
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 
prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje 
prehoda  iz izobraževanja v zaposlitev  ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja  in njihove kakovosti, 
tudi z mehanizmi  za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov 
za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj 10.2.1. – Prenova 
sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« 
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OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA ČLANA ŠOLSKEGA TIMA 
- »Model individualizacije+« (MIND+) 

Obrazec 2 
 

Prvi del  Obrazca 2 izpolni vsak član šolskega tima. Drugi del Obrazca 2 je obvezen za učitelje 
strokovnih modulov! 

 

1. IZJAVA O SODELOVANJU ČLANA ŠOLSKEGA STROKOVNEGA TIMA  

(Obvezno izpolni vsak član šolskega strokovnega tima.) 

 

Ime in priimek člana šolskega tima  

Izjava  Pripravljen sem sodelovati pri razvoju in razširjanju v 
razvojnem projektu razvitih dobrih praks na širši kolektiv 
in druge šole. Ustrezno obkrožite. 

DA NE 

Podpis člana tima  
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2. OPISI PRIMEROV DELA Z DIJAKI POSAMEZNEGA ČLANA ŠOLSKEGA STROKOVNEGA TIMA  

(Obvezno izpolnijo učitelji strokovnih modulov.) 

Opisi primerov dela z dijaki, ki se navezujejo na Navodila za prijavitelje, 7. točko: Ocenjevanje 
prispelih prijav.   

Vsak učitelj opiše vsaj en primer didaktičnih dejavnosti in vsaj en primer izvajanja oblik in metod 
individualiziranega dela. 

(Vsak opis naj obsega največ 1000 znakov.) 

Opis didaktičnih dejavnosti, pri katerih je v 
ospredju aktivnost dijakov 

Opis izvajanja različnih oblik in metod 
individualiziranega dela 

 

Podpisani zagotavljam, da so navedeni opisi 
primerov dela z dijaki resnični. 

Podpis člana tima 

 


	OBRAZEC ZA POSAMEZNEGA ČLANA ŠOLSKEGA TIMA
	- »Model individualizacije+« (MIND+)
	Obrazec 2

