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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa TEČAJ SLOVENSKEGA IZRAZOSLOVJA S PODROČJA 

STROJNIŠTVA IN TEHNIKE ZA TUJCE 

Področje STROJNIŠTVO IN TEHNIKA, TUJI JEZIK 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA 

Nina Podobnik, Valerija Kosmač 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program je namenjen krepitvi kompetenc boljšega 

razumevanja in sporazumevanja med zaposlenimi v podjetju, 

ki so tuje govoreči. Podjetja, ki stalno krepijo svojo rast in 

zagotavljajo kakovostne izdelke kupcem, morajo skrbeti da se 

sodelavci, ki se uvajajo in privajajo na delovno mesto  čim 

hitreje in čim boljše vključijo v delovni proces. To lahko 

zagotovimo samo na način, da jim omogočimo tečaj 

slovenskega jezika, kjer se bodo spoznali s strokovnim 

izrazoslovjem s področja strojništva in tehnike, ter teko sledili 

delovnemu procesu. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V program želimo  vključiti čim večje število tuje govorečih 
zaposlenih z namenom doseganja večje zaposljivosti, 
fleksibilnosti, integracije v okolje, in skladno z korporativno 
družbeno odgovornostjo, ter skladno z vrednotami podjetja –
znanje in kompetence. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki zasedajo delovna mesta v 
proizvodnji. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Tuje govoreči zaposleni.  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Izboljšati razumevanja in sporazumevanja med zaposlenimi v 

podjetju, ki so tuje govoreči. 

Obseg programa (skupno št. ur) 80ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 60    

Praktični del (št. ur) 20    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost 
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POSEBNI DEL 

Vsebine programa  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Zaposleni bodo krepili sledeče kompetence: 

-sporazumevanje v delovnem okolju 

- strojno in tehnično izrazoslovje 

- komunikacijske sposobnosti 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Spretnost boljšega izražanja in razumevanja v tuje 

govorečem okolju. Aktivnejša integracija v družbenem okolju. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- Boljša pismenost 

- Prilagodljivo in kreativno razmišljanje v tujem jeziku 

- Analitično razmišljanje v tujem jeziku 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

1 sklop – trajanje 3 mesece – splošno tehnično 

izrazoslovje iz slovenskega jezika 

 

2 sklop – 2 meseca – izrazoslovje s področja 

avtomobilske industrije in področja industrijskih 

tehnologij 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

 -  univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali 
slovenskega jezika s književnostjo ali 

-        magistrski študijski program druge stopnje slovenistika ali 
slovenski jezik in književnost 

 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  23.09.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 11.10.2018 DA  

 


