Priloga A k Prijavnici in elaboratu

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in
izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Program izpopolnjevanja za udeležence VIŠ ali udeležence NIPO
Obkrožite sklop na katerega
prijavljajte program
izpopolnjevanja

A

B (KRVZ)

(program
izpopolnjevanja
za udeležence
VIŠ)

(program
izpopolnjevanja
za udeležence
NIPO)

B (KRZS)
(program izpopolnjevanja za
udeležence NIPO)

Ime programa izpopolnjevanja
(program izpopolnjevanja, ki ga prijavljajte naj ne bo krajši od desetih strani).
Postopek priprave ali prenove višješolskih študijskih programov in študijskih
programov za izpopolnjevanje
Elementi programa izpopolnjevanja
a.

Namen programa izpopolnjevanja

Programi višješolskega strokovnega izobraževanja in programi za izpopolnjevanje se
pripravljajo in sprejemajo na nivoju celotne države. V postopek priprave programov
je vpletenih veliko število različnih inštitucij in posameznikov. Pomemben dejavnik pri
pripravi programov so tudi višje strokovne šole s svojimi predavatelji. Glavni namen
tega izobraževanja je seznaniti udeležence izobraževanja - predavatelje višjih
strokovnih šol s celotnim postopkom nastajanja in sprejemanja višješolskih študijskih
programov oz. študijskih programov za izpopolnjevanje. Udeleženci usposabljanja se
bodo seznanili z načinom oblikovanja predlogov za nove višješolske študijske
programe oz. študijske programe za izpopolnjevanje, s strukturo višješolskih
študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje ter pripravo
katalogov znanj za posamezne module v teh programih.
Izobraževanje je prilagojeno specifičnosti pedagoškega dela v višjih strokovnih šolah
in bo udeležencem omogočilo širši vpogled v sestavo višješolskih študijskih
programov in študijskih programov za izpopolnjevanje. Na ta način se bodo
predavatelji višjih strokovnih šol lažje vključevali v prenovo in modernizacijo sistema
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višješolskega izobraževanja v Sloveniji, prenovo obstoječih programov ter pripravo
novih višješolskih študijskih programov oz. študijskih programov za izpopolnjevanje.
Izobraževanje temelji na pridobivanju znanja na področjih, ki so potrebna za uspešno
sodelovanje pri modernizaciji višješolskega sistema v Sloveniji in prenovi oz. pripravi
novih študijskih programov.
Izobraževanje bo potekalo na kombiniran način, preko digitalnih komunikacijskih
kanalov in didaktičnih pripomočkov (videokonference), preko nalog v e-učilnici in
samostojnega dela udeležencev.
Udeleženci izobraževanja bodo znanje in kompetence pridobivali s sodobnimi
metodami kot so predstavitve primerov prenovljenih programov, izmenjava mnenj
glede modernizacije sistema, samostojna priprava modulov oz. katalogov znanja za
posamezne predmete.

b.

Ciljna skupina programa izpopolnjevanja

Ciljna skupina izobraževanja so predavatelji višjih strokovnih šol oz. zaposleni, ki so
prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih
višjega strokovnega izobraževanja, ki so pripravljeni sodelovati pri modernizaciji
višješolskega izobraževalnega sistema in pri prenovi oz. pripravi novih višješolskih
študijskih programov ali novih študijskih programov za izpopolnjevanje po
zaključenem višješolskem študiju.
Z vključitvijo v program izpopolnjevanja se usposobi višješolske predavatelje za
sodelovanje pri razvoju in modernizaciji višješolskega sistema in pripravi modernih
programov izobraževanja hkrati pa izpopolnjevanje pripomore k razvoju kariere
udeleženca, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

c.

