
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Italijanščina v domu starejših občanov 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Šolski center Postojna 

Julija Grbec 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali znanje 

italijanskega jezika. Program temelji predvsem na 

sporazumevanju v tujem jeziku, ki vključuje osnove in pa 

specifične teme vezane na področje dela udeležencev, torej 

dela v domu starejših občanov   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (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 in izvajanje izobraževalnih programov in 
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. Izvajanje krajših programov 
usposabljanja bo bistveno pripomogla k izboljšanju 
učinkovitosti in kakovosti dela udeležencev. Neformalnih 
usposabljanj iz področja italijanskega jezika je bilo v 
preteklosti že nekaj, vendar v danem trenutku delodajalec ni 
zaznal potrebe po tovrstnem usposabljanju zaposlenih, 
zposleni sami pa se samoiniciativno v takšna izobraževanja 
niso vključevali. Zaradi vključevanja vse več starostnikov iz 
italijansko govorečega področja v sam bivalni prostor Doma, 
se je znanje italijanščine s poudarkom na stroki, izkazalo kot 
potrebno. Z izvedbo programa bodo udeleženci učinkoviteje 
in bolj racionalno porabljali svoj delovni čas in sledili potrebam 
trga dela.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni v Domu starejših občanov Ilirska 
Bistrica, ki morajo, zaradi aktualnih potreb, pridobiti znanje iz 
italijanskega jezika.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Zaposleni v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je pridobitev osnovnih kompetenc za 

sporazumevanje v italijanskem jeziku, tako v vsakdanjih 

situacijah, kot na področju dela zaposlenih. Program se 

prilagodi glede na delovno mesto zaposlenih, torej delo 

socialnega delavca, medicinske sestre, čistilke in hišnika. Cilj 

programa je osnovno sporazumevanje s oskrbovanci, počutje, 

dajanje nasvetov, pogovor o zdravju, prehrani in prostem 

času. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 



 
 
 
 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 25    

Praktični del (št. ur) 25    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost in opravljen pisni izpit. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Osnovno sporazumevanje : pozdravi, države in 

državljanstva, jeziki, števila do 100, predstaviti se ali 

predstaviti nekoga, poklici in delovna mesta, hrana in 

pijača, aktivnosti udeležencev in stanovalcev doma 

starejših v prostem času, dnevi v tednu, ura, števila od 

100 najprej, branje in pisanje datuma v italijanščini, 

dajanje navodil za smer 

 Strokovno besedišče in sporazumevanje v situacijah 

vezanih na poklic udeležencev, tako med sabo kot s 

stanovalci doma starejših občanov.  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 se zna opisati in predstaviti 

 poimenovati in opisati delovno mesto 

 poimenovati in opisati storitev oskrbovanca 

 opisati aktivnosti starostnikov v prostem času 

 opisati in vprašati za počutje, obvlada osnovno besedišče 

vezano na bolezni in druga zdravstvena stanja 

oskrbovancev 

 se splošno - osnovno sporazumeva  

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 komunikacijske spretnosti: udeleženec se skozi igro vlog 

in diskusijo nauči bolj učinkovite komunikacije  

 slušne spretnosti: udeleženec skozi poslušanje intervjujev 

in diskusij s področja dela izboljša svoje slušno 

razumevanje 

 pisne spretnosti: udeleženec pridobi znanje stalnih 

sporočanjskih oblik  

 bralno razumevanje: udeleženec skozi branje strokovnih 

besedil in poljudnih člankov izpopolni svoje strokovno in 

splošno znanje ter razumevanje bistva tujega besedila 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 samoocenjuje kakovost svojega pisnega izdelka in 

govornega nastopa, 



 
 
 
 

 izboljša svoje bralne navade,  

 upošteva različno predznanje udeležencev in se prilagaja  

potrebam ostalih udeležencev, 

 samoiniciativno išče nove vire za izpopolnevanje svojega 

strokovnega znanja, 

 samostojno rešuje morebitne težave 

 uporablja kritično in analitično mišljenje pri diskusijah 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 pozdravi in predstavitev, države, števila do 10 – 5 h 

 opisati poklic in delovno mesto, števila do 100 – 7 h 

 hrana pijača, storitev – 7 h 

 prosti čas, dnevi v tednu – 5 ur 

 opis krajev, vprašati/razložiti smer – 6 h 

 zdravje, človeško telo, opis osebe – 10 h 

 besedišče vezano na delo zaposlenih; socialni delavec, 

medicinska sestra, čistilka – 10 h  

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Profesorica italijanskega jezika, VII. Stopnja. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  18. 10. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 4. 10. 2018 DA  

 


