Naziv programa

Angleška strokovna terminologija v gozdarstvu

Področje

Tehnika

Predlagatelj programa

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tina Agić

Kratek opis programa

Udeleženci programa bodo obnovili in nadgradili že obstoječe
znanje angleškega jezika in spoznali ter usvojili temeljno
terminologijo s področja gozdarstva v angleškem jeziku,
katero bodo lahko uporabili tako na pedagoškem kot na
strokovnem področju.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost

Ciljna skupina

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020, je
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja, t.j.
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela, poudarjati
in prispevati k razvoju in izvajanju izobraževalnih programov
in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga
dela.
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so izobraženi
odrasli, v našem primeru, strokovni delavci na SGLŠ
Postojna, ki za namene pedagoškega in strokovnega dela
potrebujejo tuji jezik angleščino, vendar iz tega področja niso
ustrezno izobraženi.
S 50 urnim usposabljanjem bi pridobili veliko teoretičnega in
praktičnega znanja, ki ga bodo pri strokovno-teoretičnih in
praktičnih učnih predmetih posredovali dijakom in tako
oblikovali kakovosten proces učenja in poučevanja, hkrati pa
razvijali lastno profesionalnost.
Ciljna skupina bodo strokovni delavci SGLŠ Postojna,
udeleženci mednarodnih tekmovanj iz gozdarstva, udeleženci
in pripravljalci programov izobraževanj v tujini iz področja
gozdarstva in druga zainteresirana javnost iz področja
gozdarstva.

Pogoji za vključitev v
program

Status zaposlenega, samozaposlenega ali kmeta

Cilji programa

Temeljni cilj programa je izboljšanje jezikovnih kompetenc
predvsem učiteljev strokovnih modulov s področja
gozdarstva.

Obseg programa (skupno št.
ur)

50

Oblika dela
Teoretični del (št. ur)
Praktični del (št. ur)

Kontaktne
ure

On line delo

30
20

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Izdelek ali
storitev

Drugo

Način evidentiranja

Lista
prisotnosti

Pogoji za končanje
programa

80% prisotnost in izjava predavatelja o opravljenem online delu

Izdelek v
elektronski
obliki; izjava
predavatelja

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence

V okviru izobraževanja bodo obravnavani sledeči vsebinski
sklopi:
 sečnja
 spravilo lesa,
 gojenje in varstvo gozdov,
 dendrologija in dendrometrija,
 lovstvo,
 žičničarstvo,
 arboristika,
 strojna sečnja,
 gozdna ekologija,
 krojenje lesa.
Udeleženci bodo s programom pridobili sledeče kompetence:








Spretnosti

Splošne kompetence

govorna in pisna sporazumevalna zmožnost na
splošnem in strokovnem področju,
sprejemanje in tvorjenje besedil,
sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v
praktično delo z jezikom (jezik v rabi),
sposobnost
delovanja
v
medjezikovnem
in
medkulturnem okolju v katerem je angleščina
sporazumevalni jezik,
sposobnost izkoristiti priložnosti za učenje iz lastnih
izkušenj in iz izkušenj drugih,
sposobnost iskanja in razumevanja podatkov v
tujejezični literaturi.

S programom bodo udeleženci:
 oblikovali jasna in razumljiva sporočila v angleškem
jeziku,
 samozavestno nastopali v javnosti,
 sodelovali v strokovnih razpravah doma in v tujini,
 razvijali svojo usposobljenost za vseživljenjsko učenje v
družbi znanja,
 razvijali lastno profesionalnost,
 implementirali vsaj eno izboljšavo v lastno prakso in
tako razvijali kakovostnejši učni proces.
Sporazumevalna zmožnost v angleškem jeziku
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Organizacija izobraževanja












sečnja – 5 ur,
spravilo lesa – 5 ur,
gojenje in varstvo gozdov – 5 ur,
dendrologija in dendrometrija – 5 ur,
lovstvo – 5 ur,
žičničarstvo – 5 ur,
arboristika – 5 ur,
strojna sečnja – 5 ur,
gozdna ekologija – 5 ur,
krojenje lesa – 5 ur.

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa

Učitelj angleščine kot tujega jezika

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

30.9.2018

Da

Svet zavoda potrdil

2.10.2018

Da
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Zavrnil – Opombe

