Navodila za posodobitev programov
Posodobitev programov za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela v okviru projekta
»Razvoj UPD 2017« temelji na programih, ki so bili, v obdobju od 2009-2015, razviti za
izobraževanje brezposelnih oseb (IBO).
Pobuda za pripravo in posodobitev programov prihaja s strani delodajalcev in mora vključevati
tako pridobivanje strokovnih kakor tudi splošnih kompetenc. Programi naj temeljijo oz. naj
bodo posodobljeni v skladu s potrebami na trgu dela. Razviti so lahko na različnih
zahtevnostnih ravneh in imajo več programskih enot. Obseg programov je najmanj 40 do 200
ur. Zaželena je modularna razdelitev vsebin, kjer modul vsebine zaokrožuje 8-urno
usposabljanja (teoretični ali/in praktični del).
Od avtorjev, ki bodo posodabljali programe se pričakuje, da bodo tesno sodelovali z
gospodarstvom ter upoštevali njihove pobude, območnimi službami Zavoda RS za
zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.
Eden od ciljev projekta je posodobiti programe in zanje izdelati učna gradiva, ki bodo podpora
razvoju kadrov kakršne potrebuje gospodarstvo.
Posodobljeni programi bodo javno dostopni.
V nadaljevanju dokumenta boste prejeli nekaj osnovnih navodil za posodobitev programov za
usposabljanje odraslih oseb.
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A. Smernice za pripravo
pripravo posodobljenih programov
1. Pri pripravi programov se smiselno uporabljajo Izhodišča za pripravo izobraževalnih
programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega
strokovnega izobraževanja (sprejeta na seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje, 11. 3. 2016).
2. Programi naj imajo naslednje sestavine:
a. ime programa,
b. utemeljenost,
c. ciljno skupino,
d. cilje programa,
e. trajanje organiziranega izobraževalnega dela (št. ur teoretičnega in praktičnega
dela),
f. pogoje za končanje programa (s praktičnim preverjanjem znanja in spretnosti)
g. podrobne vsebine programa,
h. kompetence,
kompetence ki jih udeleženci pridobijo s programom (povzemi, opraviči, razreši,
poročaj, integriraj, predstavi, diskutiraj, kombiniraj, dopolni, zagovarjaj, integriraj,
organiziraj, odloči, kritično osvetli, problematiziraj, kritiziraj, sooči, problematiziraj,
standardiziraj, zadrži, ubrani, preizkusi …),
i. spretnosti,
spretnosti ki jih udeleženci pridobijo s programom (uporabi, presodi, poveži,
izberi, pojasni, klasificiraj, izračunaj, primerjaj, dopolni, dekodiraj, zagovarjaj,
demonstriraj, opiši, razvij, diskutiraj, preveri, obrazloži, eksperimentiraj, prevedi,
napovej, prepoznaj, simuliraj, razreši, povzemi, izberi, sklepaj, modificiraj, podaj
primer, ilustriraj, posploši, interpretiraj, predelaj, presodi …),
j. organizacijo izobraževanja,
k. znanje izvajalcev programa.
3. Sestavni del programa je način spremljanja izvajanja programa in načrt evalvacije.
4. Vsebina programa mora vključevati tudi pridobivanje splošnih kompetenc.
kompetenc
5. Programi so lahko razviti na različnih zahtevnostnih ravneh.
6. Programi naj bodo pripravljeni za potrebe delodajalcev.
delodajalcev
7. Posodobljeni programi in učna gradiva so javni.
8. Posodobitev programov iz razpisanih področij temelji na programih, ki so bili pripravljeni
za izobraževanje
izobraževanje brezposelnih oseb (IBO), v obdobju od 2009-2015.
B. Priporočilo pripravljavcem posodobljenih programov
V smislu čim kvalitetnejše celovitosti sklopa posodobljenega programa in njemu
pripadajočega učnega gradiva (e-gradiva), priporočamo, da se pripravljalec programa prijavi
tudi na pripravo učnega gradiva.
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C. Seznam posodobljenih programov
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PODROČJE
elektrotehnika
IKT

34.
35.

živilstvo

gradbeništvo

mehatronika
kmetijstvo
lesarstvo

Storitvene dejavnosti

OVE
strojništvo

PROGRAM
inštalacije/ Klasične električne inštalacije
Informatika/ Izdelava spletnih strani
Računalništvo/ Osnove računalništva
Zaključna dela/ Keramičarstvo
Zaključna dela/ Suhomontažna gradnja
Zaključna dela/ Polaganje talnih oblog
Avtomatizacija/ Programiranje krmilnikov
Vrtnarstvo
Zelenjadarstvo
Upravljalec lesnih strojev
Ustvarjamo iz lesa
Restavratorstvo
Gostinstvo/ Strežba
Kulinarika/ Slaščičarstvo
Kulinarika/ Pekarstvo
Manikura in ličenje
Šivanje, popravljanje oblačil
Nega na domu
Osnove termosolarnih sistemov in vzdrževanje
Avtomehanik-vulkanizer
Varjenje/ MIG/MAG varjenje
Varjenje/ TIG varjenje
Varjenje/ Ročno obločno varjenje
Varjenje/ Plamensko varjenje
Varjenje/ Lotanje
Inštalacije/ Vodovodne inštalacije
Vzdrževanje/ Vzdrževalec strojev v proizvodnji
Vzdrževanje/ Vzdrževalec orodij
Upravljalec strojev v proizvodnji
Strojna obdelava kovin
3D modeliranje
CNC operater
CAD programiranje: razumevanje, branje in
popravljanje ter osnovna priprava računalniških
načrtov izdelkov
Promocija zdrave prehrane
Mesar prodajalec
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