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Projekt ESS: Uvajanje novih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju 
v organizacije za izobraževanje odraslih 

 
 
Poročilo o izpeljavi usposabljanja za multiplikatorje v podporo Navodilom 

za prilagajanje v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju 
 
 
Na Andragoškem centru Slovenije smo se odzvali povabilu Ljudske univerze Kočevje, 
da sodelujemo v projektu Uvajanje novih programov v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju v organizacije za izobraževanje odraslih, ki ga financirata 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Kot zunanji partner in 
izvajalec je Andragoški center opravil tri aktivnosti. 
 

I. Priprava kriterijev za izbor multiplikatorjev, priprava razpisa in izbor 
primernih kandidatov za usposabljanje 

 
Andragoški center Slovenije (v nadaljevanju ACS) je pripravil predlog razpisnega 
besedila (Priloga 1), ki je bil februarja 2010 poslan projektnim partnerjem projekta, 
ki so razpis tudi izvedli. 
 
ACS je predlagal kriterije, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki za vlogo 
multiplikatorja, ki so navedeni v razpisnem besedilu (Priloga 1).   
 
Prijave posameznikov smo zbirali do 26. februarja 2010, vendar smo rok na željo 
vodstva projekta podaljšali do vključno 3. marca 2010, kot datum prijave smo 
upoštevali žig na kuverti. 
 
Na ACS je do vključno 3. marca 2010 prispelo 35 vlog. Prva obravnava prispelih 
vlog je bila opravljena 5. marca 2010.  
 
Rezultate razpisa je ACS posredoval vodstvu projekta, ki je 8. marca 2010 
opravilo presojo ter sprejelo dokončni sklep o sprejetih in zavrnjenih kandidatih. Na 
usposabljanje je bilo sprejetih 28 kandidatov, vendar so 3 kandidati svojo 
udeležbo odpovedali še pred začetkom usposabljanja, ena kandidatka pa je svojo 
odpoved podala po prvem dnevu usposabljanja. Usposabljanje je tako 
obiskovalo 24 udeležencev. Celoten postopek izbora se nahaja v dokumentu 
Poročilo o prispelih vlogah (Priloga 2).  
 
Vsem izbranim kandidatom smo poslali pismo o izboru in začetku usposabljanja 
(Priloga 3). Tistim, ki so bili po sklepu vodstva projekta izbrani za usposabljanje, 
kljub temu da jim je manjkal en razpisni pogoj, smo poslali pismo z obrazložitvijo 
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o manjkajočem pogoju (Priloga 4). Pismo smo poslali tudi kandidatom, 
sprejetim na usposabljanje z manjkajočima dvema pogojema (Priloga 5). 
Obvestilo so prejeli tudi vsi kandidati, ki na usposabljanje niso bili sprejeti 
(Priloga 6). 
 

II. Priprava programa usposabljanja in učnih gradiv 

 
Andragoški center Slovenije je ob sprejemu novih Navodil za prilagajanje izrednega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur.l. RS, št. 8/2008) razvil 5 modulov za 
spopolnjevanje osebja v izobraževalnih organizacijah. Ti moduli so: 
 
- Načrtovanje, organizacija in spremljanje izrednega poklicnega in strokovnega 

izobraževanja  
- Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem poklicnem in strokovnem 

izobraževanju  
- Osebni izobraževalni načrt v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju 
- Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in strokovnem 

izobraževanju 
- Izvedbeni načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. 
 
Z moduli naj bi podprli uvajanje novih Navodil v prakso. Module, ki jih je na teh 
izhodiščih razvil ACS, je ACS v letih 2008 in 2009 tudi izvajal.  
 
Na tej podlagi smo razvili nov program za usposabljanje multiplikatorjev, ki je 
sestavljen tako, da povzema temeljne vsebine iz opisanih modulov, hkrati pa zajema 
nekaj  didaktičnih vsebin, s pomočjo katerih se udeleženci usposabljajo za vlogo 
multiplikatorjev. Program obsega 40 pedagoških ur (Priloga 7). 
 
ACS je pripravil 43 učnih gradiv, ki so vsem udeležencem dostopna na spletni 
strani http://poki.acs.si/koticek/gradiva/. Vsi udeleženci so prejeli uporabniško ime in 
geslo in bodo do učnega kotička lahko dostopali, dokler ga bodo potrebovali. 
 
Seznam učnih gradiv, ki so ji prejeli udeleženci: 
 

Tema 
 

Učno gradivo 

Uvod v program usposabljanja multiplikatorjev v podporo Navodilom za 
prilagajanje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja 
Seznam literature 

Uvod v program 

Pravila za pridobitev potrdila za posameznike o uspešno opravljenem 
strokovnem spopolnjevanju  
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Normativna izhodišča pri načrtovanju izrednega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja 
Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

Normativna izhodišča 
pri načrtovanju 
izrednega poklicnega 
in strokovnega 
izobraževanja 

Terminologija 
Nacionalni izvedbeni 
kurikul 

Nacionalni in izvedbeni kurikul 

Odprti kurikul 
Proces priprave načrtovanih in končnih prilagoditev v izrednem strokovnem in 
poklicnem izobraževanju 
Pripomoček za oblikovanje katalogov znanja v odprtem delu kurikula 

Odprti kurikul 

Izvedbeni kurikul za izobraževalni program 
Izvedbeni načrt na 
ravni programa 

Izvedbeno načrtovanje na ravni programa 

Globalna učna 
priprava 

Globalna učna priprava 

Proces nastajanja letne učne priprave 
Oblike organiziranega izobraževalnega dela in strategije poučevanja 
Načrt ocenjevanja znanja v izrednem strokovnem izobraževanju 

