mestu
• Ustvarjanje odprtega in prijetnega vzdušja
• Zbiranje glavnih odločevalcev
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Delavnica šole marmorja v kraju Sant’Ambrogio di Valpolicella, Italija

Načrtuj svojo prihodnost - dan odprtih vrat
Po promocijskem obisku bližnjih nižjih srednjih šol s strani Inštituta San Zeno obiščejo
zainteresirani dijaki inštitut in sodelujejo pri
pouku v delavnici. Vsakega gosta spremlja
med učno uro en dijak tretjega letnika. Dijaki
inštituta postanejo tako mentorji za en dan
in pokažejo svoje spretnosti ter orodja, ki jih

običajno uporabljajo. Gostje ustvarijo majhen
umetniški izdelek tako z ročno obdelavo kot
z uporabo CNC strojev. Inštitut jim ob koncu
dneva izroči potrdilo o udeležbi in izdelek, ki so
ga sami oblikovali.

Ključni dosežki:
• Povečanje števila dijakov
• Pozitivnejši odnos do šole
• Rast ugleda inštituta v skupnosti

Ključni razlogi za uspeh:
• Vključevalni pristop
• Odprto vabilo družinam in učiteljem ter dijakom
• Sodelovanje sedanjih dijakov v vlogi ambasadorjev
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Izdelek “MarbLEGO” razstavljen na sejmu Marmomac

Projektno učenje z lokalno skupnostjo
Inštitut San Zeno pogosto prejema naročila
za oblikovanje izdelkov za lokalno skupnost.
Zahtevo preuči koordinator z učitelji s področja
marmorja, zato da se ocenita izvedljivost in
stroški. Na osnovi pogodbe z občino so vsa
naročena dela brezplačna v zameno za naložbe
občine v orodja in strukturo. Projekte vodijo

učitelji tehničnega področja in jih predlagajo
razredu. Ko je projekt končan, dijaki in učitelji
sodelujejo pri montaži. Končni izdelek je na
voljo naročniku v zahtevanem časovnem roku.

Ključni dosežki:
• Dijaki sodelujejo pri ustvarjanju izdelka, ki ga bodo tudi videli pri uporabi
• Izdelava in namestitev štirih klopi in dveh cvetličnih gred v sodelovanju z
občinsko upravo in lokalnimi podjetji
• Izdelava in montaža klopi in vodnjaka

Ključni razlogi za uspeh:
• Močna lokalna partnerstva
• Odgovornost vseh zainteresiranih strani
• Podpisan sporazum
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Dobre prakse v dijaških zadrugah
Plačevanje dijakov in vstop na trg
Srednja šola Dalj na Hrvaškem že deset let zelo
uspešno vodi dijaško zadrugo Dalya. Pri tem
je ključnega pomena dodelitev vodilnih nalog
dijakom. Zadruga dela na raznih področjih in
proizvaja različne izdelke, kar omogoča veliko
priložnosti za vključevanje dijakov. Vendar ni
dovolj, da dijaki le izrazijo zanimanje za sodelovanje, potrebna je uradna prijava. Potem ko so

učitelji in mentorji zadruge pripravili delovni
načrt za tekoče leto, objavijo seznam zaposlitvenih možnosti za dijake. Vsakdo se lahko
prijavi, čeprav to ni njegovo področje študija.
Nato se opravi formalni postopek za zaposlitev
in dijak, ki je pri tem uspešen, dobi plačano
službo s krajšim delovnim časom.

Ključni dosežki:
• Dijaki se naučijo ključnih veščin v zvezi z iskanjem, prijavo in pridobivanjem
zaposlitve
• Dijaki razvijajo svoje podjetniške sposobnosti na specifičnem področju
• Dijaki so plačani za svoje delo

Ključni razlogi za uspeh:
• Ustrezen poslovni model, ki podpira zaposlovanje
• Strateško načrtovanje vključevanja dijakov

Poleg zaposlovanja v zadrugi dijaki svoje izdelke
ponujajo tudi na tržišču. Zadruga se osredotoča
na proizvodnji kakovostnih izdelkov. To pomeni,

da od svojih dijakov zahteva profesionalen
pristop, zato da se omogoči prodaja izdelkov na
tržišču.

Ključni dosežki:
•
•
•
•

Nagrada za najboljši proizvod dijaške zadruge za jagodno vino
Ponudba palete izdelkov na tržišču
Pridobitev ugleda na državni ravni zaradi pristopa
Dijaki spoznajo nadzor kakovosti

Ključni razlogi za uspeh:
• Zagotavljanje odgovornega pristopa, tako da dijaki in učitelji dosegajo kakovost
pri delu in proizvedenih izdelkih
• Poudarek na podjetniški miselnosti
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Zaščita kulturne in tradicionalne dediščine ter sodelovanje z
zasebnim sektorjem
Osnovna šola Vis je uresničila dva cilja na
področju vodenja uspešne dijaške zadruge Issa.
S svojim delom z dijaki in njihovimi družinami
so ustvarili izjemno knjigo receptov z naslovom
“Škoj na pjat”. Skrbno izbrane tradicionalne jedi
so oživele z objavo knjige v lokalnem narečju in
hrvaškem jeziku. Knjiga se je odlično prodajala

na Visu, kot tudi širše na Hrvaškem.
Prodaja je bila tako dobra, da so knjigo dvakrat
ponatisnili. Delo je doživelo priznanje na državni
ravni, obenem je založba izrazila zanimanje za
prevod knjige v italijanščino in angleščino, da bi
se lahko prodajala turistom.

Ključni dosežki:
• Vstop na tržišče
• Pridobitev založniške pogodbe
• Ohranjanje kulture s trajnostno dejavnostjo

Ključni razlogi za uspeh:
• Ponudba privlačnega in zanimivega izdelka
• Poznavanje trga
• Mreženje za doseganje ciljev
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Promocija dijaške zadruge v širši javnosti
Vse dijaške zadruge Splitsko-Dalmatinske
županije se vsako leto zberejo, da prikažejo
svoje izdelke. Maja 2017 je okoli 40 dijaških
zadrug namestilo stojnice v splitskem nakupovalnem središču City Centre One, da bi
svoje delo promovirali pri čim širši javnosti. To
je bila 29. izvedba dogodka, ki je zaradi lokacije

pritegnil več sto obiskovalcev, ki sicer ne bi
imeli možnosti spoznati večine razstavljavcev.
Zadruge so lahko prodajale izdelke in občasno
tudi katerega oblikovale, kar je popestrilo dogajanje v nakupovalnem centru.

Ključni dosežki:
• Srečanje se ponavlja in nadgrajuje vsako leto
• Srečanja se udeleži veliko število zadrug
• Primer pozitivnega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem

Ključni razlogi za uspeh:
• Prirejanje srečanja v javnem prostoru
• Nudenje stojnic lokalnim zadrugam
• Spodbujanje vključevanja dijakov
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Stanje kamnoseštva na Tržaškem ter kamnoseški
tečaj SDZPI
Na začetku devetdesetih let se je organiziral
dveletni tečaj za kamnoseke na pobudo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja
in takratnega Slovenskega deželnega zavoda
za poklicno izobraževanje (danes zavod Ad
Formandum), s podporo krajevnih in deželnih
oblasti, ki so poudarjale potrebo po razvoju
prostora ob upoštevanju lokalnih tradicij in kulturne dediščine. Tečaj je bil prirejen na podlagi
zakonodaje Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine.
Izobraževanje je potekalo bodisi na praktični
osnovi bodisi z delom v učilnici. Polovica urnika
je bila namenjena teoretskemu pouku, druga
polovica pa praktičnim dejavnostim.

Delo v kamnolomu v prvi polovici 20. stoletja
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Mentor in duša tečaja je bil arhitekt Ivek-Ivan
Pertot. Bodoče kamnoseke je vodil skozi izobraževanje, ki jih je pripeljalo do samozaposlitve z odprtjem lastne obrtne kamnoseške
delavnice. Te so v glavnem še aktivne. Arhitekt
Pertot je o tej izkušnji izdal tudi priročnik
Obdelava in projektiranje kamna v kamnoseški
obrti: gradivo tečajev za obdelovalce in oblikovalce kamna pri Slovenskem deželnem zavodu
za poklicno izobraževanje v Trstu.

Ključni dosežki:
• Tečajniki so v sklopu izobraževanja pridobili teoretične in praktične veščine, ki
so jim omogočile odprtje in uspešno vodenje lastnega podjetja
• Mnogi tečajniki so uspešno zaključili tečaj in nadaljevali delo lastne družine v
domači delavnici ali pa se uveljavili kot samostojni obrtniki brez predhodnega
znanja ali izkušenj

Ključni razlogi za uspeh:
• Upoštevanje realnih potreb na teritoriju
• Entuziastični pristop ravnateljice SDZPI Tamare Blažina ter mentorja Ivana
Pertota
• Prava kombinacija teoretskega in praktičnega znanja, ki je tečajnikom dalo
potrebne osnove za poklicno uveljavitev
• Vloga Slovenskega deželnega gospodarskega združenja pri povezovanju vseh
zainteresiranih deležnikov
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Alumni klub Višje strokovne šole v Sežani in
trgovina s spominki “OKras”
Diplomanti pri Višji strokovni šoli v Sežani so
februarja 2016 ustanovili Alumni klub, glavni
cilj katerega je izboljšanje povezav med učenci,
šolo in poklicnim okoljem. Namen kluba je
pomagati mladim strokovnjakom, da izboljšajo
svoje strokovno znanje in mreženje.

Zadruga OKras ima več kot 20 članov in je odprta
vsak delovnik od 12. do 17. ure. Člani prodajajo
svoje izdelke, večina katerih je ročno izdelana
iz naravnih materialov, kot sta kamen in les.
Nekateri izdelki so kombinirani s tekstilom,
različnimi kovinami in fotografskimi izdelki.

Glavni projekt kluba je nova zadružna trgovina
s spominki OKras. Trgovina predstavlja komercialni del kluba Alumni. Odprli so jo aprila 2017
ob vhodu šolskega oddelka sežanskega podjetniškega inkubatorja. Vsi sodelujoči prispevajo
znesek v višini 20 € za stroške in vodijo trgovino
po en dan na mesec.