Cilji programa izpopolnjevanja

1. Udeležence seznaniti s sistemi višješolskega izobraževanja v različnih evropskih
državah

in

narediti

primerjavo

s

izobraževanja
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slovenskim

sistemom

višješolskega

2. Predstaviti celoten potek priprave višješolskega študijskega programa oz.
študijskega programa za izpopolnjevanje od priprave in sprejema poklicnega
standarda do razporeditve novega programa na višjo strokovno šolo.
3. Udeležence seznaniti s sprejeto Strategijo razvoja višješolskega sistema v
Sloveniji in Izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov.
4. Opremiti udeležence z znanji za pripravo modula/kataloga z vsemi potrebnimi
elementi, kot del izbranega prenovljenega/novega študijskega programa
(višješolskega ali za izpopolnjevanje)
5. Udeleženci bodo:
• spoznali sisteme višješolskega strokovnega izobraževanja v Evropi in jih
primerjali s sistemom v Sloveniji.
• spoznali postopek za izdelavo novega oz. prenovo obstoječih višješolskih
programov in razporejanje le teh na javne in zasebne višje šole.
• usposobljeni za izdelavo elementov (program, modul, predmet, katalog)
višješolskih

študijskih

programov

oz.

višješolskih

programov

za

izpopolnjevanje.

d.

Vsebina programa izpopolnjevanja

Program Postopek priprave ali prenove višješolskih študijskih programov in
študijskih programov za izpopolnjevanje pokriva naslednje sklope:
•

Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji in primerljivo izobraževanje v Evropi,

•

strategija razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji,

•

poklicni standard, kot podlag za pripravo višješolskih študijskih programa in
višješolskih programov za izpopolnjevanje ,

•

postopek priprave in sprejemanja VSŠ programov,

•

struktura in prenova/priprava novih višješolskih študijskih programov in
višješolskih programov za izpopolnjevanje ,

•

izdelava kataloga znanj za posamezni modul ali predmet v VSŠ programu oz.
študijskem programu za izpopolnjevanje

Izobraževanje v obsegu 30 ur se bo izvedlo v 3 zaporednih tednih od ponedeljka do
petka, in sicer v skladu s predvidenimi vsebinskimi sklopi.
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Srečanja bodo potekala preko spleta s pomočjo video konferenčnega sistema,
samostojno delo pa se bo opravljalo v spletnih učilnicah.
Natančnejša vsebina po modulih in časovna razporeditev je pojasnjena v točki
Organizacija programa izpopolnjevanja.

e.

Kompetence, ki jih udeleženci VIŠ ali udeleženci NIPO pridobijo s
programom izpopolnjevanja

Udeleženci izobraževanja:
•

so usposobljeni za nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje,

•

znajo učinkovito komunicirati in sodelovati z različnimi deležniki,

•

poznajo višješolski sistem v Sloveniji in njegove značilnosti v primerjavi s
podobnimi programi v Evropi,

•

poznajo razvojne usmeritve višjega strokovnega izobraževanja v R Sloveniji,

•

so sposobni prepoznati nove potrebe po višješolskih izobraževalnih programih na
trgu dela,

•

so seznanjeni s postopkom priprave poklicnih standardov na različnih strokovnih
področjih,

•

razumejo in znajo uporabiti izhodišča za pripravo VSŠ programov pri pisanju
novega programa ali posodobitvi že obstoječega VSŠ programa,

•

so usposobljeni za oblikovanje modulov VSŠ programov na različnih strokovnih
področjih,

•

so usposobljeni za določanje/opredelitev posameznih sestavin splošnega in
posebnega dela VSŠ programa,

•

znajo napisati katalog za predmet, kot sestavni del VSŠ programa ali VSŠ
programa za izpopolnjevanje.
f.

Trajanje programa izpopolnjevanja

Program Postopek priprave ali prenove višješolskih študijskih programov in
programov za izpopolnjevanje bo trajal v skupnem obsegu 30 ur (18 kontaktnih ur
preko video konferenčnega sistema in 12 ur samostojnega dela v spletnih učilnicah)
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g.

