
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa KREATIVNO ŠIVANJE 

Področje Biotehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja šola Zagorje 

Karmen Pevec 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Še posebej zaposleni v vrtcih pogosto stojijo pred izzivom, kako 

popestriti vsakdanje delo, pritegniti pozornost otrok v različnih 

starostnih skupinah in biti inovativni. Pogosto se pri delu uporablja 

tudi lutke, ki jih lahko izdelamo tudi sami. V času izobraževanja bodo 

udeleženci osvojili znanja in tehnike šivanja, spoznali tekstilije, 

pomožne materiale in njihove lastnosti, ki bodo pripomogla k 

nadaljnjemu kakovostnejšemu delu pri realizaciji vzgojno 

izobraževalnega načrtovanja kot tudi kakovostnejšega vsakdanjega 

življenja. Spoznali bodo tudi možnosti za recikliranje oz. ponovno 

uporabo materialov in ostankov (npr. izdelava nakupovalne vrečke 

iz stare zavese).  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ob snovanju razvojne poti do boljšega življenja vseh prebivalk in 

prebivalcev Slovenije, ki jo opredeljuje Vizija Slovenije, se hkrati 

zavedamo naše soodgovornosti v globalnem okolju.  

Z elementi vizije želimo doseči zaupanje, kakovost življenja, 

inovativnost, učenje za in skozi vso življenje, ter krepitev svoje 

identitete. 

Ena od ciljnih skupin tega področja so zaposleni, ki potrebujejo in 
želijo dopolnjevanje in usposabljanje specifičnih znanj na določenem 
strokovnem področju, na doseženi ravni zahtevnosti. 
Ponudba neformalnih usposabljanj za to storitveno področje je slabo 

oz. ne obravnavajo področja celostno. 

Izvajanje krajših programov usposabljanja za to področje bi 

pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, optimizaciji in kakovosti dela 

na tem področju. 

Pri tem je pomembno, da se zavedamo pomena vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja – vrednot, ki krepijo ustvarjalnost, 
kreativnost, inovativnost, natančnost, kritično razmišljanje in 
odgovornost. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Vzgojitelji in drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, si bodo tako 
izboljšali svoje splošne kompetence, kar bo vodilo v učinkovitejše in 
kakovostnejše delo s poudarkom na uporabi znanj, veščin, različnih 
spretnosti ročnega in strojnega šivanja pri njihovem delu in 
opravljanju nalog skozi življenje. 
Pomembno pri tem projektu je tudi ozaveščanje o zmanjšanju 

odpadkov, (reciklaži) predelavi in ponovni uporabi tekstilij. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega ali samostojnega podjetnika. 



 
 
 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih , ki jih 

potrebujejo pri svojem delu in v vsakdanjem življenju. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne ure On line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5    

Praktični del (št. ur) 45    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

Pogoji za končanje programa so: 

• obvezna prisotnost na usposabljanju v minimalnem obsegu 

80 %, aktivno sodelovanje v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa V okviru programa se bomo osredotočili na naslednje tematske 

sklope: 

• Ročno šivanje (prednji vbod, zadnji vbod, zadnji stični vbod, 

vrhnji križni vbod, skriti križni vbod, šivanje gumbov) 

• Napeljava šivalnika in nepravilnosti, ki nam lahko vzamejo 

preveč časa 

• Šivanje s šivalnikom (uporaba programskih tipk in gumbov) 

• Postopek šivanje aplikacije na tekstilne izdelke 

• Uporaba najprimernejših tekstilij ter papirja za aplikacije 

• Šivanje predpasnika z aplikacijo( risanje kroja, krojenje in 

šivanje) 

• Muca – igrača, dekoracija ali blazina (krojenje, šivanje) 

• Izdelek po lastni izbiri (prerisovanje kroja iz modnega časopisa, 

krojenje, šivanje-strojno in ročno). 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci pridobili naslednje kompetence: 

• razvijanje ročnih spretnosti, 

• uporaba pravilnih prijemov pri ročnem šivanju, 

• prepoznavanje napak pri ročnem in strojnem šivanju, 

• poznavanje in uporaba pripomočkov za šivanje, 

• poznavanje sodobnih trendov in izzivov v vzgoji in izobraževanju, 

• izražanje kreativnost, 

• sposobnost uporabiti in prenašati znanja, 

• sposobnost izkoristiti priložnost za učenje. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Tekom izobraževanja bodo udeleženci osvojili znanja in tehnike 

šivanja, spoznali tekstilije, pomožne materiale in njihove lastnosti, ki 

bodo pripomogla k nadaljnjemu kakovostnejšemu delu pri realizaciji 

vzgojno izobraževalnega načrtovanja kot tudi kakovostnejšega 

vsakdanjega življenja. 



 
 
 
 

•  Osvojili tehniko izdelave različnih ročnih vbodov, 

• znali uporabljati ročne vbode za izdelavo izdelkov in modnih 
dodatkov, 

• pridobi osnovna znanja o krojenju in šivanju enostavnih 
tekstilnih izdelkov, 

• znali uporabljati šivalnik, 

• spoznali postopke in materiale za izdelave aplikacij, 

• poznali tehnike izdelave in različne materiale za izdelavo 
enostavnih dekorativnih izdelkov, 

• prepoznali tekstilije, 

• znali prerisati kroj iz modnega časopisa, 

• sledili modnim smernicam, 

• uporabljali nove ideje, trende, materiale in barvne kombinacije. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Znali bodo uporabljati primerne tekstilije, zašiti različne izdelke za 

uporabo ali pa za namene dekoracije, uporabljati aplikacije, kot 

čudovit dodatek in paša za oči na tekstilnem  izdelku. 

Splošne kompetence: 

• uporaba pravilnih prijemov, 

• učinkovita uporaba pridobljenih znanj pri delu z otroki, 

• uporaba znanj pri njihovih projektih, 

• uporaba pravilnosti pri šivanju, 

• uporaba recikliranja (predelava-ponovna uporaba). 

 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

• Ročno šivanje (uporaba in tehnike ročnega šivanja) - 4 ure 

• Napeljava šivalnega stroja in zlata pravila pri napeljavi – 4 ure 

• Postopek izdelave in uporaba materialov za aplikacijo na 

tkanino - 4 ure 

• Predpasnik z aplikacijo (krojenje in šivanje) - 8 ur 

• Muca kot igrača in blazina (krojenje in šivanje) - 8ur. 

IZDELEK PO IZBIRI 

• Prerisovanje kroja iz modnega časopisa - 4 ure 

• Krojenje izdelka - 4 ure 

• Šivanje in medfazno ter končno likanje izdelka - 14 ur. 

Udeleženci imajo s sabo pribor za šivanje (škarje, šivanke, bucike, 

merilni trak, kredo za risanje) in šivalnik. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Srednja:  Konfekcijski modelar 

Učiteljica praktičnega pouka z dolgoletnimi izkušnjami 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  8.11.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 22.10.2018 DA  

 