Trgovina je obenem sedež zadruge. Tu se člani
srečujejo in zbirajo izdelke, ki jih nato razstavljajo
in prodajajo na tržnicah in razstavah. Trgovina
služi tudi kot lepo opremljeni razstavni prostor
za stranke in trgovce.

Sodelujoči pri projektu trgovine Okras in gostje
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Ključni dosežki:
•
•
•
•

Večja motiviranost študentov, ko opazujejo delo in angažiranost diplomantov
Dodatna promocija sektorja kamna in izobraževanja
Večja promocija šole za vse obiskovalce, ki lahko kupujejo v “šolski trgovini”
Študentje lahko že služijo med študijskim obdobjem

Ključni razlogi za uspeh:
• Klub Alumni omogoča povezave med učenci, šolo in poklicnim okoljem
• Trgovina z darili je blizu šole, kar omogoča lažje upravljanje in učinkovitejšo
promocijo same šole
• Dodelitev odgovornosti študentom omogoča učinkovitejše upravljanje trgovine
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Evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih
EuroSkills
Leon Mahnič je kamnosek iz Vogelj na Krasu. Že
v osnovni šoli se je navdušil za kamnoseštvo,
zato se je vpisal v program za kamnoseke v Ljubljani in ga zaključil z odliko. Kljub dejstvu, da
ne prihaja iz kamnoseške družine, je po končani
šoli del svoje hiše spremenil v delavnico za
obdelovanje kamna. V nekaj mesecih je v Kraški
hiši v Repnu že imel svojo prvo razstavo, ki je
pokazala usmeritev njegove dejavnosti v stroki.
Leon ustvarja edinstvene izdelke iz kamna.

V letu 2013 je bil v Pliskovici kot timski projekt
prirejen prvi državni natečaj, pri katerem so
sodelovale izobraževalne ustanove, zbornice in
podjetja. Mahnič je na tekmovanju dobil prvo
nagrado. Ta dosežek je omogočil izpolnitev
pogojev, da so se lahko slovenski kamnoseki
prvič udeležili tekmovanja EuroSkills leta 2014
v Lillu. Leon je zasedel drugo mesto, kar je bil
odličen dosežek.

Slovenski Predsednik Borut Pahor v Mahničevi delavnici. Predsednik je kamnito vazo poklonil smučarski
prvakinji Tini Maze.
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Ključni dosežki:
• V državah s kamnoseško tradicijo tak dosežek pomeni zagotovljeno kariero in
odpira vrata v uveljavljena kamnoseška podjetja

Ključni razlogi za uspeh:
• Vztrajanje na začrtani poti kljub zahtevnim razmeram v obdobju gospodarske
krize
• Visoka kakovost pri obdelavi kamna
• Ljubezen do lokalnega kamna
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Postavitev spomenika ob 70. obletnici Geološkega
zavoda Slovenije
Geološki zavod Slovenije je leta 2016 praznoval
svojo 70. obletnico. Ob tej priložnosti so pred
stavbo želeli postaviti spomenik, ki bi simboliziral sedem desetletij delovanja institucije.
Zaradi finančnih težav, ki so ogrožale uresničitev projekta, so se na zavodu odločili, da
povabijo k sodelovanju podobne ustanove v
bližini. Ena izmed teh je bila Srednja gradbena,
geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.
Načrt je zasnoval študent arhitekture, sedem
kamnitih plošč so podarila slovenska kamnoseška podjetja, kamnito klop so zasnovali
dijaki programa obdelave kamna Višje
strokovne šole v Sežani, obdelavo in montažo
plošč so izvedli dijaki in učitelji dveh srednjih
šol.

Ključni dosežki:
• V izvedbo projekta je vključenih več gradbenih dejavnosti (meritve zemljišča,
izkopi, izravnavanje tal in stabilizacija, priprava kamnitih plošč, ki se zasidrajo
v tla, priprava in konstrukcija podpornih elementov, laserske napisne gravure,
montaža plošč in krajinske storitve)
• Projekt je nudil priložnost za vzpostavitev sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki,
učitelji in drugimi dijaki.

Ključni razlogi za uspeh:
• Skupinsko delo
• Velika motivacija dijakov in učiteljev za delo na terenu
• Učinkovito sodelovanje vseh udeležencev
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Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna:
znanje o obdelavi naravnega kamena se mora ohraniti
Zaradi majhnega števila dijakov, ki se vpisujejo
v triletne poklicne programe, je poklic kamnoseka nenehno izpostavljen tveganju, da izumre,
saj se že vrsto let vpiše manj kot osem dijakov
letno.

svoje znanje med mladimi in s tem izpolnjevali
poslanstvo društva.

Iz tega razloga se je pred petnajstimi leti ob
objavi knjige Slovenski naravni kamen ustanovilo Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega
kamna. Cilj knjige je ohranjanje tradicionalnega
znanja o obdelavi slovenskega naravnega
kamna na ne-institucionaliziran način, spodbujanje uporabe lokalnega kamna, seznanjanje
javnosti s pomenom ohranjanja arhitekturne
dediščine in širitev »kulture kamna«.
Člani, ki se poklicno ali na amaterski ravni zanimajo za kamen, lahko bogatijo drug drugega
s svojim znanjem in izkušnjami. V preteklih
letih so nekateri dosegli višjo stopnjo strokovnosti in spretnosti pri obdelavi kamna ter širili

Ključni dosežki:
•
•
•
•

Promocija slovenskega naravnega kamna na javnih razstavah;
Dejavnosti družbe se objavljajo v medijih;
Sodelovanje pri dogodkih, povezanih z ohranjanjem dediščine;
Ohranjanje znanja o obdelavi kamna.

Ključni razlogi za uspeh:
• Visoka motiviranost članov za delo z naravnim kamnom
• Skrb članov za okolje
• Člani, ki se profesionalno ukvarjajo s kamnom (npr. geologi, umetnostni
zgodovinarji, arhitekti), imajo možnost pridobiti tudi praktične izkušnje na
področju obdelave kamna
• Člani društva so ambasadorji slovenskega kamna in med mladimi spodbujajo
kamnoseštvo, kar je zelo pomembno tudi za ta projekt
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Pregled izobraževanja ter načinov praktičnega
usposabljanja za poklic kamnosek v Sloveniji,
Italiji in na Hrvaškem
Poklicno izobraževanje v Sloveniji
V Republiki Sloveniji urejata področje poklicnega
izobraževanja (4. raven SQF1) ter srednjega
strokovnega izobraževanja (5. raven SQF) Zakon
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.
list RS, št. 79/06) in Zakon o vajeništvu (Ur. list
RS, št. 25/17). S poklicnimi standardi se določi
vsebina poklicne kvalifikacije na določeni ravni
zahtevnosti in opredelijo se potrebna znanja,
spretnosti ter splošne in poklicne zmožnosti, ki jih
mora posameznik pridobiti za opravljanje poklica.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje določi, za katere poklicne
standarde se oblikuje izobraževalni program in za
katere zadošča nacionalna poklicna kvalifikacija
(NPK). Strokovni svet na nacionalni ravni določi v
povprečju 80% vsebine oziroma ciljev programa.
Preostale vsebine pa v skladu s poklicnim standardom določijo šole v sodelovanju s socialnimi
partnerji in lokalnim okoljem (odprti kurikilum),
potrdi pa svet šole.
Prenovljeni programi so sestavljeni modularno ter
vključujejo del aktualnih vsebin, ki jih določa gospodarsko okolje. Praktično usposabljanje z delom
je sestavni del vsakega izobraževalnega programa
poklicnega in strokovnega izobraževanja in poteka
v neposrednem delovnem procesu pri delodajalcu,
kjer dijaki spoznavajo delovno okolje, si pridobivajo
delovne izkušnje, kar povečuje njihovo zaposljivost
po končanem izobraževanju. Vsi programi poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočajo
tudi nadaljevanje izobraževanja v poklicni vertikali.

Pristojnost socialnih partnerjev
Zbornice, gospodarske družbe, zavodi in sindikati v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi izvajajo naloge
v zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem.
V tem okviru socialni partnerji predvsem:
• dajejo predloge za pripravo novih poklicnih
standardov;
• analizirajo, presojajo in usklajujejo ogrodje
kvalifikacij po panogah;
• predlagajo oziroma imenujejo svoje člane v
izpitne komisije za zaključek izobraževanja na
srednjih šolah;
• organizirajo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za pridobitev poklicne oziroma
strokovne izobrazbe;
• sodelujejo pri upravljanju medpodjetniških
izobraževalnih centrov.

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

1
Slovensko ogrodje kvalifikacij (SQF) znotraj
Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF) https://ec.europa.eu/
ploteus/en/compare?field_location_selection_tid[0]=465
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Pridobitev poklicne izobrazbe
Programi nižjega poklicnega izobraževanja (3.
raven SQF) in srednjega poklicnega izobraževanja
(4. raven SQF), srednjega strokovnega izobraževanja (5. raven SQF) ter višjega strokovnega
izobraževanja (6. raven SQF) se razlikujejo po
zahtevnosti, ciljih ter trajanju izobraževanja.

Nacionalne poklicne kvalifikacije
Na področju kamnoseštva lahko kandidati s
končano osnovnošolsko obveznostjo (1. raven SQF)
in z delom pridobljenimi znanji potrdijo naslednje
nacionalne poklicne kvalifikacije na 3. ravni SQF:
− kamnolomec,
− trojni obdelovalec kamna,
− montažer kamna.
Kandidati zberejo dokazila, ki jih potrdi nacionalna
komisija. Če potrdila ne pokrivajo vseh znanj in
spretnosti po katalogu, lahko kandidat pridobi
manjkajoča znanja z usposabljanjem, komisija pa
jih preveri s preizkusom.
Nacionalno poklicno izobrazbo se lahko pridobi
tudi za področje restavratorskih del (5. raven SQF).
Kandidati morajo dokazati znanje enakovredno
izobrazbi kamnoseka in predložiti dokazila o
ustreznem številu posegov na objektih kulturne
dediščine, ki so jih opravili pod nadzorom odgovornih strokovnjakov za restavratorski poseg.
Naziv nacionalne poklicne kvalifikacije je kamnosek, restavratorski sodelavec.

