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UVAJANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMOV
v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v
organizacije za izobraževanje odraslih (uvajanje novih programov) – UNIP
Trajanje projekta: od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012
Financiranje projekta: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad
Spletna stran: www.lu-kocevje.si

PARTNERJI V PROJEKTU UNIP
1. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE (poslovodeči konzorcijski partner)
2. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO (konzorcijski
partner)
3. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KUTURO TREBNJE (konzorcijski
partner)
4. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE
(konzorcijski partner )
5. ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE (konzorcijski partner)
6. DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJIH
ŠOLAH (konzorcijski partner)

STROKOVNI PARTNERJI PRI PROJEKTU:
• ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE,
• CPI (Center RS za poklicno izobraževanje)

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 1:
Andragoško usposabljanje za najmanj 30 predavateljev –
multiplikatorjev za načrtovanje izvedbenega kurikuluma ter drugih
prilagoditev v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju ter za
prenos tega znanja na strokovn delavce
Nosilec aktivnosti: Ljudska univerza Kočevje v sodelovanju z ACS

REZULTATI:
1. Priprava kriterijev za izbor multiplikatorjev, priprava razpisa in izbor
primernih kandidatov za usposabljanje:
prejetih je bilo 35 vlog, na usposabljanje je bilo sprejetih 28 kandidatov,
3 kandidati so udeležbo odpovedali pred usposabljanjem, 1 kandidatka
pa je svojo odpoved podala po prvem dnevu usposabljanja;
usposabljanje je obiskovalo 24 udeležencev iz ljudskih univerz in srednjih
šol.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
2. Priprava programa usposabljanja in učnih gradiv:
Program usposabljanja za multiplikatorje je pripravil in izpeljal ACS v
obsegu 40ur. Povzemal je temeljne vsebine modulov, ki jih je razvil ACS
za spopolnjevanje osebja v izobraževalnih organizacijah:
1. NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA IN SPREMLJANJE IZREDNEGA
POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
2. PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA V IZREDNEM
POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
3. OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT V IZREDNEM POKLICNEM IN
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
4. IZVEDBENI načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in
strokovnem izobraževanju
5. IZVEDBENI načrt v individualnih organizacijskih modelih poklicnega
in strokovnega izobraževanja.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
3. Časovna izvedba usposabljanja:
usposabljanje multiplikatorjev je potekalo v 2 delih - prvi del je potekal
22. in 23. marca 2010; drugi del pa 29., 30. in 31. marca 2010;
udeleženci so usposabljanje zaključili s projektno nalogo.

24 usposobljenih predavateljev- multiplikatorjev.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 2:
Izvedba najmanj 40 usposabljanj, katera izpeljejo multiplikatorji, za
strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in
strokovnega izobraževanja v organizacijah za izobraževanje odraslih.
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
1. Izvedba usposabljanj se je začela v mesecu juniju 2010.
2. Pri pripravi izvedbenega načrta teh usposabljanj (40 usposabljanj)
smo bili pozorni na to, da smo v načrt zajeli vse regije v RS in vse
vrste ustanov za IO (ljudske univerze, srednje šole, zasebniki) in
socialne partnerje, s katerimi sodelujemo pri izvedbi izobraževalnih
programov.
3. V obdobju od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 je bilo izpeljanih 32
usposabljanj, v katere je bilo vključenih 405 udeležencev.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 3:
Razvoj IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni
izobraževalni načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega kurikula in
druga e-izobraževalna dokumentacija
Nosilec aktivnosti: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
REZULTATI:
1. Razvite vsebine za IKT orodja, postavljena osnovna spletna stran:
www.unip.si.
2. Spletna aplikacija – vsebine za IKT orodja – je v fazi testiranja
znotraj partnerjev projekta.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 4: Delovanje 10 aktivov strokovnjakov iz organizacij IO za
10 različnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki
pripravljajo skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno
pridobljenega znanja
Nosilec aktivnosti: Ljudska univerza Kočevje
REZULTATI:
1. Oblikovani so bili člani strokovnih aktivov za 10 izbranih
izobraževalnih programov, vsak aktiv šteje 3 strokovne člane.
2. Pripravljeni osnutki skupnih izhodišč in meril za priznavanje
predhodno pridobljenega znanja za izobraževalne programe:

- srednjega poklicnega izobraževanja: bolničar-negovalec, trgovec,
gastronomske in hotelske storitve, elektrikar;
- srednjega strokovnega izobraževanja: logistični tehnik, predšolska
vzgoja, ekonomski tehnik, gradbeni tehnik;
- poklicno-tehniškega izobraževanja: strojni tehnik, zdravstvena nega.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 5:
Oblikovanje informacijske baze za vodenje postopkov za priznavanje
predhodno pridobljenega znanja za 10 izbranih programov.
Nosilec aktivnosti: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
REZULTATI:
Oblikovana informacijska baza za vodenje postopkov priznavanja znanja
za 10 izbranih izobraževalnih programov, ki pa jo je potrebno dopolniti še
s skupnimi navodili in skupnimi izhodišči in merili za vodenje postopkov
za priznavanje predhodno pridobljenega znanja za izbrane programe.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 6:
Izdelava protokolov za različne postopke: OIN, priznavanje, kurikuli (izdelani
predlogi protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem
izrednega poklicnega strokovnega izobraževanja: postopki uvodnega spoznavanja
udeleženca, postopek priznavanja predhodnega znanja, postopek oblikovanja
osebnega izobraževalnega načrta, postopek oblikovanja izvedbenega kurikula
ipd.)

