PROJEKT IMPLETUM
Uvod
‘Impletum’ je akronim za projekt z naslovom ‘Uvajanje novih izobraţevalnih programov na
področju višjega strokovnega izobraţevanja v obdobju 2008-2011'.
Javni razpis je objavilo Ministrstvo RS za šolstvo in šport aprila 2008 v okviru ‘Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013’, razvojne prioritete ‘Razvoj
človeških virov in vseţivljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja’. Sredstva za projekt (t.i. operacijo)
se črpajo iz Evropskega socialnega sklada, sredstev Ministrstva RS za šolstvo in šport ter
lastne (izvajalčeve) udeleţbe. Vrednost projekta brez lastne udeleţbe je 3.690.572,00€.
Na razpisu je bil junija 2008 izbran projektni predlog konzorcija, ki ga sestavljajo Zavod IRC,
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Šolski center Novo mesto, Šolski center
Velenje, Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
ter podjetje TPV d.d.. K sodelovanju smo povabili tudi dve tuji izobraţevalni instituciji
(Fachhochshule Osnabruck iz Nemčije in IUT Cachan iz Francije) in vse višje strokovne šole v
Sloveniji (v nadaljevanju VSŠ).
Projekt

bomo izvajali od junija 2008 do septembra 2011. Splošni cilj projekta je

zagotavljanje

podpore

višješolskim

ustanovam

pri

uvajanju

triindvajsetih

novih

izobraţevalnih programov, ki so nastali med leti 2004-2007.
Projekt je razdeljen na 9 aktivnosti, odgovornosti za izvajanje posamezne aktivnosti in
strokovnih področij so porazdeljene med konzorcijske partnerje.
Projektne aktivnosti
Aktivnost 1. Menedţment projekta
Odgovornost za izvedbo:

Zavod IRC

Opis aktivnosti:

Vsebinski, finančni in organizacijski menedţment projekta.
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Znotraj aktivnosti so oblikovane delovne skupine, ki se bodo tekom izvajanja projekta še
dopolnjevale. Člani delovnih skupin so predstavniki VSŠ ter drugi strokovnjaki.
Aktivnost 2. Izvedbeni kurikul
Odgovornost za izvedbo:

Grm Novo mesto

Opis aktivnosti:

Priprava izvedbenih kurikulov s poudarkom na povezovanju
teoretičnega

in

praktičnega

izobraţevanja

v

modulih

ter

opredelitev potrebne dokumentacije za spremljanje dela in
doseţkov udeleţencev višješolskega strokovnega izobraţevanja
(standardi ocenjevanja, osebni izobraţevalni načrti, mape učnih
doseţkov, ipd).
Aktivnost 3. Katalogi in moduli za prostoizbirne predmete
Odgovornost za izvedbo:

Ekonomska šola Murska Sobota

Opis aktivnosti:

Izdelava katalogov za prostoizbirne module oz. predmete za
vseh 23 novih izobraţevalnih programov.

Aktivnost 4. Neformalno pridobljeno znanje
Odgovornost za izvedbo:

Zavod IRC

Opis aktivnosti:

Priprava

meril

za

vrednotenje in

priznavanje neformalno

pridobljenega znanja ter usposabljanje strokovnih delavcev za
priznavanje neformalno pridobljenega znanja.
Aktivnost 5. Usposabljanje vodstva
Odgovornost za izvedbo:

Zavod IRC

Opis aktivnosti:

Usposabljanje vodstvenih delavcev v VSŠ s področij: uvajanja
novih programov, kakovosti izobraţevalnega procesa, sodobnih
oblik vodenja in spremljanja dela v izobraţevanju in sprotnega
uvajanja doseţkov projekta ter ostale s časom aktualne teme.