Program nižjega poklicnega
izobraževanja (3. raven SQF)
V program nižjega poklicnega izobraževanja se
lahko vpišejo učenci s končano osnovnošolsko
obveznostjo, končano osnovno šolo, ali osnovno
šolo s prilagojenim programom. Izobraževanje
traja dve leti, naziv poklicne izobrazbe je pomočnik
pri tehnologiji gradnje.
Dijakom z nižjo poklicno izobrazbo se prizna
dokončana osnovna šola, zato se lahko vpišejo
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v kateri koli program srednjega poklicnega,
strokovnega ali splošnega izobraževanja (5. ali 4.
raven SQF).

Program srednjega poklicnega
izobraževanja (4. raven SQF)
Program srednjega poklicnega izobraževanja
traja tri leta. Vanj se lahko vpišejo vsi, ki so končali
osnovno šolo ali program nižjega poklicnega
izobraževanja. Program v šolski obliki traja skupaj
111 tednov, od tega je 24 tednov praktičnega
usposabljanja z delom pri delodajalcu. V šoli dijak
pridobi splošna, strokovno teoretična in praktična
znanja obdelave naravnega kamna z ročnim,
pnevmatskim in električnim ročnim orodjem, v
obratovalnicah pa se nauči še strojne obdelave
kamna in montaže kamnitih izdelkov.
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.
Dijaki se lahko po zaključku izobraževanja zaposlijo
ali nadaljujejo šolanje po dvoletnem programu
poklicno-tehniškega izobraževanja (5. raven SQF).
V vajeniški obliki traja izobraževanje najmanj 111
tednov, od tega jih vajenci 56 opravijo pri delodajalcu. Delodajalec je v dogovoru s šolo dolžan
vajencu posredovati tudi del strokovno teoretičnih
vsebin. Po končanem izobraževanju dijaki in vajenci
pridobijo naziv poklicne izobrazbe kamnosek (4.
raven SQF).

Programi srednjega strokovnega oz.
tehniškega izobraževanja (5. raven SQF)
V programe srednjega strokovnega oz. tehniškega
izobraževanja se lahko vpišejo učenci, ki so končali
osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega
poklicnega izobraževanja. Ti programi trajajo
štiri leta in omogočajo poklicno usposobljenost,
kakor tudi ustrezno pripravo za nadaljnji študij v
programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Dijak, ki opravi peti predmet splošne
mature, se lahko vključi v univerzitetni študij
določenih smeri. Izobraževanje se konča s poklicno
maturo, po kateri se pridobi V. stopnja izobrazbe z
nazivom poklicne izobrazbe gradbeni tehnik.

Sprejet je tudi poklicni standard za poklic, ki je
nadgradnja kamnoseka, vendar se do zdaj zaradi
majhnega števila vpisanih kandidatov ni razvijal.
Naziv poklicne izobrazbe je operater kamnarske
tehnologije.

Programi
poklicno-tehniškega
braževanja (5. raven SQF)

izo-

vodno-ekonomski del in pedagoško-andragoški
del. Z opravljenim mojstrskim (delovodskim ali
poslovodskim) izpitom si kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo (5. raven SQF) in lahko z
opravljenimi izpiti iz splošnoizobraževalnih predmetov poklicne mature nadaljuje izobraževanje
v višjih in visokih strokovnih šolah. Opravljanje
navedenih izpitov je v pristojnosti zbornic. Naziv
poklicne izobrazbe po mojstrskem izpitu je kamnoseški mojster.

Program
poklicno-tehniškega
izobraževanja
omogoča kamnosekom s končano srednjo poklicno
izobrazbo, da nadgradijo svojo izobrazbo na 5.
ravni SQF in s tem pridobijo možnost nadaljevanja
šolanja na višjih strokovnih šolah (6. raven SQF).
Program se zaključi s poklicno maturo, ki je enaka
kot za dijake srednje strokovne šole (5. raven SQF).
Naziv poklicne izobrazbe je gradbeni tehnik (PTI).

Priložnost nudi tudi EACD (European Association of
building Crafts and Design), kjer je možno pridobiti
naziv evropskega mojstra kamnoseštva (5. raven
SQF). Pogoj za pridobitev naziva je nekajmesečno
delo v kamnoseški delavnici v tujini, vendar znotraj
EU.

Z dodatnim petim predmetom na poklicni maturi,
se dijak lahko vpiše tudi na izbrani visokošolski
študij.

Višješolski študijski program

Programi poklicnega tečaja
Programi poklicnega tečaja trajajo eno leto in so
namenjeni kandidatom, ki so uspešno končali
štiri letnike gimnazije (5. raven SQF) ali strokovne
šole (5. raven SQF, brez mature). Zato so dijakom
priznani splošnoizobraževalni predmeti iz predhodnega izobraževanja in imajo v programu le
strokovne module s praktičnim usposabljanjem z
delom. Naziv poklicne izobrazbe, ki ga pridobijo
po zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi je
kamnosek (4. raven SQF) in gradbeni tehnik (5.
raven SQF).

Mojstrski (delovodski ali poslovodski)
izpit (5. raven SQF)
Mojstrski izpit je namenjen kandidatom s končano
srednjo poklicno šolo in najmanj tremi leti ustreznih
delovnih izkušenj. Izpit je sestavljen iz štirih delov:
praktični del, strokovno teoretični del, poslo-

Višješolski študijski program (6. raven SQF) traja
dve leti in omogoča pridobitev višje strokovne
izobrazbe na 6. ravni SQF. V višješolski študijski
program se lahko vpišejo kandidati z opravljeno
splošno maturo (5. raven SQF), poklicno maturo
(5. raven SQF) ali zaključnim izpitom oz. diplomo
pred letom 2002 (5. raven SQF), ali z opravljenim
mojstrskim (delovodskim oziroma poslovodskim)
izpitom z opravljenimi izpiti splošnega dela poklicne
mature (5. raven SQF). Za vpis v program inženir
oblikovanja – modul kamen, je potrebno opraviti
še preizkus posebne nadarjenosti. Višja strokovna
šola sodeluje z delodajalci, ki izvajajo praktični del
izobraževanja. Šola, delodajalec in študent sklenejo
pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu
s študijskim programom. Po opravljeni diplomi
študent pridobi naziv inženir oblikovanja.
Pridobljeni naziv omogoča nadaljevanje študija
na visokošolskih (7. raven SQF) in univerzitetnih
študijskih programih (7. raven SQF).
Sprejet je tudi poklicni standard za področje
strojne obdelave naravnega kamna na VI. stopnji
izobrazbe, vendar ga bomo razvijali skupaj z
operaterjem kamnarske tehnologije (5. raven SQF).
Študenti programa bodo po opravljeni diplomi
pridobili naziv kamnarski tehnolog (6. raven SQF).
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Inženir oblikovanja

Pomen poklica kamnosek

Študijski program oblikovanje materialov, znotraj
katerega se študentje lahko usmerijo v oblikovanje
kamna, izvaja Višja strokovna šola v Sežani. Izobraževalni proces temelji na prepletu teoretičnih
znanj in obrtnih veščin, zato je študij organiziran v
obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj.
V vsakem letniku študija študentje opravijo deset
tednov praktičnega izobraževanja v podjetjih ali
zavodih, preko projektov mednarodne mobilnosti tudi v tujini. Svoje znanje tako nadgrajujejo
v novi, življenjski situaciji. V okviru praktičnega
izobraževanja pogosto nastanejo kamniti izdelki,
ki so prave male umetnine. Študentje spoznajo
tradicionalne in sodobne načine obdelave kamna,
pridobijo znanja o kamnu in kamniti dediščini,
njegovi uporabi, restavriranju, pa tudi načrtovanju
in računalniškem oblikovanju. Učijo se ročne in
strojne obdelave kamna ter izbire najprimernejšega
postopka, saj je ta ključna tako z ekonomskega
vidika kot z vidika doseganja estetskih učinkov.
S spoznavanjem tehnik in pravil oblikovanja
kiparskih objektov študentje razvijajo občutek za
material in volumen. Motive oblikujejo na podlagi
lastnih idej ali na podlagi predlogov, tudi z izdelavo
kopije danega modela. Občutek za realne odnose
med volumni krepijo s prenosom forme modela v
kamen s tehniko punktiranja ali prerisovanja.

Poklic kamnoseka je tako pri nas kot v celotnem
evropskem prostoru deficitaren, zato ponuja
obilo možnosti zaposlitve in zaslužka. Poklic je
primeren za fante in dekleta, saj obdelava kamna
ne poteka več le ročno, temveč pretežno strojno,
na višji stopnji pa tudi s pomočjo informacijske
tehnologije. V Sloveniji delujeta dve šoli, ena
na 3. in 4. ravni SQF, druga pa na 6. ravni SQF,
ki si s kakovostnim delom in povezovanjem z
gospodarstvom prizadevata ostati na primerljivi
stopnji doseženih znanj z ostalimi evropskimi
državami. Poleg izobraževanja, si šoli prizadevata tudi za obuditev in ponovno uveljavitev
uporabe naravnega kamna kot plemenitega
materiala v lokalnih skupnostih, saj je uporaba
lokalnih materialov, tako kot domačega znanja,
še kako aktualna.
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Pomembno poslanstvo šol je vzgoja za celovite
in odgovorne posege v grajeno okolje. Razumevanje identitetne gradnje v lokalnih okoljih je
pogoj za njeno ohranitev. Prav zato je potrebno
poleg sodobnih tehnologij obdelave naravnega
kamna vztrajati tudi pri tradicionalni ročni
obdelavi, saj le ta omogoča ohranitev bogate
kulturne dediščine v kamnu.