Nosilec aktivnosti: Zveza ljudskih univerz Slovenije in Društvo
organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah
REZULTATI:
Pripravljeni protokoli oz. navodila za vodenje postopkov in dokumentacije v
izobraževanju odraslih: osebna mapa, vpisni list in zapis uvodnega pogovora,
zahteva za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, obrazec za
samopreverjanje neformalno pridobljenega znanja, zapisnik komisije za
vrednotenje predhodno pridobljenega znanja, obrazec o potrditvi neformalno
pridobljenega znanja, sklep o priznavanju neformalno pridobljenega znanja,
sklep o priznavanju pridobljenega znanja v izobraževalnem programu, osebni
izobraževalni načrt, mapa učnih dosežkov, pogodba o izobraževanju odraslih,
izvedbeni načrt za izobraževalni program.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 7:
Izpeljava 4 skupnih promocijskih aktivnosti izvajalcev izrednega poklicnega
izobraževanja, socialnih partnerjev in središč ISIO za kakovostno inf. in
strokovno svetovanje za odrasle in izvedba enega promocijskega dogodka in
izvedba 1 promocijske aktivnosti

Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
1. promocija projekta: Ankaran, 11. in 12. junij 2009, Strokovno srečanje članov
DOIO: izvedba - konzorcijski partner DOIO
2. promocija projekta: Portorož, 24. in 25. maj 2010, Strokovno srečanje
direktorjev in strokovnih delavcev ZLUS; izvedba - konzorcijski partner ZLUS
3. promocija projekta: članek z naslovom Projekt UNIP – UVAJANJE NOVIH
PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU V
ORGANIZACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH objavljen v 8. številki e-Novičk,
oktober 2010, str. 14 (www.acs.si/e-novicke) in v Šolskih razgledih, 5. 11. 2010
na 5. strani. Članek pripravila ga. Ida Srebotnik, konzorcijski partner ŠČ PET.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 8:
Izdelava predlogov načina obveščanja javnosti v skladu z 19. členom
Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega
izobraževanja
Nosilec aktivnosti: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in Ljudska
univerza Kočevje
REZULTATI:
Pripravljen osnutek predlogov načina obveščanja javnosti v skladu z 19. členom
Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 9:
Sprotne objave poteka projekta na spletni strani izvajalca projekta
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
Oblikovana spletna stran, podprta s sprotnimi objavami o poteku
projekta in z objavami nastalih gradiv ter z objavami rezultatov projekta.
Spletna stran www.lu-kocevje.si omogoča povezavo s spletnimi stranmi
vseh konzorcijskih partnerjev, ki imajo na svojih spletnih straneh
informacije o projektu UNIP.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 10:
Organizacija zaključne konference s predstavitvijo rezultatov
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
Izdelan osnutek programa zaključne konference in organizacijske
priprave na zaključno konferenco.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 11: Evalvacija projekta: s pripravljenimi evalvacijskimi vprašalniki,
izpeljati evalvacijo med multiplikatorji, udeleženci usposabljanj po šolah – med
strokovnimi delavci in učitelji in evalvirati uporabnost izdelanih IKT orodij.
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
1. S pripravljenimi evalvacijskimi vprašalniki, ki smo jih pripravili znotraj projekta,
izvajamo evalvacijo med udeleženci usposabljanj po izobraževalnih ustanovah med strokovnimi delavci in učitelji. Pripravljen 1. del evalvacije usposabljanj, ki
smo jih izpeljali z našimi konzorcijskimi partnerji in multiplikatorji v obdobju od 1.
6. 2010 do 31. 8. 2010.
2. Pripravljen je predlog skupnega srečanja multipikatorjev in individualnih
pogovorov z multiplikatorji, ki so izvajali usposabljanja; na ta način bomo
izpeljali evalvacijo med multiplikatorji.
3. Uporabnost izdelanih vsebin IKT orodij se bo evalvirala najprej znotraj
projekta in so vanjo zajeti vsi partnerji projekta. “Testiranje” uporabnosti
izdelanih vsebin IKT orodij se je začelo septembra 2010, testni uporabniki (30) so
prejeli ustrezna vstopna gesla za spletno aplikacijo.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU UNIP IN
REZULTATI
AKTIVNOST 12:
Vodenje projekta: managament in priprava vmesnih poročil, letnega poročila in
zaključnega poročila
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji projekta
REZULTATI:
1. Pripravljenih in oddanih je bilo 5 vmesnih poročil in 1 letno poročilo.
2. Opravljenih je bilo 6 delovnih srečanj projektne skupine UNIP.

KVALITATIVNI CILJI PROJEKTA UNIP
• temeljni namen projekta je zagotoviti kakovost, transparentnost in
enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki
izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje
• zagotoviti dovolj kakovostnega znanja in strokovnih prijemov pri
uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki bodo v podporo
odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju
predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri
izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih

• usposobiti strokovnjake, ki bodo kompetentni prenašalci novih znanj
na ostale uporabnike v izobraževalne institucije in kolektive
• razviti IKT in informacijsko bazo za osnovna orodja za podporo pri
vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju
odraslih

Hvala za vašo pozornost.
Uspešen in prijeten dan še naprej.

