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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa STROKOVNA SLOVENŠČINA KOT TUJI/DRUGI JEZIK V 

ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI – E-OBLIKA 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Predlagatelj programa: Srednja zdravstvena šola Ljubljana 

Avtorji programa: Maja Kos, mag. prof. slovenščine in geografije 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno slovenščino v 

povezavi s področjem zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugimi 

oblikami pomoči. Spoznajo besedišče, ki je vezano na različne 

poklice v socialno-varstvenih, zdravstvenih zavodih ter drugje. 

Slušatelji usvojijo besediče na temo različnih oblik komunikacije, 

sporazumevanja, ravnanj, sodelovanj z različnimi deleženiki v 

procesu zdravstvene nege, socialne oskrbe in drugih oblik pomoči; 

usvojijo besedišče v zvezi s poročanjem, urejanjem, vodenjem 

evidenc, dokumentacije itd., vadijo rabo besedišča v konkretnem 

govornem ali pisnem položaju – glede na vsebine programa.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v letih 2018–2022 ter skladno s cilji projekta MUNERA 
3 je potrebno za potrebe trga usposobiti zaposlene s tistimi 
veščinami in znanji, ki jim lahko koristijo pri potrjevanju neformalnega 
znanja, pri iskanju zaposlitve, pri osebnem razvoju, pri dvigu lastnih 
kompetenc in opolnomočenju z vsebinami, ki so v skladu s potrebami 
sodobne družbe, njenimi izzivi, problemi, novimi vidiki. 
Vse podane vsebine prispevajo k: 

 boljšemu sporazumevanju udeležencev (zdravstveno-
negovalno osebje) s pacienti/uporabniki v slovenskem 
jeziku; 

 izboljšanju celostnega pristopa udeležencev (zdravstveno-
negovalno osebje) do pacientov/uporabnikov; 

 gradnji bolj profesionalnega pristopa udeležencev 
(zdravstveno-negovalno osebje) do pacientov/uporabnikov; 

 krepitvi udeleženčevega strokovnega razvoja.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje 
socialno-varstvenih zavodov, domov za starejše in zdravstvenih 
zavodov ter drugi, ki so zaposleni na področju nudenja različnih 
oblik pomoči.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Potrdilo delodajalca o zaposlitvi. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je dvig kompetenc, ki jih zdravstveno-negovalno 

osebje v socialno-varstvenem zavodu, domu za starejše ali 

zdravstvenem zavodu in drugje potrebuje pri svojem delu ter njihov 

osebni in strokovni razvoj. Temeljni cilj programa je dvig jezikovnih 
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kompetenc in zmožnost komuniciranja v slovenskem jeziku v 

strokovnem, delovnem okolju.  

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo  Samostojno 

delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) / 45 5  

Praktični del (št. ur) / / / / 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

 Posnetek 

video 

konference, e-

mail 

komunikacija 

Lista 

prisotnosti s 

podpisano 

izjavo o 

opravljenem 

samostojne

m delu 

 

*Oblika on line dela  
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno delo 

Število ur 45   5 

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

Posnetek 

video 

konference, 

e-mail 

komunikacij

a 

  Lista prisotnosti 

s podpisano 

izvajavo o 

opravljenjem 

samostojnem 

delu 

Pogoji za končanje 

programa 

80% udeležba v programu in oddan pisni izdelek (samostojno delo). 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Strokovna slovenščina je vezana na naslednje teme v zdravstveni 

negi in oskrbi:  

 Bolnišnica, oddelki, osebje, prostori, hišni red. 

 Poročanje, vodenje evidenc, dokumentacije itd. 

 Pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih 

pacientov/uporabnikov. 

 Opazovanje, spremljanje zdravstvenega stanja, počutja 

pacientov/uporabnikov. 

 Nega in oskrba pacienta/uporabnika, nudenje različnih 

oblik pomoči. 

 Usmerjanje k samostojnemu izvajanju temeljnih življenjskih 

aktivnosti pacienta/uporabnika. 