Poklicna vertikala na področju kamnoseštva
Kamnolomec

3. raven SQF, NPK

Strojni obdelovalec kamna

3. raven SQF, NPK

Montažer kamna

3. raven SQF, NPK

Kamnosek

4. raven SQF, SPI

Kamnoseški mojster

5. raven SQF

Kamnosek – restavratorski sodelavec

5. raven SQF, NPK

Operater kamnarske tehnologije  - program v
pripravi

5. raven SQF, SSI, PTI (v pripravi)

Gradbeni tehnik (PTI)

5. raven SQF, SSI

Inženir oblikovanja

6. raven SQF

Kamnarski tehnolog

6. raven SQF (v pripravi)

Opomba:
		
		
		

NPK - nacionalna poklicna kvalifikacija
SPI - srednje poklicno izobraževanje
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje

Praktično usposabljanje z delom
Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
v poklicnem in strokovnem izobraževanju je
potrebno skleniti učno pogodbo, ki je lahko individualna ali kolektivna.
Individualna učna pogodba se sklene med dijakom,
njegovim zakonitim zastopnikom in delodajalcem.
Pogodba se sklene praviloma za dobo treh let.
Razpisana učna mesta so objavljena v razpisu
za vpis za posamezno šolsko leto in na spletnih
straneh Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
kjer je objavljen tudi pregled vseh učnih mest, ki
jih je verificirala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. Z individualno učno pogodbo se dijakom
odpira velika možnost za zaposlitev.

pristojna zbornica, in pedagoško andragoška
usposobljenost mentorja.
V vajeniški obliki izobraževanja vajenec sklene
pogodbo z delodajalcem za čas, ko je vajenec
vpisan v šolo. Vajenec se lahko usposablja tudi
pri več delodajalcih. Odgovornost za praktično
usposabljanje vajenca je izključno na strani
delodajalca. En delodajalec lahko izobražuje največ
tri vajence hkrati. Na začetku šolskega leta šola in
delodajalec pripravita načrt izvajanja vajeništva za
vsakega vajenca. V času praktičnega usposabljanja
z delom vajenec prejema nagrado v denarni obliki.
Po končanem šolanju delodajalec in vajenec drug
do drugega nimata nobenih obveznosti, je pa v
interesu delodajalca, da dobro usposobljenega in
vestnega vajenca tudi zaposli.

Kolektivno pogodbo sklene šola z delodajalcem
praviloma za dobo enega leta. S kolektivno pogodbo
šola zagotovi dijaku praktično usposabljanje z
delom z vnaprej še neznanim delodajalcem.
Pogoj za izvajanje praktičnega usposabljanja z
delom je učno mesto delodajalca, ki ga verificira
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Obveznosti delodajalcev pri praktičnem usposabljanju z delom
VAJENEC (vajeniška
oblika)

OBVEZNOSTI DELODAJALCEV

DIJAK (šolska oblika)

Pogodba

individualna ali kolektivna
učna pogodba

pogodba med vajencem in
delodajalcem, registrirana pri
OZS

Status - praktikanta

dijak

vajenec

Nagrada

v času praktičnega
usposabljanja z delom

v času praktičnega
usposabljanja z delom

Verifikacija obratovalnice (učnega
mesta)

DA

DA

Izplačilo nagrade

po Kolektivni pogodbi za obrt
in podjetništvo

po Zakonu o vajeništvu

Malica ter prevoz na delo in z
dela (prevoz najmanj v višini 70 %
najcenejšega javnega prevoza)

v času praktičnega
usposabljanja z delom

v času praktičnega
usposabljanja z delom

Pavšalni prispevek za primer
poškodbe pri delu in poklicno
bolezen

DA – prijava na ZZZS obrazec M 12

DA – prijava na ZZZS obrazec M 12

Prispevek za zdravstveno
zavarovanje; 6,36% od celotno
izplačanega dohodka

Gre v breme zavarovanca

Gre v breme zavarovanca

Plačevanje prispevkov za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

NE

NE

Obveščanje DURS - na REK-1a
obrazcu

DA

DA

Zagotovitev delovne obleke in
zaščitnih sredstev

/

DA

Vir: OZS

Nagrada dijakom
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
določa, da dijak v času praktičnega usposabljanja
z delom pridobi pravico do nagrade v skladu s
panožno kolektivno pogodbo za ustrezno dejavnost oziroma drugimi predpisi. Za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije velja Kolektivna

8

pogodba za obrt in podjetništvo. Za vajence višino
mesečne nagrade določa Zakon o vajeništvu. Po tej
pogodbi imajo dijaki in študenti v času praktičnega
usposabljanja z delom oziroma v času obvezne
prakse pravico do nagrade za polni delovni čas
najmanj v naslednjih zneskih:

LETNIK

ZNESEK (šolska oblika)

ZNESEK (vajenci)

1. letnik

90 €

250 €

2. letnik

120 €

300 €

3. letnik

150 €

400 €

študenti

170 €

/

Izobraževalna pot v Sloveniji

visokošolski in univerzitetni študiji

gradbeni inženir

inženir oblikovanja
kamna

komunalni inženir

kamnarski tehnolog
(v pripravi)

gimnazijski maturant
gradbeni tehnik,
poklicna matura
druge srednje
strokovne šole

gradbeni tehnik
- PTI

+ splošni del
poklicne mature
kamnoseški
mojster

kamnosek,
restavratorski
sodelavec

operater
kamnarske
tehnologije
(v pripravi)

kamnosek

zaključena osnovna
šola

program nižjega
poklicnega
izobraževanja

NPK, montažer kamna,
NPK, strojni obdelovalec kamna
NPK, kamnolomec

zaključena
osnovnošolska
obveznost

osnovna šola po
prilagojenem programu
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Poklicno izobraževanje v Italiji
Italijansko šolstvo in sistem usposabljanja sta se
temeljito spremenila leta 2003. Novosti, ki jih določa
zakon, čakajo na nadaljnje izvajalne norme in predpise. Doslej je bil izdan en sam zakonodajni odlok
na državni ravni, ki ureja primarni nivo (zgodnja
otroška vzgoja/predšolska vzgoja, osnovna šola
in nižja srednja šola) in je stopil v veljavo s šolskim
letom 2004-2005. Srednje šole na sekundarnem
nivoju, ki vključujejo tehnične in poklicne šole², niso
bile spremenjene z reformo in se ne bodo nadalje
spreminjale, dokler država ne sprejme zakona,
ki bo urejeval sekundarni nivo. Do tega trenutka
predstavlja edino inovacijo možnost za učence,
ki izstopijo iz primarnega nivoja, da se vpišejo na
triletne programe poklicnega izobraževanja in
usposabljanja kot alternativo srednji šoli.
Leta 2003 je zakon določil 11 do 12 let obveznega
izobraževanja in usposabljanja (3. raven EQF³)
ali z izpolnitvijo minimalne starosti, ki jo zakon
zahteva za obvezno šolanje, vendar je po pridobitvi spričevala na primarnem nivoju (2. raven
EQF) možno izbrati dodatno izobraževanje ali
usposabljanje.
Izobraževalne ravni so razporejene kot sledi:
•
•
•

predšolska vzgoja (3 leta);
primarni nivo (8 let);
sekundarni nivo, ki vključuje licej in tehnične
šole (5 let) ter sistem poklicnega izobraževanja
in usposabljanja.

Reforma sekundarnega nivoja bo reorganizirala
celotni sektor možnosti, ki so dijakom na razpolago
z vidika poklicnega izobraževanja in usposabljanja⁴
na dveh večjih področjih: srednja šola (liceji,
tehnične šole in poklicne šole - 4. raven EQF) in

poklicno izobraževanje in usposabljanje ( 3. raven
EQF za poklicno kvalifikacijo in 4. raven EQF za
poklicno spričevalo⁵), ki vključuje večino strokovnih
in poklicnih šol. Pridobitev poklicne kvalifikacije
dijaku omogoča izvajanje dolžnosti / pravice do
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Ta dosežek presega prejšnje razlikovanje med
obvezno zakonsko zahtevo za šolanje do 15.
leta starosti (obvezno šolanje - 2. raven EQF) in
pravno obveznost udeleževanja in opravljanja
izobraževalne dejavnosti, do polnoletnosti (18 let,
tj. obvezno izobraževanje).
Nov sistem predvideva predšolsko vzgojo (3 leta),
ki ji sledita dva dodatna nivoja. Prvi je strukturiran
v osnovno šolo (5 let - 1. raven EQF), ki ji sledi nižja
srednja šola (3 leta - 2. raven EQF). Višja srednja
šolska stopnja nudi dijaku dve možnosti:
(a) državne višje srednje šole (liceji in tehnične šole)
ter poklicne šole s petletnim programom, ki se zaključijo z nacionalnim zaključnim izpitom, ki dijakom
omogoča dostop do univerzitetnega študija;
(b) izbira med široko paleto programov poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, ki jih upravljajo
dežele⁶ in ki lahko trajajo najmanj tri leta ter
so usmerjeni v pridobitev poklicne kvalifikacije,
priznane na nacionalni in evropski ravni, ter poklicne diplome z dodatnim izbirnim 4. letom učenja.
Poklicna diploma (4. raven EQF) omogoča dijakom,
ki so že sledili poklicnim programom, vpis v
programe višjega tehničnega izobraževanja in
usposabljanja (IFTS). Po tej stopnji je mogoč vpis
višje tehnične šole (ITS), ki izdajajo spričevala na 5.
ravni EQF.

2 Tehnične šole so državne ustanove, ki nudijo 5-letni program, ob koncu katerega dijaki pridobijo poklicno diplomo (EQF 4), s
katero se lahko vpišejo na programe višje tehnično izobraževanje in usposabljanje, višje tehnične šole in univerzo.
Poklicne šole so državne ustanove, ki nudijo 3-letni program, ob koncu katerega dijaki pridobijo poklicno kvalifikacijo (EQF
3) in dodatni 2-letni program, ob koncu katerega dijaki pridobijo poklicno diplomo (EQF 4), s katero se lahko vpišejo na
programe višje tehnično izobraževanje in usposabljanje, višje tehnične šole in univerzo.
³ Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF) https://ec.europa.eu/ploteus/sl compare?field_location_selection_tid[0]=453
4 Poklicno izobraževanje nudijo državne poklicne ustanove, medtem ko poklicno usposabljanje nudijo šole za poklicno
usposabljanje, ki so privatni akreditirani zavodi in se financirajo z javnimi sredstvi.
5 Poklicna kvalifikacija se pridobi v okviru poklicnega usposabljanja po zaključku 3-letnega programa (3. raven EQF). Poklicno
spričevalo se pridobi ali v okviru poklicnega usposabljanja po zaključku 4-letnega programa (EQF 4) ali v okviru poklicnega
izobraževanja (EQF 4).
6 Dežele (it.: Regioni) so administrativne enote prve stopnje teritorialne delitve Italije. Italijo sestavlja 20 dežel.
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V obeh primerih bi morala obstajati močna povezava med univerzitetnim, višjim izobraževanjem,
višjim poklicnim usposabljanjem ter proizvodnim
sektorjem in trgom dela. Predvideno je tudi
priznavanje opravljenega usposabljanja skozi formalizacijo in certificiranje kompetenc, pridobljenih
bodisi v šoli, bodisi med praktičnim usposabljanjem v podjetju. Cilj je ponovno vključevanje v izobraževanje in možnost izbire med različnimi izobraževalnimi opcijami. Dejansko je mogoč prehod
iz višje srednje šole v ustanove izobraževanja in
usposabljanja oziroma obratno. Od 15. leta starosti je mogoče pridobiti poklicne kvalifikacije in
diplome ter delati ali študirati, kar omogočajo tudi
obdobja praktičnega usposabljanja.

