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UVAJANJE NOVIH 

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju v 

organizacije za izobraževanje odraslih 
(uvajanje novih programov) – UNIP

Lilijana Štefanič, Jožica Pečnik, 
Ljudska univerza Kočevje

Trajanje projekta: od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2012
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PARTNERJI V PROJEKTU:
1. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE (poslovodeči konzorcijski partner)

2. RIC NOVO MESTO (konzorcijski partner)

3. CIK 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)

Spletna stran: www.lu-kocevje.si
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AKTIVNOSTI V PROJEKTU:

� 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 strokovne delavce

Nosilec aktivnosti: Ljudska univerza Kočevje v 
sodelovanju z ACS

� 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
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� 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: RIC Novo mesto 

� 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 (SPI: 
bolničar-negovalec, trgovec, gastronomske in hotelske
storitve, elektrikar: SSI: logistični tehnik, predšolska vzgoja, 
ekonomski tehnik, gradbeni tehnik; PTI: strojni tehnik, 
zdravstvena nega)

Nosilec aktivnosti: Ljudska univerza Kočevje
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� Aktivnost 5: Oblikovanje informacijske baze za vodenje 
postopkov za priznavanje predhodno pridobljenega znanja za 
10 izbranih programov. 

Nosilec aktivnosti: RIC Novo mesto

� 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: ZLUS in DOIO
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� Aktivnost 7: Izpeljava 4 skupnih promocijskih aktivnosti 
izvajalcev izrednega poklicnega izobraževanja, socialnih 
partnerjev in središč ISIO za kakovostno inf. in strokovno 
svetovanje za odrasle

Nosilec aktivnosti: vsi partnerji

� Aktivnost 8: Izdelava predlogov načina obveščanja javnosti 
v skladu z 19. členom Navodil o prilagajanju izrednega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Nosilec aktivnosti: CIK Trebnje in LU Kočevje
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� Aktivnost 9: Sprotne objave poteka projekta na spletni strani 
izvajalca projekta 
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji

� Aktivnost 10: Organizacija zaključne konference s 
predstavitvijo rezultatov 
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji

� Aktivnost 11: Evalvacija projekta 
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji

� Aktivnost 12: Vodenje projekta 
Nosilec aktivnosti: vsi partnerji
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KVALITATIVNI CILJI PROJEKTA:
� 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
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DOSEŽENI REZULTATI 
1. aktivnost projekta: ANDRAGOŠKO 
USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV

Program usposabljanja za multiplikatorje je pripravil ACS v 
obsegu 40 ur, ki je bil pripravljen tako, da je povzemal 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. OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT V IZREDNEM 
POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
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3. IZVEDBENI načrt za učno skupino v izrednem 
poklicnem in strokovnem izobraževanju

4. IZVEDBENI načrt v individualnih organizacijskih 
modelih poklicnega in strokovnega izobraževanja

5. PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA 
ZNANJA V IZREDNEM POKLICNEM IN STRKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU
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Pripravo kriterijev za izbor multiplikatorjev, razpisa in izbor 
multiplikatorjev za usposabljanje je pripravil ACS v sodelovanju 

s poslovodečim.

� Razpis za multiplikatorje je bil poslan vsem konzorcijskim
partnerjem 12. 2. 2010. 

� Rok prijave: 26. 2. 2010, podaljšan iz objektivnih razlogov 
do 3. 3. 2010. 

� Prijave pregledane 5. 3. 2010: prispelo 35 prijav, od tega se je 
usposabljanja udeležilo 25 na razpisu izbranih multiplikatorjev. 

Usposabljanje za multiplikatorje je zaključilo 
24 prijavljenih udeležencev.

DOSEŽENI REZULTATI 
1. aktivnost projekta: ANDRAGOŠKO 
USPOSABLJANJE MULTIPLIKATORJEV
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� ACS je pripravil gradivo za usposabljanje multiplikatorjev
v "učnem kotičku“ – 43 učnih gradiv, ki so dostopna na 
spletni strani.

� Časovna izvedba usposabljanja:
od 22. 3. 2010 do 31. 3. 2010 v dveh delih. 
Prvi del je potekal 22. in 23. marca 2010; 
drugi del pa 29., 30. in 31. marca 2010.