Pogoji za vključitev v program izpopolnjevanja

✓ Dokazilo, da je udeleženec zaposlen (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca).
✓ Dokazilo, da je udeleženec prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje
izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja (sklep
akreditacijske komisije ob imenovanju za predavatelja VSŠ ali potrdilo
ravnatelja, da so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja
predavali v programu višjega strokovnega izobraževanja ali še predavajo
oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje teh programov v skladu
z letnim delovnim načrtom izvajalca).
✓ Aktivna udeležba na programu.
✓ Osnovna informacijska pismenost.
✓ Lasten pametni telefon in/ali računalnik.
h.

Pogoji za zaključek programa izpopolnjevanja

Udeleženci zaključijo izpopolnjevanje, ko izpolnijo vse s programom predvidene
obveznosti (80 % udeležba na kontaktnih urah in izpolnjene naloge individualnega
dela).
Po opravljenih obveznostih znotraj modula prejmejo potrdilo o opravljenem
izpopolnjevanju
Udeležencem se lahko prizna pridobljeno formalno in neformalno pridobljeno znanje,
usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma
ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam posameznega
modula v največ 20% programa.
Načini ocenjevanja obsegajo

aktivno sodelovanje v kontaktnih urah, uspešno

izvajanje nalog in aktivnosti s spremljajočimi izdelki, nastop z kritično analizo,
seminarske

naloge, raziskovalno-aplikativne naloge. Ocenjevanje je opisno:

opravil/ni opravil.
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i.

Organizacija programa izpopolnjevanja (oblike, metode, minimalni obseg
individualnega in skupnega dela idr.)

Izobraževanje bo strukturirano v 6 vsebinskih sklopih:
(1) Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji in primerljivo izobraževanje v Evropi,
(2) Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji, (3) Poklicni standard,
kot podlag za pripravo višješolskih študijskih programa in višješolskih programov za
izpopolnjevanje, (4) Postopek priprave in sprejemanja VSŠ programov, (5) Struktura
in prenova/priprava novih višješolskih študijskih programov in višješolskih programov
za izpopolnjevanje, (6) izdelava kataloga znanj za posamezni modul ali predmet v
VSŠ programu oz. študijskem programu za izpopolnjevanje
1. Vsebinski sklop: Višje strokovno izobraževanje (3 ure)
•

Seznanitev udeležencev s trenutnim sistemom VŠŠ izobraževanja v
Sloveniji in razvojem višješolskega strokovnega izobraževanja v Evropi

•

EQF 5 v EU,

•

Predstavitev SOK - stebri, umeščanje VŠŠ programov v SOK,

•

primeri iz nekaj držav

2. Vsebinski sklop: Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva v Sloveniji
(3 ure)
Predstavitev dokumenta » Strategija višjega strokovnega izobraževanja v
Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030« po točkah:
•

Nastanek višjih strokovnih šol

•

Socialno partnerstvo

•

Mreža višjih strokovnih šol

•

Višješolski študijski programi

•

Financiranje

•

Zaposleni v višjih strokovnih šolah

•

Vpis in višješolska prijavna služba

•

Zaposlovanje diplomantov višjih strokovnih šol

•

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (skupnost VSŠ)

•

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
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•

Evropske smernice in trendi višjega strokovnega izobraževanja

•

Karierni centri

3. Vsebinski sklop: Poklicni standard (2 uri)
Poklicni standardi, kot podlage za VŠŠ programe in študijske programe za
izpopolnjevanje:
•

postopek priprave poklicnega standarda,

•

odločanje,

•

sprejemanje,

•

revizije poklicnih standardov.

4. Vsebinski sklop: Postopek priprave in sprejemanja VŠŠ programov (6 ur)
Udeleženci bodo spoznali celoten postopek in potrebna opravila za pripravo,
sprejem in razporeditev VŠŠ programa in študijskega programa za
izpopolnjevanje na javno ali zasebno višjo šolo:
•

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju kot celota

•

Poudarek na programskem delu ZVSI

•

Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov:
− Višješolski študijski programi,
− študijski

programi

za

izpopolnjevanje

na

področju

strokovnega izobraževanja,
− skupni študijski programi.
•

Postopek priprave, posredovanja in sprejemanja programa:
− panelna razprava,
− vsa potrebna mnenja,
− obravnava na Akreditacijski komisiji,
− obravnava na SSPSI,
− sprejem in objava v Uradnem listu.

