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PRIJAVE NA USPOSABLJANJE ZBIRAMO VSAK MESEC!

USPOSABLJANJA ZA UČITELJE IN 
PREDAVATELJE V PODJETJU IN 
NEKATERIH JAVNIH ZAVODIH 

Pravočasno planirajte usposabljanja!

''Šola z izvedbo programa vidi priložnost doseči še kakovostnejši pedagoški 
proces, saj bo izboljšanje kompetenc učitelja pripomoglo k povezovanju učne 
snovi s primeri iz prakse.'' 
 
 

Šolski center Kranj je v programu 
DPKU (2016-2022) sodeloval že 

8-krat!

OMOGOČA RAZVOJNI PROGRAM DVIG 
POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV.

http://www.cpi.si/


1. Kje ste izvedeli za javni razpis in kaj je vplivalo na vašo odločitev za 
usposabljanje? Ste imeli pri tem kakšne dileme?

2. Kdo je poiskal podjetje, kamor ste šli na usposabljanje in kako ste bili 
zadovoljni z izbiro podjetja? Kakšne so bile delovne naloge, ki ste jih 
opravljali?  

 
V nadaljevanju preberite primer dobre prakse usposabljanja učitelja, ki poučuje 
strokovne module v programu Tehnik mehatronike na Šolskem centru Kranj. 
 
Učitelj je izbral podjetje, v katerem je poglobil in izpopolnil znanje na različnih 
strokovnih področjih, kot so: programiranje različnih tipov krmilnikov, 
programiranje in kalibracija robotov, optimizacija programskih ciklov, odprava 
napak, itn.  
 
 

Informacijo za javni razpis je posredovalo vodstvo šole, saj ravno tako stremi za 
vseživljenjskim izobraževanjem vseh zaposlenih, kar je navsezadnje povezano 
tudi s kvaliteto izobraževanja, ki ga izvajamo sami. Mene je pritegnila želja po 
izpopolnjevanju samega sebe. Dilem nisem imel.

Podjetje sem si poiskal sam, saj sem želel točno tako podjetje, ki ima v svoji 
proizvodnji robotizirana delovna mesta. Tu sem skrbel za umerjanje robota ob 
menjavi produkta, nastavljanje in popravljanje točk v programu, ter pomoč pri 
izdelavi nove kopije robotske celice. Izdelal sem tudi nekaj izboljšav in 
funkcionalnosti robotskega programa.

Pred odhodom na usposabljanje, je učitelj nadomestnega učitelja 
uvedel v vsebine in module poučevanja, mu predal učna in 
didaktična gradiva in se dogovoril o načinu komuniciranja v 

primeru vprašanj in nejasnosti.



5. Ali bi usposabljanje priporočili tudi ostalim učiteljem? Zakaj?

4. Kako boste pridobljena znanja/kompetence uporabili pri svojem delu 
v šoli?  

Pridobljena znanja in ugotovitve bom implementiral k svojim že obstoječim 
vajam, saj bom s tem dal več pozornosti znanjem, ki se mi zdijo pomembna in 
potrebna. Izobraževanja pa bi se udeležil še enkrat.

Usposabljanje bi priporočil vsem učiteljem, saj je to enkratna priložnost, da se 
tudi učitelji lahko vsaj delno srečamo z vprašanji, kaj gospodarstvo zares 
potrebuje. S tem bi tudi učitelji lahko pridobili boljši fokus, na katera znanja in 
veščine dati več pozornosti.

Učitelj Andrej Arh na usposabljanju v podjetju Porenta Trade 
proizvodnja in storitve d. o. o. (Foto: Andrej Arh)

Podjetje je izpolnilo moja pričakovanja.

3. Ali je usposabljanje v podjetju v celoti izpolnilo vaša pričakovanja, ste 
pridobili pričakovana nova znanja/kompetence?  



SREDSTVA ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMA 
»DVIG POKLICNIH KOMPETENC 

UČITELJEV« SO OMEJENA.

Prispele vloge bomo odpirali 

      v ponedeljek, 11. februarja 

2019.  

Svoje vloge lahko pošljete 

do 12. ure tega dne, 

na elektronski naslov: 

 

vanja.meserko@cpi.si

Več o razpisu si lahko preberete na:  

 

 http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess- 
mizs.aspx.
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