Sekundarni nivo
Mogoči sta dve poti:
1) sistem srednjih šol ( gimnazije, tehnične šole in
poklicne šole - 4. raven EQF);
2) poklicno usposabljanje in izobraževanje (3. raven
EQF za poklicno kvalifikacijo in 4. raven EQF za
poklicno spričevalo).
Obe možnosti se povezujeta z univerzo, višjim
izobraževanjem, višjim poklicnim usposabljanjem,
proizvodnim sektorjem in trgom dela.
Po 15. letu starosti se lahko dijak odloči za dodatno
pot:
3) prehod iz šole programe pripravništva, ki dijaku
omogočajo, da pridobi status študenta in delavca
in pridobiti poklicno kvalifikacijo (3. raven EQF) ali
poklicno diplomo (4. raven EQF).
Ta novi sistem se je uvedel z namenom, da se
zmanjša število izstopov iz šole, ki je med 14. in 18.
letom starosti še zlasti izrazito.

Zakon št. 50/03 je reforma, ki na novo določa
celoten šolski sistem. Mladi imajo na voljo dva
sistema:
1) državni sistem srednjih šol (gimnazije-8
usmeritev; tehnične šole in poklicne šole);
2) sistem poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (vedno je možen prehod iz enega
programa v drugega).

Sistem poklicnega izobraževanja in
usposabljanja
Poklicno usposabljanje izvajajo Centri poklicnega
usposabljanja⁷ s pomočjo državnih in deželnih
sredstev (sektorji: kmetijstvo, industrija, obrt,
storitve) in vodi do poklicne kvalifikacije (3. raven
EQF), ki omogoča dostop do zaposlitve oziroma
nadaljevanje učenja za pridobitev poklicne diplome
(4. raven EQF 4) ali spričevala o opravljenem višjem
tehničnem izobraževanju in usposabljanju (IFTS –
4. raven EQF).
Programi višjega tehničnega izobraževanja in
usposabljanja (IFTS) so namenjeni pridobitvi poklicnega spričevala (4. raven EQF), ki omogoča vpis v
višje tehnične šole (ITS), katerih študijski programi
se izvajajo v sodelovanju z univerzami.
V programih višjega tehničnega izobraževanja in
usposabljanja (IFTS) dopolnjujejo splošne predmete, ki so značilni za izbrani kurikulum, specializirani tečaji, ki jih vodi dežela (300/450 ur letno). Po
zaključenem tečaju dijak pridobi končno poklicno
potrdilo, ki omogoča dostop do zaposlitve ali
nadaljnjega usposabljanja. Del ur je namenjenih
praktičnemu usposabljanju v podjetjih.

Vloge v poklicnem usposabljanj

7 Centri poklicnega usposabljanja so privatne ustanove,
financirane z javnimi sredstvi, ki nudijo 3-letni program,
ob koncu katerega dijaki pridobijo poklicno kvalifikacijo
(EQF 3) in dodatni 1-letni program, ob koncu katerega
dijaki pridobijo poklicno diplomo (EQF 4), s katero se lahko
vpišejo na programe višjega tehničnega izobraževanja in
usposabljanja, ne pa na univerzo.
⁸ Dežele se delijo na več pokrajin (it. provincia), ki so
vmesna administrativna teritorialna enota med deželo in
občino.
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117. člen italijanske ustave daje deželam izključno
zakonodajno pristojnost na področju poklicnega
usposabljanja in izobraževanja. Dežele zagotavljajo
osnovne nivoje storitev, ki jih določi država, ob
izvajanju zakonodaje Evropske unije (zakoni in
predpisi EU se izvajajo z nacionalno zakonodajo).
Osnovne ravni storitev določajo in zagotavljajo
deželni zakoni, ki določajo minimalne standarde
usposabljanja (trajanje tečajev, nacionalno priznavanje potrdil, izpolnjevanje nacionalno določenih

standardov s strani izobraževalnih ustanov).
Poklicno usposabljanje urejajo dežele. Te lahko
poverijo pokrajinam⁸ upravljanje določenih tečajev.

Subjekti, ki izvajajo politike
usposabljanja
Razvoj politik usposabljanja je v pristojnosti
naslednjih subjektov:
a) javni organi, ki izvajajo programe poklicnega
usposabljanja;
b) neprofitni organi, ki so se razvili iz nacionalnih
organizacij zaposlenih in samozaposlenih delavcev,
podjetnikov, zadružnih društev, združenj s statutarnimi nalogami na socialnem in izobraževalnem
področju;
c) konzorciji in konzorcijska podjetja v javnih
partnerstvih;
d) podjetja in njihovi konzorciji;
e) izobraževalne ustanove in univerze.

Deležniki priložnosti za usposabljanje
Načrtovani projekti poklicnega usposabljanja
so namenjeni zasebnikom in strukturam,
ki so usposobljene za nudenje poklicnega
usposabljanja.

Socialni partnerji
Socialni partnerji prispevajo k opredelitvi politik
usposabljanja s sodelovanjem v svetovalnih
odborih in srečanjih skozi:
• politike poklicnega usposabljanja;
• deželni sekretariat za usposabljanje in poklicno
usmerjanje: podpora načrtovanju na deželni in
pokrajinski ravni;
• odbor za določanje standardov: opredelitev
značilnosti, zahtev in standardov;
• deželni ocenjevalni odbor: izraža obvezno
ocenjevanje načrtov in projektov.

“Dualni sistem” v poklicnem usposabljanju: nov
italijanski model, povezan z zahtevami trga dela
Osnovni pogoj za spodbujanje zaposlovanja, zlasti
za zaposlovanje mladih, je prenova programov
usposabljanja, da se zagotovijo veščine, za katere
obstaja večje povpraševanje na trgu. Posebna
skrb je namenjena razvoju novih programov praktičnega usposabljanja v podjetju. Trenutno uvajajo
v Italiji nemški sistem poklicnega usposabljanja,
tako imenovani »dualni sistem« (3. raven EQF za
poklicno kvalifikacijo in 4. raven EQF za poklicno
diplomo). Glavni cilj je financiranje 300 javnih
in zasebnih centrov za poklicno usposabljanje
(CFP), katerih namen je zagotoviti izobraževalne
storitve primarnega nivoja, specializirano poklicno
usmerjanje in t.i. coaching, ki vodijo k zaposlovanju
in so namenjeni sklepanju vajeniških pogodb. Cilj
teh pogodb je pridobitev kvalifikacij in potrdil o
usposabljanju.
Vlada je poverila promocijo tega načrta zasebnemu podjetju z državnim javnim deležem (Italia
Lavoro). Konferenca o sodelovanju med državo
in deželami je sklenila dogovor o poskusni fazi
in potrdila osnutek odloka Ministrstva za delo, ki
določa standarde usposabljanja in splošna merila
za razvoj novih poti usposabljanja, katerih cilj je
zmanjšati osip dijakov in povečati učinkovitost
mladine pri iskanju zaposlitve s pridobivanjem
spretnosti, ki jih zahteva trg dela. Podjetje Italia
Lavoro je objavilo javni razpis za določitev 300
centrov za poklicno usposabljanje, naloga katerih
bo pritegniti mlade, ki se bodo vključili v poklicno
usposabljanje z dualnim sistemom. To pomeni, da
bo na šoli opravljen polovični čas študija, preostali
čas pa bo potekal na delovnem mestu z uporabo
novega programa za praktično usposabljanje
prve in tretje stopnje, ki je bil na novo opredeljen
z zakonodajnim odlokom št. 81 z dne 15. junija
2015.
Uporaba sredstev, dodeljenih za testiranje, bo v
naslednjih dveh letih omogočila dostop do teh
programov približno 60.000 mladim, s pričakovanim številom 15.000 novih pogodb za praktično
usposabljanje in približno 40 / 45.000 programov,
pri katerih se izmenjujeta šolski pouk in praktično
usposabljanje.
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Sistem poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (IeFP) v deželi Veneto
Dežela Veneto je uvedla triletne programe poklicnega izobraževanja za dijake, stare od 14 do 18
let, ki imajo nižjo srednješolsko izobrazbo (3. raven
EQF) in se odločijo za nadaljevanje učenja v okviru
poklicnega usposabljanja. Takšne tečaje razvijajo
zasebne organizacije za usposabljanje, priznane na
deželni ravni in pokrajinske šole za poklicno usposabljanje, registrirane na posebnem seznamu. Prvi
dopolnilni triletni tečaji poklicnega izobraževanja
in usposabljanja, ki so jih izvedli poklicni zavodi v
Venetu, so se začeli v šolskem letu 2011/12.

Financiranje
Sredstva dežele Veneto za vsak tečaj temeljijo na
parametru ura / tečaj (84,00 EUR) in na številu
dijakov (400,00 EUR za vsakega) za največ 20
dijakov. Minimalno število študentov za začetek
prvega letnika je 20; za drugi in tretji letnik je minimalno število 15. Skratka, letno financiranje temelji
na številu dijakov, ki zaključijo letno izobraževanje.
V povprečju to predstavlja:
1. leto (20 dijakov): 91.160,00 EUR
2. leto (15 dijakov): 89.160,00 EUR
3. leto(15 dijakov):  89.160,00 EUR

Poklici s področja obdelave marmorja in
kamna (kamnoseštvo in oblikovanje)
Z obdelavo kamna in marmorja z različnimi
stopnjami spretnosti je povezana vrsta različnih
poklicev, pridobljenih v različnih učnih obdobjih. Izhodišče je usposabljanje tistih poklicev, ki
zahtevajo osnovno znanje za vstop na trg dela na
najpreprostejši ravni. Spodaj navedene so vrste
poklicev (3. aven EQF), ki bodo delovali v različnih
verigah proizvodnega sistema:
•
•
•
•
•
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delavci v kamnolomih;
strokovnjaki za začetno obdelavo kamna;
specializirani mehaniki, usposobljeni za delo z
numerično krmiljenimi stroji;
operaterji za zaključna dela s kamnom
specialisti za aplikacijo / vgradnjo;

•
•
•

specialisti za restavratorstvo;
kiparji;
drugi strokovnjaki z veščinami v arhitekturi,
načrtovanju, geologiji v sektorju kamna.

