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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov 
 

Naziv programa Strokovna terminologija s področja zdravstva v 

angleškem jeziku 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna 

Petra Andrejašič 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo sprva obnovili in nadgradili svoje 

znanja angleškega jezika, saj bo prvih nekaj ur namenjenih 

ponovitvi slovničnih časov, besedotvorju, percepciji govora ter 

tvorjenju povedi. Zatem bodo spoznali, usvojili temeljno 

terminologijo s področja zdravstva v tujem jeziku angleščini, ki 

ga bodo lahko uporabljali tako na pedagoškem kot na 

strokovnem področju. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013- 
2020 – usposabljanje in izpolnjevanje za potrebe 
dela 
- razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in 
dejavnosti 
- razvijanje lastne profesionalnosti 
- oblikovanje kakovostnega procesa učenja in 
poučevanja 
- podpora oz. opolnomočenje učiteljev v smeri 
dviga kompetenc, ki jih potrebujejo pri svojem 
delu z mladimi, da bodo le-ti čim bolje 
pripravljeni na vstop na trg dela. 
- v našem primeru se bomo osredotočili na 
izboljšanje jezikovnih kompetenc učiteljev  
 
Usvojeno angleško strokovno besedišče bodo lahko 
vzporedno z obravnavo posameznih vsebinskih sklopov pri 
strokovno-teoretičnih in praktičnih zdravstvenih učnih 
predmetih posredovali dijakom. Le-ti bodo tako bolj 
kompetentni kot iskalci zaposlitve v zdravstveni stroki, doma 
in v tujini. Tako učiteljem zdravstvene stroke kot tudi dijakom 
bo usvojeno znanje angleške strokovne terminologije v 
pomoč pri vsakoletnem praktičnem usposabljanju v 
bolnišnicah pri komunikaciji z morebitnimi tujejezičnimi 
zaposlenimi in pacienti. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina bodo učitelji strokovno-teoretičnih in praktičnih 
modulov s področja zdravstva ter drugi zainteresirani 
strokovni delavci šole in drugih zdravstvenih šol Slovenije. 
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Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samozaposlenega ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Temeljni cilj programa je izboljšanje jezikovnih kompetenc 

predvsem učiteljev strokovnih modulov s področja zdravstva. 

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) 30    

Praktični del (št. ur)  20   

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

Izdelek v 

elektronski 

obliki; izjava 

predavatelja 

/ / 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost in izjava predavatelja o opravljenem online 

delu 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa V okviru izobraževanja bodo obravnavani sledeči vsebinski 

sklopi: 

- pregled/ponovitev slovničnih časov ter tvorjenja povedi v 

angleškem jeziku 

- besedotvorje 

- angleška strokovna terminologija s področja zdravstva: 

a) poklici v zdravstveni stroki; opis dela, ki ga 

posamezen poklic opravlja 

b) oddelki v bolnišnici 

c) deli telesa, organi 

d) bolezni, obolenja, poškodbe, bolečine 

e) pripomočki, orodje, naprave v zdravstvu 

f) sprejem v bolnišnico 

g) zdravstvena dokumentacija 

h) prva pomoč 

i) zdrava prehrana, zdrav način življenja 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženci bodo s programom pridobili sledeče kompetence: 

- govorna in pisna sporazumevalna zmožnost na splošnem in 

strokovnem področju; 

- sprejemanje in tvorjenje besedil; 

- sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v 
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- praktično delo z jezikom (jezik v rabi); 

- sposobnost delovanja v medjezikovnem in medkulturnem 

okolju v katerem je angleščina sporazumevalni jezik; 

- sposobnost izkoristiti priložnosti za učenje iz 

lastnih izkušenj in iz izkušenj drugih; 

- sposobnost iskanja in razumevanja podatkov v tujejezični 

literaturi; 

- sposobnost iskati orodja in sredstva, s pomočjo katerih 

ostanemo pri lastnem razvoju v koraku s časom. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

S programom bodo udeleženci: 

- oblikovali jasna in razumljiva sporočila v angleškem jeziku; 

- samozavestno nastopali v javnosti; 

- sodelovali v strokovnih razpravah doma in v tujini; 

- razvijali svojo usposobljenost za vseživljenjsko učenje v 

družbi znanja; 

- razvijali lastno profesionalnost – odgovorno usmerjali lastni 

profesionalni razvoj v procesu vseživljenjskega učenja; 

- implementirali vsaj eno izboljšavo v lastno prakso in tako 

razvijali kakovostnejši učni proces. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Sporazumevalna zmožnost v angleškem jeziku 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

Vsebinski sklopi ter časovni obseg: 

- pregled/ponovitev slovničnih časov ter tvorjenja povedi v 

angleškem jeziku; besedotvorje (10 ur) 

- angleška strokovna terminologija s področja zdravstva (20 

ur): 

a) poklici v zdravstveni stroki; opis dela, ki ga 

posamezen poklic opravlja (2 uri) 

b) oddelki v bolnišnici (2 uri) 

c) deli telesa, organi (2 uri) 

d) bolezni, obolenja, poškodbe, bolečine (2 ure) 

e) pripomočki, orodje, naprave v zdravstvu (2 uri) 

f) sprejem v bolnišnico (2 uri) 

g) zdravstvena dokumentacija (2 uri) 

h) prva pomoč (2 uri) 

i) zdrava prehrana, zdrav način življenja (4 ure) 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Učitelj angleščine kot tujega jezika 
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Program  Datum Odobril Zavrnil - Opombe 

Programski odbor  30.9.2018 Da  

Svet zavoda potrdil 2.10.2018 Da  

 


