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Ljubljana, 20 julij 2004

Predlog opisa izvedbenega kurikula
Glej tudi OPOMNIK I za šolske projektne time!

1. Naziv šole:
2. Ravnatelj:
3. Podjetja in obratovalnice, ki bodo izvajala praktično izobraževanje v
delovnem procesu:
Ime podjetja, obratovalnice

Št. mentorjev

Št. dijakov
(kolektivna
pogodba)

Št. vajencev
(individualna
pogodba)

4. Projektna skupina za uvajanje programa (in zadolžitve)

Nelektorirano gradivo

1

5. Seznam učiteljev, ki bodo izvajali izobraževalni program
Ime in priimek

Izobrazba

Predmet (vsebinski
sklop), ki ga bo izvajal
(sam ali v skupini)

Druge zadolžitve

6. Učilnice in drugi prostori, kjer se bo program izvajal

7. Struktura vpisanih dijakov, oddelki, skupine

8. Odprti del kurikuluma
Predmetnik:
Predmet (vsebinski
sklop)

Št. ur
2. letnik

1. letnik

3. letnik

Skupaj

Priloga: katalogi znanja!
9. Predmetnik izvedbenega kurikuluma šole po letnikih
Če je potrebno (zaradi razlik dijaki-vajenci ipd.) naredite 2 ali več predmetnikov!
1. letnik:
Ime predmeta (vsebinskega
sklopa)

Teoretični
pouk

Praktični
pouk

Teoretični
pouk

Praktični
pouk

Število ur
Teoretični
in praktični
pouk
skupaj

Druge
oblike dela
(vpiši!)

Skupaj

Število ur
Teoretični
in praktični
pouk
skupaj

Druge
oblike dela
(vpiši!)

Skupaj

2. letnik:
Ime predmeta (vsebinskega
sklopa)

Nelektorirano gradivo
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3. letnik:
Ime predmeta (vsebinskega
sklopa)

Teoretični
pouk

Praktični
pouk

Število ur
Teoretični
in praktični
pouk
skupaj

Druge
oblike dela
(vpiši!)

Skupaj

10. Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, skozi katere se tudi
uresničujejo cilji kurikuluma (projektni tedni, interesne dejavnosti…)
Če je potrebno (zaradi razlik dijaki-vajenci ipd.) naredite tudi tukaj dve ali več skupin
dodatnih oblik!!
1. letnik:
2. letnik:
3. letnik:

11. Načrt izvajanja učnih sklopov po tednih
Priporočamo, da najprej opišete, katere učne sklope boste oblikovali znotraj
posamezni predmetov (ali skupin predmetov) in potem to prikažete v časovni
razpredelici.
Navedite tudi, kjer so razlike med dijaki in vajenci!
1. letnik:
Vsebinski sklop (predmet):
Ime učnega sklopa

Št. ur

Sodelujoči učitelji

Kratek opis

Št. ur

Sodelujoči učitelji

Kratek opis

2. letnik:
Vsebinski sklop (predmet):
Ime učnega sklopa

Nelektorirano gradivo
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3. letnik:
Vsebinski sklop (predmet):
Ime učnega sklopa

Št. ur

Sodelujoči učitelji

Kratek opis

Priloga: časovna preglednica!

12. Časovni načrt izvajanja praktičnega izboraževanja v delovnem procesu
Če je smiselno, poseben načrt za oddelek dijakov, za oddelek vajencev, za
kombiniran oddelek...

13. Učna in druga gradiva (tudi v pripravi)

14. Primeri letnih priprav (po učnih sklopih

Nelektorirano gradivo

4