•

Razpis programa na šolo (javno ali zasebno)

•

Imenovanje predavateljev
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višjega

5. Vsebinski sklop: Struktura in prenova/priprava novih VŠŠ programov
(8 ur)
Predstavitev konkretnih korakov za pripravo novega študijskega programa s
praktičnimi primeri:
•

metodologija za pripravo obeh vrst programov (višješolskih študijskih
programov in študijskih programov za izpopolnjevanje),

•

Določanje/opredelitev posameznih sestavin splošnega in posebnega dela
programa (predmetnik, znanja izvajalcev…) – primeri

•

Konkreten postopek priprave programa(koraki):
− Analiza poklicnega standarda - primeri
− Oblikovanje strukture programa (razmerja med obveznim, izbirnim
delom, PIP, OK…) - primeri

6. Vsebinski sklop: Izdelava kataloga znanj za posamezni modul ali predmet
(8 ur)
Priprava katalogov znanja za študijske predmete in praktično izobraževanje –
primeri:
− določanje ciljev,
− kompetence,
− taksonomija,… - primeri
Določene naloge v povezavi s pripravo višješolskih študijskih programov,
višješolskih programov za izpopolnjevanje, katalogov znanja za posamezne
predmete, oblikovanje modulov bodo podane v spletnih učilnicah, kjer jih bodo
udeleženci izobraževanja samostojno izvajali.
j.

Znanje izobraževalcev programa izpopolnjevanja in/ali opis delovnih
izkušenj pri izvajanju tovrstnih programov izpopolnjevanja

Izvajalci programa morajo imeti znanja in izkušnje s področja vsebinskih sklopov. Od
izvajalcev se pričakujejo izkušnje s področja razvoja in priprave višješolskih študijskih
programov oz. višješolskih programov za izpopolnjevanje.
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k.

Spremljanje in evalvacija

Program izpopolnjevanja je zasnovan tako, da predavatelj uvodoma preko spletne
videokonference udeležencem predstavi vsebine tematskih področij znotraj
posameznega vsebinskega sklopa in pojasni naloge in/ali izdelke, ki jih morajo
opraviti pri posameznem vsebinskem sklopu ter vsebine, ki jih udeleženci opravijo s
samostojnim delom.
Napredovanje in doseganje ciljev udeležencev v programu izpopolnjevanja bomo
spremljali sproti z opazovanjem in razgovori. Udeležence bomo spodbujali, da bodo
redno obiskovali program ter dosegli vse zahtevane pogoje za dokončanje
usposabljanja. Na začetku vsakega vsebinskega sklopa bomo izvedli začetno
evalvacijo, s katero bomo ugotavljali seznanjenost udeležencev z vsebino sklopa ter
njihove motive za vključitev v usposabljanje ter pričakovanja. Ugotavljali bomo, v
kolikšni meri so bila izpolnjena njihova pričakovanja, kako ocenjujejo predavatelja,
gradivo, izvedbo izobraževanja ter kako bodo uporabili pridobljeno znanje pri
prenavljanju višješolskega študijskega sistema v Republiki Sloveniji.
Pridobljena znanja in kompetence bodo udeleženci po izvedenem izobraževanju
lahko prenesli neposredno v prakso s sodelovanjem pri prenovi VSŠ sistema v R
Sloveniji ter konkretno pri pripravi posameznih predmetnih katalogov za VSŠ
programe oz. študijske programe za izpopolnjevanje.
Evalvacija učinkov izobraževanja pa se bo s strani izvajalca izvedla v dogovorjenem
roku po zaključeni izvedbi, kar bo predstavljalo osnovno za izboljševanje programa.
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