Kar zadeva center San Zeno v kraju Sant’Ambrogio
di Valpolicella blizu Verone, se lahko dijaki usposobijo kot mehaniki, usposobljeni za delo z numerično
krmiljenimi stroji, in strokovnjaki za umetniško
obdelavo, dodelavo in aplikacijo / vgradnjo.
Program usposabljanja, ki ga je razvil center,
združuje različne pristope: prvi dve leti sta skupni
za vse dijake. V tretjem letniku dijaki izberejo med
dvema specializacijama, ki sta trenutno na voljo.
Urnik je sestavljen, kot sledi:
•  Prvo leto: 50% ur šolskega pouka in 50% praktičnega dela v šolskih laboratorijih.
•  Drugo in tretje leto: dve tretjini časa sta namenjeni specifičnemu tehničnemu usposabljanju na
izbranem področju.
Del poučevanih predmetov izhaja iz nacionalnih
učnih načrtov, ki jih določi Ministrstvo za šolstvo in
ki zahtevajo minimalno vsebino, skupno za vse šole
(tj. italijanski jezik, zgodovina, pravo in ekonomija,
tuji jezik, matematika, fizika, telesna vzgoja in
verouk); Drugi predmeti so specifični za vsak
sektor in se vedno razvijajo v partnerstvu s podjetji
in združenji, ki se ukvarjajo z dotičnim področjem,
so torej v stiku z resničnimi potrebami trga dela.
Ta način dela zahteva vsako leto temeljito načrtovanje in omogočajo ga partnerstva, sklenjena
med zavodom San Zeno in najpomembnejšimi
podjetji v sektorju (v smislu delovnih programov,
tehnologije, vodenja), sektorskimi združenji ter
drugimi strokovnimi in visokimi šolami, vključno z
univerzami. Iz tega razloga poudarjamo pomembnost varnostnih predpisov na delovnem mestu in
dijaki opravijo glede tega posebno usposabljanje s
strokovnjakom.
Izobraževalna ponudba centra San Zeno vključuje
tudi triletno višje usposabljanje za strokovnjake
restavratorstva in umetniške dediščine v industrijskem sektorju kamna in marmorja.

Od leta 2017 dalje se je mogoče usposabljati
tudi četrto leto v okviru “Dualnega sistema”, med
katerim dijaki na osnovi pogodbe o praktičnem
usposabljanju 1. stopnje preživijo 500 ur v podjetju, 490 pa v šoli. Ko dijaki zaključijo to stopnjo
izobrazbe dobijo naziv “tehnik” (4. raven EQF).
Strokovne kompetence v četrtem letniku nudijo
podjetja v sodelovanju s šolo. V tem letu vzpostavi
šola San Zeno pomembno sodelovanje s podjetji,
ki bodo dijakom nudila nove kompetence in jih
ocenjevala v sodelovanju s šolo. Podjetja imajo
torej poglavitno vlogo pri usposabljanju in ocenjevanju dijakov.
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Poklicno izobraževanje na Hrvaškem
Izobraževanje v Republiki Hrvaški
Državni okvir določa štiri izobraževalne cikle za
pridobitev osnovnih kompetenc:
• prvi cikel vključuje I., II., III. in IV. razred osnovne
šole;
• drugi cikel vključuje V. in VI. razred osnovne
šole;
• tretji cikel vključuje VII. in VIII. razred osnovne
šole (1. raven EQF)⁹;
• četrti cikel vključuje I. in II. razred srednje poklicne in umetniške šole (3. raven EQF). V višjih
srednjih šolah (4. raven EQF) pa so vključeni vsi
štirje razredi. Četrti cikel vključuje tudi pridobitev najnižje stopnje poklicne kvalifikacije, kar
pomeni, da lahko dijak pridobi prvo kvalifikacijo
v 16. letu starosti.

Poklicno izobraževanje v Republiki
Hrvaški
Poklicno izobraževanje omogoča razvoj in pridobivanje kompetenc, potrebnih za pridobitev
poklicnih kvalifikacij. Urejajo ga Zakon o poklicnem
izobraževanju (Št. 30/09, 24/10, 22/13), Zakon o
kvalifikacijskem okvirju (Št. 22/13, 41/16) in Zakon
o izobraževanju v osnovni in srednji šoli (Št. 87/08,
86 / 09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 07/17). Nekatere aspekte
poklicnega izobraževanja določajo Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o obrtniških dejavnostih in določeni akti EU.

Sistem poklicnega izobraževanja v
Republiki Hrvaški
Deležniki na področju poklicnega izobraževanja
so pristojna ministrstva za posamezne sektorje,
lokalne (regionalne) oblasti, sindikati, združenja
delodajalcev, obrtna in podobna združenja, zbornice, univerze, agencije za zaposlovanje in ustanove
za poklicno izobraževanje. Agencija za poklicno
izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje
odraslih skrbi za načrtovanje, razvoj, organizacijo,
⁹ Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF)

spremljanje in ocenjevanje sistema poklicnih šol.
Vodi jo Svet, ki ga sestavlja 17 članov, ki izhajajo iz
deležnikov na področju poklicnega izobraževanja.
Svet predlaga izobraževalna področja, skrbi za
uravnoteženje dejavnosti vseh deležnikov, ustvarja
nove in ureja obstoječe kurikulume ter predlaga
strategije. Zakon o poklicnem izobraževanju
predpisuje:
• poklicno izobraževanje:
-vodenje in ocenjevanje institucij za poklicno
izobraževanje;
• poklicno usposabljanje:
-doseganje kompetenc za preprosta dela;
• razvoj strokovnih kompetenc:
-doseganje dodatnih kompetenc z enako ali
višjo stopnjo usposobljenosti v okviru istega
sektorja.

Vpišejo se lahko vsi kandidati, ki so končali osnovno
šolo. Vpisne zahteve so: zdravniško spričevalo,
posebno potrdilo o psihofizičnem stanju, obstoječa stopnja izobrazbe in drugi pogoji v skladu s
kurikulumom. Kandidatom s posebnimi potrebami
morajo šole zagotoviti vpis v skladu z dokumentom
ustreznega organa. Izobraževanje lahko traja dve,
tri ali štiri leta.
Triletni programi (4. raven EQF) so lahko sestavljeni
iz enega cikla (tri leta) ali dveh ciklov (2 + 1). Program
se zaključi z izdelavo in razvojem končnega izdelka
ter pridobitvijo potrdila o usposobljenosti.
Štiriletni programi poklicnega izobraževanja
(4. raven EQF) so sestavljeni iz dveh ciklov (2 + 2).
Nekateri od teh so zaradi kompleksnosti lahko
daljši od štirih let. Za kurikulume umetniške šole
veljajo ista pravila. Dijaki zaključijo te programe z
izdelavo in razvojem končnega izdelka ter pridobitvijo potrdila o usposobljenosti. Če želijo nadaljevati izobraževanje na nekaterih fakultetah in na
univerzah, morajo opraviti državno maturo.
V program izobraževanja odraslih se lahko vpiše
oseba, ki je starejša od petnajst let in ustreza drugim
potrebnim pogojem. Formalno izobraževanje
odraslih poteka v institucijah in skozi duge javne
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potrjene oblike pridobivanja strokovnega znanja,
spretnosti in kompetenc.

Izpit za obrtnega mojstra (4. raven EQF)
in pomočnika (4. raven EQF)
Po uspešno končanem poklicnem izobraževanju za
obrt, dijak opravi izpit za pomočnika, ki ga vodita
Agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje
ter izobraževanje odraslih in Nacionalni center za
zunanje ocenjevanje izobraževanja. Izpit se izvaja v
skladu s standardi, ki jih določa komisija, katero je
ustanovila Agencija. Ko je to preverjeno, se dijaku
izda potrdilo, ki dokazuje, da je uspešno opravil
izpit. Če nato dijak opravi dve leti delovnih izkušenj
v tej novi kvalificirani vlogi, lahko potem opravi izpit
za obrtnega mojstra.

Univerzitetni in specialistični študij
V sistemu poklicnega izobraževanja je formalno
omogočen horizontalni in vertikalni prehod.
Pogoje in načine nadaljevanja izobraževanja za
višjo stopnjo izobrazbe (vertikalni prehod) ureja
pristojno ministrstvo. Pogoje in načine nadaljevanja
izobraževanja znotraj iste stopnje izobrazbe (horizontalni prehod) določa institucionalna oblast za
poklicno izobraževanje v skladu s pravili Agencije.
Vertikalni prehod kamnoseških delavcev in tehnikov trenutno ni omogočen v procesu formalnega
izobraževanja. Horizontalni prehod ni organiziran
in večinoma ni pogojev za njegovo uresničitev.

Izobraževanje v sektorju kamna
V izobraževalnem sistemu Republike Hrvaške v
sektorju kamna obstajajo trije programi: kamnolomec (3. raven EQF), kamnosek (3. raven EQF)
in operater kamnarske tehnologije (4. raven EQF).
Šole na Hrvaškem, ki nudijo in izvajajo izobraževanje
na področju kamna, so:
•
•
•
•

Srednja šola v Bedekovčini
Srednja šola v Benkovcu
Srednja šola v Zagrebu
Kamnoseška šola v Pučišćah

Program za kamnolomce (3. raven EQF)
Ta program traja dve leti, kot je nakazano v spodnji
razpredelnici. Dijaki se učijo izdelave osnovnih
kamnoseških izdelkov, kamnoseštva in postavitve
kamna. Obenem se dijaki učijo uporabljati ustrezne
stroje.

