IZVAJANJE PROGRAMA KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV NA
PODROČJU VODENJA INOVATIVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
V OBDOBJU OD 2018 DO 2022

V izobraževalnih ustanovah so učitelji in drugi strokovni delavci tisti, ki najbolj vplivajo na
uspešnost udeležencev izobraževanja. Kompetentnost in usposobljenost izvajalcev izobraževanja
sta ključni pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja, zato je pomembno, da učitelji nenehno
nadgrajujejo, dopolnjujejo in osvežujejo svoje znanje. Specifika poklicnega in strokovnega
izobraževanja je, da to ne pomeni zgolj pedagoško, temveč tudi strokovno znanje. S pripravljenimi
usposabljanji v okviru tega projekta jim na Centru RS za poklicno izobraževanje ponujamo možnost

za izboljšanje usposobljenosti na različnih področjih.
Pripravili smo usposabljanja za učitelje / predavatelje in druge strokovne delavce na srednjih poklicnih
in strokovnih šolah ter višjih strokovnih šolah, in sicer za spodbujanje in uvajanje podjetnosti,
inovativne metode poučevanja, kakovostno izvedbo zaključevanja izobraževanja, nadgradnjo
strokovnih znanj, za delo z dijaki s posebnimi potrebami, pridobitev pedagoško-andragoških znanj
višješolskih predavateljev in v podporo ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti na višjih šolah.

SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Za področje srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja so na voljo štirje programi
usposabljanja, in sicer:
1. Spodbujanje podjetnosti in podjetništva za razvoj ključne kompetence
samoiniciativnost in podjetnost
Namenjen: učiteljem, ki poučujejo v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
Cilj: usposobitev učiteljev za spodbujanje podjetništva in razvijanje ključne kompetence
podjetnost in samoiniciativnost pri dijakih.
Trajanje: 2 dni /udeleženca
2. Kakovostna izvedba zaključevanja v srednjem strokovnem izobraževanju (2. predmet
PM)
Namenjen: učiteljem stroke v srednjih strokovnih šolah.
Cilj: usposobitev za kakovostno pripravo izpitnih gradiv (pisne pole, navodila za ocenjevanje,
ustni del izpita) za drugi predmet poklicne mature ter priprava za uvedbo eksternosti pri
drugem predmetu poklicne mature.
Trajanje: 1 dan / udeleženca
3. Nadgradnja strokovnih znanj za zmanjševanje vrzeli med izobraževanjem in potrebami
trga dela
Namenjen: učiteljem stroke in drugim strokovnim delavcem v srednjem poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

Cilj: omogočiti nadgradnjo in osvežitev strokovnega znanja učiteljev stroke v programih
poklicnega in strokovnega izobraževanja in s tem prispevati k usklajenosti izobraževanja s
potrebami podjetij in delodajalcev.
Trajanje: 1 dan / udeleženca
4. Zvezki urejeni, vedenje vzorno
Namenjen: učiteljem in drugim strokovnim delavcev v srednjem poklicnem in strokovnem
izobraževanju.
Cilj: pridobitev temeljnih znanj za delo z dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
ter dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so vključeni v redne oddelke.
Trajanje: 2 dni / udeleženca

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Za področje višjega strokovnega izobraževanja so na voljo naslednji programi usposabljanja:
1. Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol s področja inovativnih
pristopov k poučevanju
Namenjen: predavateljem višjih strokovnih šol.
Cilj: posodobitev in nadgraditev znanj s področja inovativnih pristopov k poučevanju in
usposobitev za uporabo inovativnih učnih metod.
Trajanje: 1 dan / udeleženca
2. Izobraževanje predavateljev višjih strokovnih šol na področju pedagoško-andragoškega
znanja
Namenjen: predavateljem višjih strokovnih šol, ki prihajajo iz gospodarstva.
Cilj: pridobitev ustreznih pedagoško-andragoških znanj za kakovostno
opravljanje pedagoškega dela.
Trajanje: 4 dni / udeleženca
3. Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol na področju uvajanja in
zagotavljanja kakovosti
Namenjen: ravnateljem, predavateljem, članom in predsednikom komisij za kakovost
Cilj: uvajanje sistema nenehnih izboljšav in aktivnega prevzemanja skrbi za vzdrževanje in
razvoj kakovosti vseh procesov na višjih šolah.
Trajanje: 1 dan / udeleženca
4. Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol s področja sodobnih pristopov k
promociji VSŠ
Namenjen: ravnateljem višjih strokovnih šol
Cilj: usposobitev ravnateljev za analiziranje strategije šole, uporabe digitalnih kanalov za
izgradnjo sodobnega modela trženja šole ter izobraževalnih programov
Trajanje: 1 dan / udeleženca

DOSTOP DO PROGRAMOV CPI KATIS ESS: https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

