Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

ANGLEŠČINA- KONVERZACIJA v strojništvu in logistiki

Področje

STORITEV

Predlagatelj programa (ime

SIC LJUBJANA

šole in imena pripravljalcev
programa)

ALENKA BRODNJAK IN PREDSTAVNIKI KMAG

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Udeleženci programa bodo izboljšali splošne in
specifične kompetence ter nadgradili že obstoječe znanje
ter usvojili temeljno terminologijo s področja strojništvaavtoremonta in logistike v angleškem jeziku, katero bodo
lahko uporabili na pedagoškem in strokovnem področju.
Pomemben del učenja bo tudi simuliran na samem
delovnem področju zaposlenih in situacijah katere
zaposleni lahko pričakuje.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe
dela – spodbujati razvoj ter prisluhniti potrebam na trgu dela.
Na pomankanje kompetenc smo skupaj s podjetji pripravili
program, ki vključuje strokovno terminologijo kot ključni
element jezika. Pri sodelovanju s tujimi, posebej večjimi
naročniki je pomembna usposobljenost zaposlenih tudi na
nižjih ravneh. Sposobnost komuniciranja na delovnem mestu
v tujem jeziku je pomembna, saj partnerji pričakujejo znanje le
tega. Področje avtomobilske industrije se hitro spreminja, zato
so potrebna sprotna spremljanja novosti, izpolnjevanja
pogojev, zato že vrsto let opozarjajo na komuniciranje v tujem
jeziku na področju, nabave, sprejemnicah avtoservisnih hiš,
prodaje, podajanje informacij. Vodilni v teh ustanovah že
nekaj časa opozarjajo, da zaposleni premalo poznajo
strokovno terminologijo v tujem jeziku. Glede na izkazano
pomankanje smo skupaj s podjetji pripravili program, ki
vključuje strokovno terminologijo kot ključni element jezika,
ravno tako za strokovne delavce SIC Ljubljana, ki za namen
pedagoškega in strokovnega dela potrebujejo angleški jezik,
vendar iz tega področja niso ustrezno izobraženi.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati
kompetence na področju uporabe in komunikacije s
strankami, obiskovalci, poslovnimi partnerji iz tujine, ki
sodelujejo na področjih avtoremontne dejavnosti
(avtoservisna hiša KIA, VOLVO, SCANIA) in zaposlenih v
avtoprevoznih institucijah ( LPP) ter zaposleni na SIC
Ljubljana, ki sodelujejo v mednarodnih projektih,
izmenjavi dijakov, spremljanje gostov iz tujine, za lažje
komuniciranje v angleškem jeziku. Program
usposabljanja in izpopolnjevanjaje je namenjen
poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj, strokovni
izrazi, ki so danes potrebni na posameznih delovnih

Pogoji za vključitev v
program
(v skladu z razpisom)
Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

mestih, ki prispeva k učinkovitejšemu pristopu
poslovanja in dela.
Zaposleni, samozaposleni, vsi ki veliko komunicirajo v
angleškem jeziku.
Cilj programa so razvijanje sporazumevalnih zmožnosti za
uporabo angleščine v vsakdanjem okolju, razvijanje
sporazumevalnih zmožnosti za razumevanje in uporabo
strokovne angleščine s področja strojništva, avtomobilizma,
nabave, prodaje, sprejemanje strank ter zmanjšanje
jezikovnih preprek in izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
storitev učiteljev strokovnih modulov.

Obseg programa (skupno št.
ur)
Oblika dela

50
Kontaktne
ure

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

25

15

Teoretični del (št. ur)
Praktični del (št. ur)
Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)
Pogoji za končanje
programa

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

10
Lista
prisotnosti
80% prisotnost v programu in izjava predavatelja o
opravljenem online delu izdelka oziroma storitve.

POSEBNI DEL
Vsebine programa

















Predstavitev posameznika.
Vse o športu.
Kuhanje in hrana.
Filmi in knjige.
Pomembne informacije na potovanju.
V restavraciji.
Življenje v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
Telefonsko komuniciranje in pisanje sporočil.
Naloge in poklicne kompetence posameznega
delovnega mesta.
Transportna sredstva.
Avtomobilska industrija danes in nekoč.
Prodaja in nakup avtomobila.
Dogajanje v avtoservisni delavnici.
Deli avtomobilskega motorja in najpogostejše napake.
Vse o plačilnih sredstvih.

Kompetence, pridobljene s
programom

Govorna in pisna sporazumevalna zmožnost na splošnem in
strokovnem področju, sprejemanje in pisanje besedil (ponudb,
dogovorov, vabil, sporočil,…) ter telefonsko komuniciranje,
komuniciranje s strankami, ki jim je angleščina
sporazumevalni sposobnost jezik, sposobnost iskanja
strokovnih podatkov v angleškem jeziku, sposobnost
povezanosti teorije z prakso, sposobnost izmenjave lastnih
izkušenj in izkušenj drugih, osebnostna rast.

Spretnosti, pridobljene s
programom

Znajo oziroma ponovijo pisanje sporočil v elektronski ali SMS
obliki, znajo oblikovati jasna in razumljiva sporočila, se znajo
pogovarjati v angleškem jeziku o različnih temah,
samozavestno nastopajo pred strankami ali sodelujejo v
strokovnih razpravah, nastopih, razvijajo lastno
profesionalnost.

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Sposobnost tekočega sporazumevanja v tujem jeziku, s tem
izboljša svoje bralne navade, je kritičen do svojega pisnega in
govornega nastopa, samoiniciativno išče nove vire za
izpopolnjevanje svojega strokovnega znanja, samostojno
rešuje morebitne težave, upošteva različno predznanje
udeležencev, uporablja kritično mišljenje pri diskusijah.

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)











Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

How are you? That's me, Sports, Cooking and food - 5
ur
Films and books, At a restaurant - 5ur
Life in the future, Life now and in the past – 5 ur
Our jobs, In a workshop 5 ur
Transportation, Automotive industry, - 5 ur
Travelling and transport, Selling and buying a car - 10
ur
Cars then and now - 5 ur
Parts of the car engine and most common faults – 5 ur
Telephone conversation, Money - 5 uri.

Profesor/ica angleškega jezika ( VII.stopnja), ki ima vsaj 5 let
delovnih izkušenj poučevanja tujega jezika v stroki.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

20.2.2019

25. 2. 2019

Svet zavoda potrdil

27. 2. 2019

Zavrnil – Opombe

