Navodila za pripravo novih programov v skladu s
potrebami trga dela
Prenova kratkih programov za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela v okviru
projekta »Razvoj UPD 2017« aktualizaciji programov in vsebin za potrebe trga dela, ki
narekuje svojo dinamiko. Ena od nalog projekta je tudi aktivnost razvoj novih programov,
ki so namenjeni usposabljanjem brezposelnih in specializacijam zaposlenih po izkazanih
potrebah delodajalcev. Priporočen časovni obseg programov je 40 do 200 ur. Programi lahko
vsebujejo več programskih enot. Programska enota obsega najmanj 40 ur.
Od avtorjev novih programov v okviru projekta »Razvoj UPD 2017« se pričakuje, da bodo
tesno sodelovali z gospodarstvom, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in
drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.
Najpomembnejši cilj projekta je razviti programe in učna gradiva, ki so podpora razvoju
kadrov kakršne potrebuje gospodarstvo. Ne želimo si programov in gradiv, ki so sama sebi
namen in niso povezana s svetom dela.
V nadaljevanju dokumenta je navedenih nekaj predlogov za pripravo in razvoj novih
programov za usposabljanje ali specializacijo odraslih zaposlenih oseb ali iskalcev zaposlitve,
lahko pa potrebi zasnujete program, ki pokriva potrebe po kadrih na vašem območju trga dela.
Skupaj imamo možnost razviti 10 novih programov, katerih izvajalce bomo izbirali po načelu
zgodnejše prijave.
A. Smernice za pripravo 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 (navedba o usklajenosti programov s potrebami trga dela, zaželene izjave
delodajalcev oz. socialnih partnerjev)
c. ciljno skupino udeležencev,
d. cilje programa,
e. trajanje organiziranega izobraževalnega dela (št. ur teoretičnega in praktičnega dela,
od tega mora biti najmanj 60% praktičnega usposabljanja),
f. pogoje za končanje programa (s praktičnim preverjanjem znanja in spretnosti),
g. podrobne vsebine programa,
h. 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 …),
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i. 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.
4.
5.
6.
7.
8.

Sestavni del programa je način spremljanja izvajanja programa in načrt evalvacije.
Vsebina programa mora vključevati tudi pridobivanje splošnih kompetenc.
Programi so lahko razviti na različnih zahtevnostnih ravneh.
Programi naj bodo pripravljeni za potrebe delodajalcev.
Razviti novi programi so javni.
Razvoj novih programov iz razpisanih področij temelji na konceptu programov, ki so bili
pripravljeni za izobraževanje brezposelnih oseb (IBO), v obdobju od 2009-2015 in širi
ter nadgrajuje le tega.

B. Priporočilo pripravljavcem prenovljenih programov
V smislu čim kvalitetnejše celovitosti sklopa novega programa priporočamo, da se
pripravljalec programa prijavi tudi na pripravo učnega gradiva, oz.
se poveže z
avtorjem/pripravljalcem gradiva.
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C. Predlagani seznam novih programov

1.

PODROČJE

NAZIV PROGRAMA

storitvene
dejavnosti

Čiščenje in uporaba čistilnih sredstev

2.

Sodobni administrator

3.

Šivanje in uporaba tapetniških materialov

4.

Osnove strojništva za nabavo in prodajo

5.

elektrotehnika

Inteligentne instalacije

6.

gradbeništvo

Izdelovalec armature za betoniranje

7.

strojništvo

Vzdrževanje strojnih inštalacij

8.
9.

OBSEG
PROGRAMA
/ Število prog.
enot

Vzdrževanje klimatskih naprav
živilstvo

10. lesarstvo

Picopek
Obnova lesenih izdelkov (second hand)

D. Način prijave
Pripravljalci programov se lahko prijavite s prijavnico objavljeno na tej spletni strani. Našli jo
boste v zavihku »Prijava«. Iz spustnega seznama izberite možnost »Novi programi«. Avtorje
programov bomo izbirali po načelu zgodnejše prijave.
Po odobritvi izbire avtorja s strani koordinatorja, se prične s pripravo pogodbene
dokumentacije, avtor pa prične s pripravo učnega gradiva.
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Rok za prijavo je 1. 9. 2017.
Rok za oddajo gradiva, ki je slovnično in strokovno ustrezno, je 1. 10. 2017.
Prijava na izbrani program se nahaja na spletni strani: www.razvoj-upd.si, (zavihek
»Prijava«).
Prijave bomo izbirali po času oddaje do zapolnitve predvidenega števila 10. programov.
Za vsak predlog novega programa je potrebno pridobiti vsaj 5 izjav delodajalcev z izkazanimi
potrebami po kadrih s predlaganimi kompetencami.
• Koordinator področja je: Branko Polanec, ŠC Ptuj
• e-mail: branko.polanec@guest.arnes.si GSM: 051 339 443
• Prijava na izbrani program: www.razvoj-upd.si, prijava na »novi programi«,

Veselimo se sodelovanja z vami !
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