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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa ZNANJE IN SPRETNOSTI ZA 21. STOLETJE – II / 2019 

Področje STORITVE 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, 

ANDREJ RUTAR, KARMEN LEMUT, TINA VRČON, 

MATEJA CEKET ODAR 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

S programom nadaljujemo uspešno izvedeno usposabljanje 
»Znanja in veščine za 21. stoletje« v letu 2018 in poglabljamo 
že usvojena znanja in spretnosti s svežimi vsebinami. 
 
Program bodo izvajali kompetentni izobraževalci učiteljev. 

Cilj usposabljanja je okrepitev udeleženčevih spretnosti 

sodobnega poučevanja dijakov in njihovega napredovanja v 

prečnih veščinah ter krepitev poklicne kompetentnosti 

strokovnega delavca v srednji šoli, njegov osebni razvoj in 

intenzivnejše delovanje v sodobni družbi.  

Vsebina usposabljanja temelji na nadgradnji znanj in spretnosti  

kolegialnega hospitiranja in formativnega spremljanja, pomoči 

šolskemu osebju na glasovnem in psiho-fizičnem področju; 

zdravih obrokih šolske mladine, kompetentno načrtovanje, in 

sodelovalni pristopi; prepletanje pozitivne psihologije in 

čuječnosti; prepoznavanje pomena osebne avtoritete v odnosu 

med pedagogom in dijakom. 

Udeleženci bod sledili uresničevanju ciljev usposabljanja na 

interaktivnih predavanjih, delavnicah, predstavitvah praktičnih 

primerov in samostojnem raziskovanju kot tudi z izvajanjem 

aktivnosti pri delu z dijaki, domačimi pripravami in analizami ter 

refleksijami. 

Pri evalvaciji bomo sledili načelom ECVET vrednotenja. 

SPLOŠNI DEL  

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
S programom sledimo nacionalni strategiji in smernicam 
projekta MUNERA 3. Namenjeno je poglabljanju in razširjanju 
strokovnih znanj, generičnih znanj in spretnostim sodobnega 
pedagoga. Poudarek dajemo pridobivanju kompetenc 
prihodnosti. Program usposabljanja zaposlenih na srednji šoli 
bo smiselno zaokrožil več načrtovanih izobraževanj učiteljev in 
vzgojiteljev in osmislil aktivnosti iz prioritetnih področji 
delovanja šole. Program upošteva cilje razvojnega načrta šole 
in aktivno vključevanje učiteljev in vzgojiteljev v delovanje 
sodobne družbe. 
Kakovostno načrtovan in vsebinsko zaokrožen program sledi 
namenu nadgradnje znanj in spretnosti zaposlenih, ki se 
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ukvarjajo s srednješolsko mladino, ki v šoli potrebuje mentorja 
in zanimivega moderatorja.  
Zaposleni bodo lahko pridobljena znanja in zmožnosti 
uveljavljali pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja in 
tako povečali svojo fleksibilnost na trgu, kot tudi svoj 
profesionalni razvoj. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina usposabljanja so zaposleni strokovni delavci v 
srednji šoli in dijaškem domu. Pridobljena znanja, spretnosti 
in zmožnosti bodo uveljavljali pri potrjevanju neformalno 
pridobljenega znanja.  
V zavodu je bila zaznana potreba po okrepitvi kompetenc, ki 
bodo zaposlenim v podporo pri uvajanju novosti sodobnega 
organiziranja dela, uvajanja inovacij na področju pedagoških 
pristopov  ter pri okrepitvi osebnega in profesionalnega 
razvoja oziroma nadgradnja znanj in spretnosti s teh področji. 
 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

V program usposabljanja se vključijo strokovni delavci, ki so 
zaposleni na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina in imajo v 
času vključitve s šolo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Program je pripravljen z namenom opolnomočenja zaposlenih 
strokovnih delavcev na srednji šoli in dijaškem domu, za 
razumevanje mladostnika 21. stoletja, njegove biti in  
optimalne možnosti pedagoških in didaktičnih pristopov, ki 
dijaka povežejo v skupnost.  
Cilji programa: 

- Izdelati zapis dejavnosti v podporo bralni  pismenosti, 
formativno spremljati izvedeno uro, vključiti kritično 
mišljenje v svoje in dijakovo delovanje, izvesti 
kolegialne hospitacije; se pripraviti in izvesti 
opazovanje pouka, evalvirati po protokolu. 

