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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Angleško besedišče za pedagoške delavce 

Področje STORITVE 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija 

Ljubljana 

 
Amanda Zupanc 

Tanja Leder 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

 

V okviru usposabljanja bodo udeleženci dodobra spoznali 

in usvojili značilno besedišče za pedagoško delo in delo v 

šoli, naučili se bodo pisanja krajših elektronskih sporočil 

in usvojili osnove predstavitev (npr. PPP v angleščini) 

Udeleženci bodo na podlagi besedil (tudi pedagoških tem) 

obnovili svoje slovnično znanje in utrdili slušne veščine 

ter se naučili osnovnih strategij za izvedbo predstavitev v 

angleščini.  

 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Smo v času vseživljenjskega učenja, kjer znanje tujih jezikov 

pomeni nujno vrednoto. Učitelji veliko potujejo na 

izmenjave, komunicirajo s kolegi v tujini,  se dogovarjajo z 

njimi preko elektronskih sporočil za razna sodelovanja, na 

izmenjavah morajo narediti razne predstavitve, sodelujejo in 

predavajo na konferencah v tujini. Ta sklop jim bo omogočil 

vse to, poleg tega bodo spoznali tudi pedagoško besedišče 

značilno za delo učiteljev. 

 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Zaposleni v šolah ter v drugih izobraževalno-pedagoških 

inštitucijah ali organizacijah, kjer so zaposleni v 
neposrednem stiku z mladimi. 

 
Učitelji v OŠ, SŠ, fakultetah, vsi, ki delajo v različnih 

izobraževalnih inštitucijah, sodelujejo s tujimi kolegi, tujimi 

izobraževalnimi inštitucijami in potujejo v tujino ter 

predavajo v angleškem jeziku. 

 

Pogoji za vključitev v 

program 
(v skladu z razpisom) 

 

Pogodba o zaposlitvi 

Samozaposlitev (s.p.) 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) Usvojitev pedagoškega besedišča in nadgraditev splošnega 

besedišča, usvojitev komunikacijskih strategij za pisanje 

elektronskih sporočil in izvedbo predstavitev. 

Glavni cilj je odpraviti strah pred pogovorom v tujem jeziku in 

znati sproščeno govoriti o svojem delu v izobraževalnem okolju. 
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Večjezičnost je ena izmed ključnih kompetenc 21. stoletja. Danes 

že otroci, mladostniki brez težav komunicirajo v angleškem 

jeziku, saj se tega začno nekateri učiti že v predšolskem obdobju. 

Po drugi strani pa je zaznati, da odrasli niso tako vešči v 

komuniciranju v angleškem jeziku oz. imajo zadržke pred 

predstavitvami, ki potekajo v angleščini. Sploh pedagoško osebje 

mora poznati strokovno besedišče tudi v angleškem jeziku, da 

bodo kompetentni na trgu dela in tudi suvereno podajali znanje 

mlajšim generacijam.  

 

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) 40 5   

Praktični del (št. ur)   5  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Zagovor 

domačega 

dela 

 

Pogoji za končanje 

programa 

80 % udeležba 

POSEBNI DEL 

 

 

Vsebine programa Pedagoško besedišče iz vsakdanjega življenja (npr, suplence, 

konference, govorilne ure, dopolnilni pouk, hospitacije, 

ekskurzije...) vse kar učitelj potrebuje pri svojem 

vsakodnevnem delu. Udeleženci se bodo naučili kako voditi 

uro za katerikoli predmet v angleškem jeziku. 

Pisanje elektronskih sporočil in predstavitev za potrebe 

pedagoškega dela. 

Znajo narediti krajši povzetek in predstavitev (npr. za 

konferenco v tujini). 

 

- Osnovno besedišče za opis dela učitelja in svoje 

izobraževalne inštitucije  

- Pisanje elektronske pošte  

- Različne komunikacijske strategije za izvedbo učne ure v 

angleškem jeziku  

- Različne predstavitvene strategije in osnove pisanja povzetkov  

- Različni članki iz splošnega in pedagoškega področja za 

nadgradnjo besedišča  

- Različni slušni posnetki (iz pedagoškega in splošnega področja za 

nadgradnjo slušnih veščin)  
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- Online delo  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

- Sposobni so pogovora s kolegi v tujini.  

- Znajo predstaviti svoje pedagoško delo, delo v šoli, znajo 

izvesti uro v angleščini (za svoj predmet)  

- Znajo izvesti kratko predstavitev ter pisati elektronska 

sporočila in se dogovarjati s kolegi v tujini. 

- Okrepljena kompetenca večjezičnosti, ki udeležencu 

omogoča lažje pridobivanje dodatnih certifikatov s 

področja angleškega jezika. 

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

- Znajo predstaviti delo učitelja v Sloveniji, svoje delo,  

- znajo izvesti uro za svoj predmet, 

- sposobni so komunicirati preko elektronske pošte in narediti 

krajšo predstavitev ali povzetek (za predavanje na konferenci 

v tujini) 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- Večjezičnost, Sposobnost tekočega sporazumevanja v 

angleškem jeziku na podlagi pedagoškega besedišča. 

- Povečana samozavest 

- Samoiniciativnost 

- Organizacijske sposobnosti 

 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov – 

modulov, časovni obseg) 

- Osnovno besedišče za opis dela učitelja in svoje 

izobraževalne inštitucije (5 ur) 

- Pisanje elektronske pošte (5 ur) 

- Različne komunikacijske strategije za izvedbo učne ure v 

angleškem jeziku (8 ur) 

- Različne predstavitvene strategije in osnove pisanja povzetkov (6 

ur) 

- Različni članki iz splošnega in pedagoškega področja za 

nadgradnjo besedišča (10 ur) 

- Različni slušni posnetki (iz pedagoškega in splošnega področja za 

nadgradnjo slušnih veščin) ( 6 ur) 

- Online delo (odgovori na elektronsko pošto/ predstavitve) (5 + 5 

ur) 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Profesorica angleškega jezika, ki je uradna spraševalka za 

Cambridge Assessment English ( za Cambridge University s 

certifikatom)  

 

 

 

 

 
 

Program Datum Odobril Zavrnil – Opombe 
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Programski odbor 5.3.2019 DA 
 

Svet zavoda potrdil 11.3.2019 DA 
 

 