� Na uvodnem usposabljanju se je multiplikatorjem
predstavil projekt UNIP in ob zaključku  IKT orodja oz. 
protokoli (poslovodeči, RIC NM, ZLUS, DOIO).

� Udeleženci so usposabljanje zaključili s projektno nalogo.
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DOSEŽENI REZULTATI 
2. aktivnost projekta: IZVEDBA USPOSABLJANJ 
ZA STROKOVNE DELAVCE IN UČITELJE

� Z izvedbo usposabljanj začnemo v maju 2010.  

� 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).

� Vodstvu teh ustanov bomo poslali povabilo k sodelovanju 
o izvedbi usposabljanja.
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DOSEŽENI REZULTATI
3. aktivnost projekta: RAZVOJ IKT ORODJA

� Razvite vsebine za IKT orodja, postavljena osnovna 
spletna stran: www.unip.si

� Spletna aplikacija je bila predstavljena 31. 3. 2010 na 
ACS-ju na usposabljanju za multiplikatorje in bila dobro 
sprejeta in "pohvaljena" s strani strokovnega osebja 
ACS-ja in multiplikatorjev kot “orodje”, ki bo tudi v pomoč
organizatorjem izobraževanja odraslih oz. strokovnim 
delavcem.
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DOSEŽENI REZULTATI 
4. aktivnost projekta: DELOVANJE 10 AKTIVOV

Oblikovani so člani strokovnih aktivov za 10 izbranih 
izobraževalnih programov, vsak aktiv šteje 3 člane, ki bodo 
pripravili skupna izhodišča in merila za priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja:   

� logistični tehnik, SSI; 
� predšolska vzgoja, SSI, 
� ekonomski tehnik , SSI 
� gradbeni tehnik, SSI
� bolničar-negovalec, SPI; 
� trgovec, SPI; 
� gastronomske in hotelske storitve, SPI. 
� elektrikar, SPI
� strojni tehnik, PTI, 
� zdravstvena nega, PTI.
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DOSEŽENI REZULTATI 
5. aktivnost projekta: OBLIKOVANJE 
INFORMACIJSKE BAZE

Na podlagi pripravljenih skupnih izhodišč in meril za 
priznavanje predhodno pridobljenega znanja bo oblikovana 
informacijska baza za vodenje postopkov priznavanja 
znanja za 10 izbranih izobraževalnih programov.
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DOSEŽENI REZULTATI 
6. aktivnost projekta: IZDELAVA PROTOKOLOV 
ZA RAZLIČNE POSTOPKE

DOIO in ZLUS sta pripravila protokole - 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, 
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� 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,

� izvedbeni načrt za izobraževalni program.
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DOSEŽENI REZULTATI
7. aktivnost projekta: PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

1. promocija projekta izpeljana v Ankaranu, junij 2009

2. promocija projekta: Portorož (24. in 25. maj 2010)
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PREDSTAVITEV PROGRAMA 
DELA MULTIPLIKATORJEV

Postopek izvedbe usposabljanj za strokovne 
delavce in učitelje v ustanovah, ki izvajajo 

izredno poklicno in strokovno izobraževanje
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PREDSTAVITEV PROGRAMA 
DELA MULTIPLIKATORJEV

1. Vodstvu ustanov za IO bomo v zadnjem tednu v maju 
poslali povabilo k sodelovanju o izvedbi usposabljanja.

2. Usposabljanja se bodo časovno izvajala zelo 
skoncentrirano v obdobju od maja 2010 do avgusta 
2010, nekaj usposabljanj pa bo še v jesenskem času 

tega leta oz. v spomladanskem času leta 2011.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA 
DELA MULTIPLIKATORJEV

3. Posamezno usposabljanje obsega 12 ur, v 
usposabljanje je lahko vključenih 12 udeležencev. 

4. Vsebine posameznega usposabljanja lahko ustanova, 
na kateri bodo multiplikatorji izvajali usposabljanje, 
izbira.

5. Pri izvedbi posameznega usposabljanja sodelujeta       
2 usposobljena multiplikatorja (oblikovanih je 9 parov, 2 
trojici).

6. Udeleženci bodo na usposabljanju prejeli gradivo.