- Body Awarness je program, zasnovan posebej za 
pomoč šolskemu osebju na glasovnem in psiho-
fizičnem področju; delavnica ima cilj, da udeleženci 
osvojijo tehnike za podporo glasu, se dobro počutijo v 
svojem telesu in se naučijo 15-min tehnike sproščanja, 
ki telo regenerirajo po napornem delavniku. 

- Spoznati uravnotežen jedilnik, kako nakupovati živila, 
kako kuhati in peči na hladen začetek, kako vlagati, da 
se rešimo skrinje, kako pripraviti brezmesne obroke za 
šolsko mladino in spodbujati zdravo prehranjevanje. 

- Znati uporabiti aplikacijo ANIMOTO;                       
- Spoznati kolegialni coaching;                                  
- Slediti sodobnim  protokolom izpolnjevanja obrazcev 

in predlog v poslovanju šolskega tajništva in 
računovodstva;  

- Organizirano načrtovati in pripraviti učne načrte, ki 
vključujejo opredelitev ključnih kompetenc, kompetenc 
podjetnosti ipd. 

- Sodelovalni pristopi v šolski prostor vnesejo: 
vključenost, ustvarjalnost, nove ideje in možnosti, 
spremembo odnosov, prijaznejši učni prostor, varnejše 
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in spodbudnejše učno okolje, več zadovoljstva, več 
dobre volje, soustvarjanje in sodelovanje vseh, skupno 
iskanje novih odgovorov. 

- Refleksija po ogledu filma s tematiko medsebojnih 
odnosov, v povezavi s proaktivnim predavanjem o 
pozitivni psihologiji in čuječnosti. 

- Prepoznavanje definicije odnosa, odnosne 
kompetence, prepoznavanje otroka skozi nove 
paradigme z vidika razvojne psihologije, osebni in 
poklicni vidik strokovnjaka v šoli in vaje, pri katerih 
udeleženci urijo ustvarjati okolja za optimalno učenje 
in razvoj. 

- Z izvedenimi aktivnostmi zagotoviti kakovost v 
procesu vzgoje in izobraževanja na področju 
dosežkov učencev in profesionalnega razvoja 
zaposlenih ter hkrati nuditi podporo pri vseživljenskem 
učenju zaposlenih. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 12 / / / 

Praktični del (št. ur) 27 11 / / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Liste 

prisotnosti  

Evidenca 

opravljenih 

aktivnosti 

domače delo 

in aktivnosti z 

dijaki (zapisi 

priprav, 

refleksij, 

analiz, 

evalvacij ipd.) 

/ / 

Pogoji za končanje 

programa 

Potrebna je 80 % prisotnost pri kontaktnih urah (30 ur) 

prisotnosti na srečanjih, predavanjih in delavnicah) in 100% 

izvedene načrtovane aktivnosti z dijaki, domače delo (11 ur). 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa (teme) - KOLEGIALNE HOSPITACIJE IN FORMATIVNO 
SPREMLJANJE; izvajanje dejavnosti v podporo bralni  
pismenosti, formativno spremljanje pouka, kritično 
mišljenje, kolegialne hospitacije; priprava in izvedba 
opazovanja pouka, evalvacija po protokolu. 

- BODY AWARNESS; program za pomoč šolskemu 

osebju na glasovnem in psiho-fizičnem področju; 

osvojitev tehnik za podporo glasu, dobro počutje in 15-

min tehnika sproščanja za regeneracijo telesa; 
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- ZA OTROKE KUHAJMO ZDRAVO! Uravnotežen 

jedilnik, kako nakupovati živila, kako kuhati in peči na 

hladen začetek, kako vlagati, da se rešimo skrinje, 

kako pripraviti brezmesne obroke, razni nasveti, 

odgovori na vprašanja. 

- KOMPETENTNO NAČRTOVANJE; več podtem; 
Aplikacija ANIMOTO;  Kolegialni coaching;                                 

Sledenje sodobnim  protokolom izpolnjevanja 

obrazcev in predlog v poslovanju šolskega tajništva in 

računovodstva; priprava učnih načrtov, ki vključujejo 

pridobivanje ključnih kompetenc, kompetenc 

podjetnosti ipd. 

- SODELOVALNI PRISTOPI; pripomorejo k razvoju 

nove kulture sodelovanja v šolskem prostoru; 

omogočajo učiteljem prevzemanje vloge moderatorja 

in mentorja učenja. Sodelovalni pristopi v šolski 

prostor vnesejo: vključenost, ustvarjalnost, nove ideje 

in možnosti, spremembo odnosov, prijaznejši učni 

prostor, varnejše in spodbudnejše učno okolje, več 

zadovoljstva, več dobre volje, soustvarjanje in 

sodelovanje vseh, skupno iskanje novih odgovorov. 