No

Predmet

skupno

1.
razred

2.
razred

Hrvaški jezik

2.5/85

2.5/70

155

Računalništvo

2/68

-

68

Fizična vzgoja

1,5/51

1.5/42

93

Religija/Etika

1/34

1/28

62

I. Splošni predmeti

Skupno: splošni predmeti
II. Strokovno-teoretični predmeti
Tuji jezik

1/34

1/28

62

Podjetništvo

-

1/28

28

Uporabna
matematika

2/68

1/28

96

Tehnologija
kamnoseštva

2/68

2/56

124

Kamnite zidne
konstrukcije

2/68

1/28

94

Gradbeni materiali

1/34

-

34

Petrografija

-

1/28

28

Tehnično risanje in
kaligrafija

-

1/28

28

-

2/56

56

Skupno: Strokovno-teorični
predmeti

8/272

10/280

552

Skupno: I+II

15/510

15/420

930

14/504

14/504

1008

29/1014

29/924

1938

Izbirni predmet
Uporabna
matematika
Organizacija in
izračuni

III. Praktične učne ure
Praktične učne ure
Skupno: I+II+III
Program za smer kamnosek
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Učne ure na
teden/leto

Program za kamnoseke (3. raven EQF)

in trgu dela. Po končanem šolanju morajo dijaki
opraviti izpit iz uporabe strojev za obdelovanje
kamna, petrografije in kamnoseških konstrukcij.
Po dveh letih strokovnega dela lahko opravijo
mojstrski izpit.

Program za kamnoseke traja tri leta. Dijaki se učijo
obdelovanja z ročnim in pnevmatskim orodjem ter
stroji za postavitev kamna. Praktično delo v šoli in
delovne izkušnje v podjetju, ki zajemajo šestdeset
odstotkov programa, omogočajo dijakom, da
pridobijo dovolj znanja o proizvodnem postopku

Vsebina programa je predstavljena v spodnji tabeli.

A. Splošni predmeti
Predmet

Učne ure

Skupno

1. razred

2. razred

3. razred

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Hrvaški jezik

3

105

3

105

3

96

306

Tuji jezik

2

70

2

70

2

64

204

Zgodovina

2

70

-

-

-

-

70

Verouk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Telesna vzgoja

1

35

1

35

1

32

102

Politika in ekonomija

-

-

2

70

-

-

70

Skupno

9

315

9

315

7

224

854

B. Strokovno-teoretični predmeti z izbirnimi učnimi urami
Predmet

Učne ure
1. razred

Računalništvo

2. razred

Skupno

3. razred

teden

leto

teden

leto

teden

leto

2

70

-

-

-

-

1

35

Uporabna matematika

2

70

Tehnično risanje

2

70

70

1

32

137

-

-

70

Gradbeni materiali

1(2)

35

-

-

35

Stroji za obdelovanje kamna

-

-

1(1)

35

1(1)

32

67

Kamnite konstrukcije

1(3)

35

1(3)

35

2

64

134

Petrografija

-

-

Matematika, izbrana
Branje načrtov

-

-

Gradbeni inženiring

2

70

-

-

70

1

35

1

32

67

-

-

2

64

64

2

70

-

-

70

Organizacija in izračuni

-

-

-

-

2

64

64

Skupno

8

280

8

280

9

288

848

B. Praktične učne ure
Predmet

Učne ure
1. razred

skupno
2. razred

3. razred

leto

leto

leto

Praktično delo v šoli in vaje
Učne ure v šoli – tehnična praksa1
- Tehnologija za obdelovanje kamna
- Gradbeni materiali
- Kamnite konstrukcije

360

270

160

290
35
35

235

128

35

32

Praktično delo v delovnem
procesu – minimalno število učnih ur

540

630

640

1810

Skupno

900

900

800

2600

790
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c. Povzetek
Sklop

Razredi

Skupno

1. razred

2. razred

2. razred

leto

leto

leto

Splošni predmeti

315

280

256

851

Strokovno-teoretski predmeti z
izbirnimi učnimi urami

280

280

288

848

Praktično delo in vaje

900

900

800

2600

Skupno A)+B)+C)

1495

1460

1344

4299

Program za operaterje kamnarske
tehnologije (4. raven EQF)
Program za operaterje kamnarske tehnologije
traja štiri leta. Dovolj praktičnega dela in vaj
omogoča neposredno vključitev proizvodni proces
in zaposlitev. Poleg tega jim pridobljeno znanje v
splošnih predmetih omogoča opravljanje državne
mature in dostop do nadaljnje izobrazbe.
Kurikulum je zasnovan po sklopih. Od leta 2017 je
ta kurikulum postal obvezni kurikulum programa
za operaterje kamnarske tehnologije.
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Kurikularni moduli programa za operaterje kamnarske
tehnologije

Operaterji kamnarske tehnologije

DOKUMENTI
KVALIFIKACIJSKI STANDARDI
UČNE ENOTE, KI JIH MORA
ŠTUDENT OBVLADATI obvezno

POKLICNI KURIKULUMI
5 OBVEZNIH
MODULOV

OBVEZNI PREDMETI

Tehnično risanje in razumevanje
tehničnih načrtov

Tehnično risanje in razumevanje tehničnih
načrtov (1. razred, 2 uri, 5 točk)

Gradbeni materiali

Gradbenbi materiali
(1. razred, 2 uri, 5 točk)

Opisna geometrija

Opisna geometrija
(2. razred, 2 uri, 5 točk)

Mehanika civilne gradnje

CIVILNO INŽENIRSTVO

Mehanika gradnje
(4. razred, 2 uri, 3,5 točk)

Konstrukcije civilnega inženirstva

Konstrukcije civilnega inženirstva
(4. razred, 2 uri, 3,5 točk)

Upravljanje gradbenih del

Upravljanje gradbenih del
(4. razred, 2 uri, 3,5 točk)

Petrografija

Petrografija
(3. razred, 2 uri, 6 točk)

Kamnoseške konstrukcije - stene, stebri,
loki

Kamnoseške konstrukcije
(2. razred, 2 uri, 6 točk)

Kamnoseške konstrukcije - steze,
grobnice

Kamnoseške konstrukcije
(3. razred, 3 ure, 6 točk)

Kamnoseške konstrukcije - kompleksni
kamniti deli

KAMEN

Kamnoseške konstrukcije
(4. razred, 3 ure, 6 točk)

Stroji za izkop kamna

Stroji za obdelovanje kamna
(3. razred, 2 uri, 6 točk)

Stroji za obdelovanje kamna

Stroji za obdelovanje kamna
(4. razred, 2 uri, 5 točk)

Uporaba programa AutoCAD pri
obdelavi kamna -2D
Uporaba programa AutoCAD pri
obdelavi kamna - 3D modeliranje
Prosto risanje

UPORABA
RAČUNALNIŠTVA
RISANJE IN UMETNIŠKA
USTVARJALNOST

Uvod v ročno obdelovanje kamna
Ročno obdelovanje kamna s kovinskim
orodjem
Ročno obdelovanje kamna s pnevmatkim
in električnim orodjem

PRAKTIČNO
POUČEVANJE
(delavnica)

Upravljanje malih podjetij

3 IZBIRNI MODUL
UPORABNA KEMIJA IN
FIZIKA
PODJETNIŠTVO

Uvod v kiparsko modeliranje
Stili v arhitekturi
Ročno obdelovanje kamna – napredni
program

Prosto risanje
(2. razred, 3 ure, 6 točk)

Delavnica
(2. razred, 6 ur, 9 točk)
Delavnica
(3. razred, 6 ur, 5,5 točk)
Delavnica
(4. razred, 4 ure, 3 točke)

Uporaba kemije v kamnoseštvu
Uporaba fizike

Uporaba računalništva
(4. razred, 2 uri, 5 točk)

Delavnica
(1. razred, 6 ur, 11 točk)

Ročna obdelava kamna po modelih
UČNE ENOTE, KI JIH MORA ŠTUDENT
OBVLADATI neobvezno

Uporaba računalništva
(3. razred, 2 uri, 5 točk)

Neobvezni predmeti
Uporaba kemije v kamnoseštvu
(3. grade, 2 hours, 5 points)
Uporaba fizike
(3. razred, 3 ure, 7 točkl)
Upravljanje malih podjetij
(4. razred, 2 uri, 6 točk)
Uvod v kiparsko modeliranje
(3. razred, 3 ure, 7 točk)

USTVARJALNA
UMETNOST

Stili v arhitekturi
(4. razred, 2 uri, 6 točk)
Ročno obdelovanje kamna
(3. razred, 2 uri, 5 točk)
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PREDMETI

TOČKE

LETNO

T

TOČKE

LETNO

105

3

6

105

3

6

105

3

6

96

3

6

TUJI JEZIK

70

2

4

70

2

4

70

2

4

64

2

4

ZGODOVINA

70

2

4

70

2

4
35

1

2,5

32

1

2,5

V

D

V

D

TEDENSKO
V

D

T

V

D

TOČKE

T

HRVAŠKI
JEZIK

T

TEDENSKO

4. RAZRED

LETNO

TEDENSKO

3. RAZRED

TOČKE

2. RAZRED

TEDENSKO

VEROUK

35

1

2,5

35

1

2,5

ZEMLJEPIS

70

2

4,5

35

1

2,5

TELESNA
VZGOJA

70

2

2

70

2

2

70

2

2

64

2

2

140

4

5,5

140

4

5,5

140

4

5

128

4

5

FIZIKA

70

2

4

70

2

4

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

70

2

3,5

70

2

3,5

32

1

2

416

13 0

MATEMATIKA

MODUL

Število učnih ur (Letno in tedensko - teorija, vaje, delavnice in točke)
1. RAZRED
LETNO

A. SPLOŠNI
PREDMETI

A. SPLOŠNI PREDMETI

POLITIKA IN
EKONOMIJA
BIOLOGIJA

70

2

SKUPNO ŠTEVILO
UČNIH UR/TOČK

770

22

3
0

0

39

665

19

0

0

34

420

12

0

0

19,5

0

21,5

PREDMETI

Število učnih ur (Letno in tedensko - teorija, vaje, delavnice in točke)
2. RAZRED