Letna učna priprava 

Opomnik za pripravo načrta ocenjevanja v izrednem strokovnem in poklicnem 
izobraževanju 

Svetovanje in podpora 
učečim 

Svetovalna in strokovna podpora v izrednem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju 
Spoznavanje udeleženca in uvodni pogovor 
Predloga za zapis uvodnega pogovora, predlog ACS, marec 2010 

Spoznavanje 
udeleženca in uvodni 
pogovor Spoznavanja udeleženca in uvodni pogovor, predlog vprašanj za pridobitev 

podatkov 
Minimalni standardi znanja 
Priznavanje predhodno pridobljenega znanja 

Normativni, 
organizacijski in 
kadrovski okvir za 
priznavanja predhodno 
pridobljenega znanja 
izpeljavo postopkov  

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja za izobraževalni program – 
opomnik 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja v izrednem izobraževanju Oblikovanje meril za 
priznavanje 
predhodnega znanja 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja – delavnica 

Presoja dokazil v 
postopku priznavanja 

Navodilo za pripravo osebne mape 

Neposredno preverjanje 
– načini in metode 

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja – delavnica 

Izvedbeni načrt na ravni učne skupine 
Vodilo za analizo učne skupine 
Podatki pridobljeni z uvodnimi pogovori v neki učni skupini 
Izvedbeni načrt na ravni učne skupine 

Izvedbeni načrt na 
ravni učne skupine 

Izvedbeni načrt za učno skupino 
Izvedbeni načrt na 
ravni posameznika 

Izvedbeno načrtovanje na ravni posameznika 

Izvedbeni načrt na ravni posameznika – Umestitev OIN v izredno poklicno in 
strokovno izobraževanje 
Izvedbeni načrt na ravni posameznika – Spremljanje in spreminjanje OIN 
med potekom izobraževanja 

Načrt na ravni 
posameznika 

Vodilo pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta v skupinskih 
organizacijskih modelih 
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Izvedbeni načrt usposabljanja v izobraževalnih kolektivih 
Priprava multiplikatorjev na izvedbo usposabljanja v izobraževalni organizaciji 
Navodila za pripravo projektne naloge »Priprava multiplikatorjev na izvedbo 
usposabljanja v izobraževalni organizaciji« 

Izvedbeni načrt 
usposabljanja v 
izobraževalnih 
kolektivih 

Podatki o izvedbah usposabljanja v izobraževalnih organizacijah 

 
III. Izpeljava usposabljanja 

 
Usposabljanje multiplikatorjev smo izvedli v dveh delih. Prvi del je potekal v 
ponedeljek 22. in torek 23. marca 2010, drugi v ponedeljek 29., v torek 30. in v 
sredo 31. marca 2010 (urnik prvega dela se nahaja v Prilogi 8, urnik drugega dela pa 
v Prilogi 9). 
 
Usposabljanja se je udeležilo 24 udeležencev, iz ljudskih univerz ali srednjih šol 
(liste prisotnosti vseh petih dni usposabljanja se nahajajo v Prilogah 10, 11, 12, 13, 
14). 
 
Seznam z vsemi podatki o udeležencih se nahaja v Prilogi 15. 
 
Udeleženci so usposabljanje zaključili s projektno nalogo. Rok za oddajo projektne 
naloge je bil 19. april 2010, zadnjo projektno nalogo smo dobili 4. maja 
2010. 
 
Med usposabljanjem so se udeleženci razdelili v dve trojici in devet parov. V parih in 
trojicah so multiplikatorji tudi izdelali projektne naloge, ki jih je ACS ocenil kot 
ustrezen pripomoček za pripravo na izvedbo njihove naloge. Projektne 
naloge se nahajajo v  Prilogi 16.  
 
Udeležencem, ki so opravili projektno nalogo in so imeli 80% prisotnost na 
usposabljanju, kar je v skladu s programom pogoj za pridobitev potrdila o uspešno 
zaključenem programu, je ACS v mesecu maju 2010 izdal potrdila o udeležbi (Priloga 
17: seznam prejemnikov potrdil).  
 
Potrdila niso prejeli vsi udeleženci usposabljanja. ACS vodstvu predlaga, da 
omogoči izvedbo načrtovanega dela tudi tistim udeležencem 
usposabljanja, ki potrdila niso prejeli, a so bili udeleženci usposabljanja v 
modulih v podporo izvajanja Navodil za prilagajanje izrednega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, ki ga je v letih 2008 in 2009 izvajal ACS. 
Menimo pa, da so tisti, ki tudi tega pogoja ne izpolnjujejo, manj primerni 
za izvajanje vloge multiplikatorjev. Podatki o udeležbi na tem usposabljanju 
ACS so razvidni iz prijav udeležencev na usposabljanje. 
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IV. Promocija aktivnosti 

 
V majski številki e-Novičk je bil objavljen članek o izpeljanem usposabljanju 
multiplikatorjev.  Članek si lahko ogledate v Prilogi 18 in na spletni strani:                   
http://izobrazevanje.acs.si/dogodki/?id=151. 
 
 
 
Pripravila: Vodja naloge: 
 
Petra Šmalcelj Sonja Klemenčič  

Vodja središča za izobraževanje 
in svetovanje 

 
 
Datum: 11. 5. 2010 