- O TELESU IN DUŠI; Film "O telesu in duši", refleksija 

po filmu u smeri proaktivnega predavanja o pozitivni 

psihologiji in čuječnosti. 

- OSEBNA AVTORITETA¸ Trije elementi: pedagog – 

odnos – otrok (otroci), Definicija odnosa: od 

poslušnosti k odgovornosti; Definicija pojma: odnosna 

kompetenca; Nova paradigma z vidika razvojne 

psihologije; Kako razumemo otroka skozi prizmo te 

nove paradigme; Strokovnjak – oseba in poklic – 

poklicni in osebnostni razvoj; Pomen osebnega vidika 

pri poučevanju; Pomen enakovrednosti in vzajemnosti; 

Dialog kot bistvena prvina poučevanja; Kako 

ustvarimo okolje, ki omogoča optimalno učenje in 

razvoj? Vaje, pri katerih se udeleženci urijo ustvarjati 

takšno okolje 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Transdisciplinarnost;  

prilagodljivo in kreativno razmišljanje;  

ustvarjalno in inovativno reševanje problemov;  

digitalna pismenost;  

ključne kompetence naravoslovne in matematične pismenosti 

in bralne pismenosti; 

z odnosno kompetenco do samozavesti in avtonomije 
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Spretnosti, pridobljene s 

programom 

samoregulacija, samozavedanje, samoobvladovanje; 

računalniška pismenost, funkcionalna pismenost; 

Udeleženci znajo razvijati pri dijakih meta-kognitivne veščine, 

ki prispevajo k krepitvi medpredmetnega znanja, socialnega 

in emocionalnega učenja; 

Udeleženci premagujejo izčrpanost in utrujenost z vajami za 

dobro držo, obvladajo osnove meditacije in tehnike za 

podporo glasu, Aleksandrovo tehniko in Chi kung.  

Čuječnost, krepitev sposobnosti pozitivnega dojemanja in 

delovanja, timsko sodelovanje, spodbujanje sprememb, 

pridruženost in sodelovanje, sporazumevanje; 

Okrepiti bralno in pismeno kompetentnost; prepoznati 

kompetenco podjetnosti in inovativnosti. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

 
- komuniciranje 
- reševanje problemov 
- kritično in analitično mišljenje 
- motivacija 
- timsko delo 
- vseživljensko učenje 
- načrtovanje in organizacija 
- iniciativnost 
- prilagajanje in fleksibilnost 
- osebni razvoj. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

- BODY AWARENESS;  4 ure, april 2019 
- KOLEGIALNE HOSPITACIJE IN FORMATIVNO 

SPREMLJANJE; 6 ur predavanja, izmenjava praks + 5 
ur za pripravo, neposredno delo z dijaki, hospitiranje, 
evalvacija; april 2019 

- ZA OTROKE KUHAJMO ZDRAVO! 4 ure predavanja 

z demonstracijo in delavnico, razprava; junij 2019 

- KOMPETENTNO NAČRTOVANJE; 6 ur predavanj, 

delavnic + 5 ur delo s poročili, analizami, učnimi načrti, 

pripravami in LDN; avgust 2019 

- SODELOVALNI PRISTOPI; 6 ur; 29. 8. 2019 

- O TELESU IN DUŠI; 6 ur, v zadnjem tednu v avgustu 

2019 

- OSEBNA AVTORITETA; 8 ur, delovna sobota v 

oktobru 2019 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Izvajalci programa so visoko strokovno izobraženi, s VII. 
stopnjo izobrazbe ali več. 

Predavatelji v programu so usposobljeni »izobraževalci« 
učiteljev in vzgojiteljev. 

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/Komuniciranje/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/ResevanjeProblemov/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/KriticnoInAnaliticnoMisljenje/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/Motivacija/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/TimskoDelo/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/VsezivljenskoUcenje/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/NacrtovanjeInOrganizacija/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/Iniciativnost/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/PrilagajanjeInFleksibilnost/
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajZnam/SplosneKompetence/OsebniRazvoj/
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Vsak predavatelj razume področje o katerem predava in ima 
zanesljivo znanje s tega področja; ima razvito visoko stopnjo 
čustvene motivacije  (stališča in vrednote) ter akcijske in 
profesionalne spretnosti. 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  4. 4. 2019 DA Uredili vsebino prijave glede na 
pripombe in dobili potrditev s 
strani programskega odbora. 

Svet zavoda potrdil 6.5.2019 DA - 

 


