
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov 
 

Naziv programa Jezik stroke kot orodje za profesionalno in osebno rast 

učitelja, vzgojitelja, pedagoga 

 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa(ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Gimnazija Ormož 

Nina Cerkvenik, prof. 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Avtentične situacije in besedila bomo obdelali za pripravo, 

izvedbo svojih dogodkov, prispevkov udeležencev. Uporabljali 

bomo spletne platforme v podporo izobraževalcu, pri izvajanju 

bom uporabljala metodo coachinga kot profesionalnega 

orodja učitelja, vzgojitelja, pedagoga. Poudarek bo na aktivni 

participaciji udeležencev, ki bodo izdelali svoj načrt in ga 

poskušali uresničiti.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Strokovnjaki v vzoji in izobraževanju morajo ves čas slediti 
stroki. Potreba po sledenju strokovne literature je nuja in mora 
biti stalnica. Vse večji segment strokovne literature je v tujem 
jeziku – angleščini. Udeleženci so praviloma zaposleni, ki se 
tekom izobraževanja niso formalno srečali z angleščino. 
 
Zaposleni bodo pridobili znanja in spretnosti, ki jim bodo 
povečala fleksibilnost na trgu dela, pridobili bodo veščine, s 
katerimi bodo na posameznih delovnih mestih lahko 
samostojno pridobilivali specialna znanja in se lažje 
vključevali v (ne)formalne mednarodne projekte.  
 
Udeleženci se bodo opolnomočili za pripravo in izvedbo 
strokovnega srečanja ali ekskurzije v ciljno deželo, gostovanje 
tujih šol, pripravo in izvedbo dogodkov v medkulturnem 
okolju, vse z namenom povečati svojo mobilnost.  
 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Diplomirane vzgojiteljice/ji, pomočnice/ki 
vzgojiteljic/ljev, profesorice/ji v OŠ ali srednji šoli in 
drugi, ki želijo izboljšati strokovne kompetence s 
suvereno uporabo tujejga jezika kot jezika stroke, 
uporabe digitalnih pedagoških orodij, ki so namenjena 
za podporo poučevanja, izobraževalcem, ki se želijo 
povezati z inštitucijami v tujini, pripraviti izmenjavo, 
gostovanje, sodelovati v različnih mobilnostih.  
 
Izobraževalci, ki nenehno skrbijo za lasten razvoj in 
profesionalno rast, ki so naravnani v formativno 
spremljanje in v tem vidijo priložnost zase in za svoje 
učence, dijake, otroke.  
 

Pogoji za vključitev v 

program  

Status zaposlenega. 



 
 
 

(v skladu z razpisom) 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Udeleženci bodo po koncu usposabljanje bolj kompetentni za 

izbiranje in prebiranje strokovne literature v tujem jeziku – kot 

jeziku stroke. Sposobni bodo napisati povzetke in sodelovati v 

neformalnem projektu.  

Krepili bodo kompetence timskega sodelovanja in uporabe 

digitalnih didaktičnih orodij pri svojem delu.  

Samostojno bodo pripravili načrt strokovne ekskurzije, 

sposobni bodo organizirati gostovanje tuje institucije ter 

povečali svojo mobilnost.  

Spremljali in evalvirali bodo svoj napredek.  

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) 8 2 pismo  

Praktični del (št. ur) 32 8 pismo, 

strokovna 

ekskurzija 

 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - Razvoj sporazumevalnih zmožnosti z vsebinami 

drugih področij, 

- razvoj miselnih zmožnosti,  

- razvoj medsebojne aktivne komunikacije 

- razvoj sposobnosti uporabe tujega jezika v 

različnih konkretnih situacijah.  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Digitalna, medkulturna, uporabe tujega jezika, pisna 

komunikacija 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Uporaba digitalnih orodij, načrtovanje, razvijanje samega 

sebe, samoevalvacija 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Timsko delo, kontinuirano samoizpopolnjevanje 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

Splošno o jeziku in medkulturnosti – 5 ur   

Zakonitosti jezika stroke – kako se spopasti s 

strokovnim besedilom, izdelati povzetek, kako 



 
 
 

raziskovati lastno prakso, sodelovati v (ne)formalni 

skupini profesionalcev, napisati svoj prispevek - 20 ur,   

Praktično avtentično delo  - priprava (motivacijskega) 

pisma, izdelava načrta obiska strokovnega posveta, -

25 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

profesor angleškega jezika in književnosti 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  18. 10. 2018 12.11. 2018  

Svet zavoda potrdil 22. 10. 2018 22. 10. 2018  

 