GRADBENI
OBJEKTI

64

1

1

3,5

GRADBENIŠKO
UPRAVLJANJE

64

1

1

3,5

5

70

1

1

5

TOČKE

1

OPISNA GEOMETRIJA

V

70

1

1

D

KAMEN
UPORABNO
RAČUNAL-

70

1

V

D

T

V

D

5

PETROGRAFIJA
KAMNITE KONSTRUKCIJE

T

TOČKE

3,5

1

T

TEDENSKO

TOČKE

1

70

D

LETNO

1

V

TOČKE

64

LETNO
MEHANIKA
GRADNJE

GRADBENI MATERIAL

T

TEDENSKO

4. RAZRED
TEDENSKO

TEHNIČNO
RISANJE Z
RAZUMEVANJEM
NAČRTOV

TEDENSKO

3. RAZRED

LETNO

1. RAZRED

LETNO

CIVILNO INŽENIRSTVO

B1. OBVEZNI
POKLICNI
MODULI

B. OBVEZNI POKLICNI DEL

1

6

STROJI ZA OBDELAVO KAMNA
UPORABNO
RAČUNALNIŠTVO

70

1

1

6

105

2

1

6

96

2

1

6

70

1

1

6

64

1

1

5

70

1

1

5

64

1

1

5

5

4

7

6

NIŠTVO
RISANJE IN
UMETNIŠKA

PROSTOROČNO
RISANJE

105

USTVARJAL-

1

2

3

4

6

NOST
DELAVNICA

210

SKUPNO ŠTEVILO UČNIH UR

350

DELAVNICA

22

2

2

6

11

210

6

21

455

6

9

210

6

26

525

6

5,5

128

6

28,5

544

4

3

4

29,5

Število učnih ur (Letno in tedensko - teorija, vaje, delavnice in točke)

PODJETNIŠTVO

USTVARJALNA
UMETNOST

4. RAZRED

TEDENSKO

1

1

5

UPORABNA
FIZIKA

105

2

1

7

T

V

D

V

TOČKE

70

D

TOČKE

UPORABNA KEMIJA
V KAMNOSEŠTVU

V

TOČKE

T

T

D

UPRAVLJANJE MALIH
PODJETIJ
UVOD V
KIPARSKO
MODELIRANJE

105

1

2

SKUPNO ŠTEVILO RAZREDOV

70

T

V

64

1

1

6

64

1

1

6

D

7

STILI V
ARHITEKTURI
DELO S
KAMNOM

TEDENSKO

TOČKE

3. RAZRED

TEDENSKO

LETNO

UPORABNA
KEMIJA IN
FIZIKA

2. RAZRED

TEDENSKO

LETNO

1. RAZRED

LETNO

PREDMETI

LETNO

B2. NEOBVEZNI
POKLICNI
MODULI

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

1

4

0

12

64

1

1

0

6

350

2

2

6

21

455

3

4

6

26

700

6

8

6

40,5

608

8

7

4

35,5

Program za operaterje kamnarske tehnologije

Praktično delo v delovnem procesu

Obveznosti delodajalca

Vsako leto šest mesecev pred začetkom šolskega
leta poskrbi županija ⁸ , v sodelovanju z Organizacijo
za poklicno izobraževanje in deležniki, za prosta
mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja
in vaj. Pravice in dolžnosti ustanov za poklicno
izobraževanje, dijakov in delodajalcev v zvezi z
izvajanjem praktičnega usposabljanja in vaj, ki se
izvajajo z delodajalcem, določa posebna pogodba.
Za dijake, starejše od 18 let, se pogodba sklene med
zavodom za poklicno izobraževanje, delodajalcem
in dijakom. Za dijake, mlajše od 18 let, pogodbo
sklenejo starši/skrbniki ali zavod, delodajalec in/ali
ustanove za poklicno izobraževanje ter delodajalec
ali institucija za poklicno izobraževanje. Pogodbe
hrani zavod za poklicno izobraževanje. Za dijake,
ki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu, zavod za poklicno izobraževanje, običajno
v drugem letu, opravlja preverjanje pridobljenih
znanj in spretnosti ter dokumentov in poročil, ki jih
mora dijak pripraviti.

Obveznosti delodajalca, ki sklene pogodbo, so
naslednje:
• zagotoviti potrebne pogoje, da dijak doseže
predpisane kompetence, zagotoviti in ohraniti
varnost med praktičnim delom;
• redno plačevati študenta;
• voditi evidenco o praktičnem usposabljanju;
• omogočiti učiteljem praktičnih predmetov, da
spremljajo in ocenjujejo delo dijakov, dokumentacijo in kakovost praktičnega dela in / ali
vaj;
• izpolnjevati druge predpisane obveznosti.
Dijaki se lahko vključijo le v tista delovna mesta, ki
zagotavljajo doseganje kompetenc v skladu s kurikulumom in pogodbo za praktično usposabljanje.
V prvem letniku lahko praktično usposabljanje
traja največ 4 ure dnevno, v naslednjih letnikih pa 8
ur dnevno. Dijak ne sme biti istega dne v šoli in pri
delodajalcu.

⁸ Županije so administrativne enote prve stopnje
teritorialne delitve Hrvaške. Hrvaško sestavlja 21 županij.
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Nagrada dijakom
Med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu
imajo dijaki glede na delovni čas pravico do plačila,
ki ga mora izvesti delodajalec, razen v primeru drugačnih zakonskih določil. Znesek plačila se določi
glede na povprečno plačo v Republiki Hrvaški v
preteklem letu, kot sledi:
• 10% v prvem letniku
• 20% v drugem letniku
• 25% v vseh ostalih letnikih.
Delodajalec lahko dodatno nagradi dijaka z višjim
zneskom.
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164

  33

132

132

164

/

/

/

/

/

1051

Matematika

Tuji jezik

Zgodovina umetnosti

Naravoslovje

Družboslovje

Športna vzgoja

Zgodovina

Verouk

Pravo (politika) in ekonomija

Fizika

Integrirane znanosti

Skupno:

854

/

/

70

102

70

102

/

/

/

204

/

306

Skupno štveilo
učnih ur

Matematika za kamnoseke
Uporabna petrografija

99

455

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Strokovno risanje

Kamnoseštvo

Uporabno računalništvo

Tehnologija v kamnoseštvu

Matematika za kamnoseke

Uporabna petrografija

Razumevanje načrtov

Menedžment in
računalništvo

Tehnično risanje

Laboratorij marmorja

Delavnica za modeliranje

Delavnica za modeliranje

Laboratorij marmorja

Tehnično risanje

Menedžment in
računalništvo

Razumevanje načrtov

Tehnologija v kamnoseštvu

Uporabno računalništvo

Kamnoseštvo

Strokovno risanje

Osnovna gradbena
tehnologija

165

Gradbeništvo

198

Gradbeništvo

/

/

/

64

64

70

137

67

70

134

70

70
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OBVEZNI POKLICNI DEL

Integrirane znanosti

Fizika

Pravo (politika) in ekonomija

Verouk

Zgodovina

Športna vzgoja

Družboslovje

Naravoslovje

Zgodovina umetnosti

Tuji jezik

Matematika

Osnovna gradbena
tehnologija

- 640
praktičnih
učnih ur
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Slovenski jezik

Hrvaški jezik

Enote programa

Skupno štveilo
učnih ur

Enote programa

SPLOŠNI DEL

HRVAŠKA

SLOVENIJA

Delavnica za modeliranje

Laboratorij marmorja

Tehnično risanje

Menedžment in računalništvo

Razumevanje načrtov

Uporabna petrografija

Matematika za kamnoseke

Tehnologija v kamnoseštvu

Uporabno računalništvo

Kamnoseštvo

Strokovno risanje

Osnovna gradbena
tehnologija

Gradbeništvo

Integrirane znanosti

Fizika

Pravo (politika) in ekonomija

Verouk

Zgodovina

Športna vzgoja

Družboslovje

Naravoslovje

Zgodovina umetnosti

Tuji jezik

Matematika

Italijanski jezik

Enote programa

ITALIJA

120

390

236

/

/

232

/

144

144

/

/

/

/

1128

99

88

55

85

30

84

/

/

99

176

204

208

Skupno štveilo
učnih ur

Izobraževalni program kamnosek - primerjava programov
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26
Lahka gradbena
mehanizacija
Ekonomija in menedžment

65*

/

/

/

/

/

1047

(640)

/

/

/

912

160

286  

189

  44

526

3696

Zidanje

Ometi

Keramične obloge

Upravljanje viličarja

Betonska dela

Matematika

Skupno:

Praktični pouk v šoli

Uporaba CAD-CAM opreme

Delavnica za zaključna dela
s kamnom, kiparstvo in
vgradnjo

Skupno:

Praktično usposabljanje z
delom v podjetju

Interesne dejavnosti

Delo in poklici v gradbeništvu

Lahka gradbena
mehanizacija

Ekonomija in menedžment

Skupno:

SKUPNO

848

67

/

/

/

/

/

/

/

790

/

/

790

1810

/

Delo in poklici v gradbeništvu

4299

/

/

/

/

ODPRTI KURIKULUM

Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI

Praktično usposabljanje z
delom v podjetju

PRAKTIČNO DELO - PODJETJE

Delavnica za zaključna dela
s kamnom, kiparstvo in
vgradnjo

Uporaba CAD-CAM opreme

Praktični pouk v šoli

PRAKTIČNO DELO - ŠOLA

Matematika

Betonska dela

Upravljanje viličarja

Keramične obloge

Ometi

Zidanje

Ročna obdelava kamna

65*

Ročna obdelava kamna

Izdelava lesenih opažev

/

Izdelava lesenih opažev

IZBIRNI POKLICNI DEL

Ekonomija in menedžment

Lahka gradbena mehanizacija

Delo in poklici v gradbeništvu

Interesne dejavnosti

Praktično usposabljanje z
delom v podjetju

Delavnica za zaključna dela
s kamnom, kiparstvo in
vgradnjo

Uporaba CAD-CAM opreme

Praktični pouk v šoli

Matematika

Betonska dela

Upravljanje viličarja

Keramične obloge

Ometi

Zidanje

Ročna obdelava kamna

Izdelava lesenih opažev

2970

/

/

/

/

/

240

330

330

/

1266

/

/

/

/

/

/

/

/

Partnerji projekta