 Človeško telo, deli telesa, organi in njihove funkcije. 

 Bolezni, znaki bolezni, zdravljenje, preiskave, operacije, 

rehabilitacija, odpust itd. 
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 Spodbujanje zdravega načina življenja 

pacienta/uporabnika. 

 Sodelovanje, komuniciranje, sporazumevanje z drugimi 

(sodelavci, zdravstveni tim, strokovne službe, svojci itd.). 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Zna pravilno uporabljati besedišče ter fraze vezane na temo 

zdravstvene nege, oskrbe, drugih oblik pomoči in tako lahko 

komunicira, se sporazumeva (pisno/ustno) s pacienti/uporabniki v 

slovenskem jeziku – glede na vsebine v programu.  

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec pridobi naslednje spretnosti: 

 je sposoben celostnega pristopa k pacientu/uporabniku v 

slovenskem jeziku, 

 je sposoben strokovno izpeljati komunikacijo s 

pacientom/uporabnikom v slovenskem jeziku, 

 je sposoben samozavestno pristopiti k pacientu/uporabniku, 

ga razumeti in mu svetovati v slovenskem jeziku. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec pridobi naslednje splošne kompetence: 

 dvig kakovosti strokovnega komuniciranja v slovenskem 

jeziku, 

 pridobivanje veščin na področju komunikacije v slovenskem 

jeziku, 

 osebni in strokovni razvoj udeležencev.  

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 

 

 

 

 

 

 

On-line delo: 

Vsebinski sklopi (z možnostjo 

prilagajanja obsega le-teh 

glede na posamezno poklicno 

skupino udeležencev):  

 Bolnišnica, oddelki, 

osebje, prostori, hišni 

red. 

 Poročanje, vodenje 

evidenc, 

dokumentacije itd.  

 Pomoč pri osnovnih 

življenjskih opravilih 

pacientov/uporabnikov 

 Opazovanje, 

spremljanje 

zdravstvenega stanja, 

počutja 

pacientov/uporabnikov 

 Nega in oskrba 

pacienta/uporabnika, 

45 ur 

 

 

 

(3 ure) 

 

(2 uri) 

 

(3 ure) 

 

 

(4 ure) 

 

 

Načini dela: 

aktivnosti, ki jih 

omogoča 

uporaba 

videokonference, 

razlaga preko 

videokonference, 

pogovor v malih 

sobah (skupinah), 

uporaba 

usvojenega 

besedišča v 

različnih 

aktivnostih – igra 

vlog resničnih 

situacij, e-oblike 

utrjevanja – kviz, 

pantomima, 

razlaga preko 

deljenega 

zaslona, delo z 

besedili, različne 

oblike pisnega 
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nudenje različnih oblik 

pomoči.  

 Usmerjanje k 

samostojnemu 

izvajanju temeljnih 

življenjskih aktivnosti 

pacienta/uporabnika.  

 Človeško telo, deli 

telesa, organi in 

njihove funkcije.  

 Bolezni, znaki bolezni, 

zdravljenje, preiskave, 

operacije, 

rehabilitacija, odpust 

itd.  

 Spodbujanje zdravega 

načina življenja 

pacienta/uporabnika.  

 Sodelovanje, 

komuniciranje, 

sporazumevanje z 

drugimi (sodelavci, 

zdravstveni tim, 

strokovne službe, 

svojci itd.).  

 

Samostojno delo: 

Oddan pisni izdelek 

 

(5 ur) 

 

(4 ure) 

 

 

(5 ur) 

 

(7 ur) 

 

 

(7 ur) 

 

(5 ur) 

 

 

 

 

 

5 ur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sporočanja, delo 

v malih skupinah, 

uporaba avdio-

vizualnih gradiv, 

slušno in bralno 

razumevanje. 
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 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

  

**Samostojno delo Nalogo/e bodo udeleženci oddajali po 

elektronski pošti. 

5 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

 

Profesor slovenskega jezika.  

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  2.12.2020 DA  

Svet zavoda potrdil 21.12.2020 DA  

 