Aktivnost 6. Usposabljanje strokovnih delavcev
Odgovornost za izvedbo:

Šolski center Velenje

Opis aktivnosti:

Usposabljanje strokovnih delavcev v VSŠ za uvajanje novih
(23)

programov,

predvsem

na

področjih:

kompetenčno

zasnovani modularni študijski programi in njihovo kreditno
vrednotenje

po

ECTS

kreditnem

sistemu

in

priprava

individualnih izvedbenih načrtov predavateljev, za izvedbo,
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uporabo,

spremljavo

in

evalvacijo

kreditno

ovrednotenih

programov.
Aktivnost 7. Mentorstvo
Odgovornost za izvedbo:

Šolski center Novo mesto

Opis aktivnosti:

Usposabljanje

predavateljev

v

VSŠ

za

mentorstvo

pri

diplomskih nalogah.
Aktivnost 8. Učna gradiva
Odgovornost za izvedbo:

Zavod IRC

Opis aktivnosti:

Priprava izhodišč za pripravo novih učnih gradiv za nove
kataloge znanj, izvedba usposabljanj na osnovi novih izhodišč
in sofinanciranje priprave novih gradiv (učbeniki, priročniki).

Aktivnost 9. Kakovost
Odgovornost za izvedbo:

Ekonomska šola Murska Sobota

Opis aktivnosti:

Priprava

enotnega

sistema

ugotavljanja

in

zagotavljanja

kakovosti ter spremljanje rezultatov preko izdelave letnih
poročil o doseţeni kakovosti izobraţevalnega procesa v skladu s
sistemom, ki velja v visokošolskem izobraţevanju. Izvedba
usposabljanja na osnovi novih izhodišč za vodstva VSŠ in
komisije za kakovost.

Strokovna področja
Biotehnika: ţivilstvo in prehrana, upravljanje podeţelja in krajine, hortikultura


Grm Novo mesto, koordinatorka dr. Mateja Colarič

Storitve: elektronika, elektroenergetika, telekomunikacije, geotehnologija in rudarstvo,
informatika, mehatronika, medijska produkcija in fotografija


Šolski center Velenje, koordinator g. Uroš Sonjak

Tehnika: strojništvo, gradbeništvo, lesarstvo, varstvo okolja in komunala, logistično
inţenirstvo, ustni higienik, balet, oblikovanje materialov


Šolski center Novo mesto, koordinator g. Tomaţ Pintarič
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Poslovno, organizacijsko in upravno področje: poslovni sekretar, organizator socialne mreţe,
ekonomist


Ekonomska šola Murska Sobota VSŠ, koordinatorka ga. Marika Šadl

Gostinstvo in turizem: gostinstvo in turizem


Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, koordinator g. Peter Mihelčič

Pričakovani rezultati:


Pripraviti izhodišča za pripravo izvebenih kurikulumov,



Pripraviti izhodišča za pripravo katalogov za prostoizbirne module oz. predmete,



Pripraviti izhodišča za nova učna gradiva za nove kataloge znanj,



Pripraviti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,



Pripraviti enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje
rezultatov preko letnih poročil o doseţeni kakovosti izobraţevalnega procesa v skladu
s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraţevanju,



Izvesti 2.320 izobraţevalnih dni,



Usposabljati vodstva višjih strokovnih šol za uvajanje novih izobraţevalnih programov
(59 udeleţencev),



Usposabljati strokovne delavce v višješolskem strokovnem izobraţevanju (1.200
udeleţencev),



Usposabljati predavatelje za mentorstvo pri diplomskih nalogah (700 udeleţencev),



Podpreti pripravo (940) učnih gradiv,



Podpreti pripravo (400) novih prosto izbirnih predmetov oz. modulov,



Podpreti uvajanje novih (23) izobraţevalnih programov za 1. in 2. letnik, in jih skupaj
izvesti 339 krat,



V uvajanje vključiti 11.400 študentov, od tega 1.200 v postopek priznavanja
neformalno pridobljenega znanja,



Za čas projekta pripraviti in vzdrţevati spletno stran projekta,



Organizirati zaključno konferenco.

Izvajanje projekta lahko spremljate tudi preko spletne strani http://www.impletum.zavodirc.si/sl/impletum/ .
Organi projekta
Projektna pisarna projekta je na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani, zgradba poslovne skupine
Erudio.

Projekt

vodi

mag.

Marjan

Velej

(tel:

051

641

210,

e-pošta:

marjan.velej(at)gmail.com) v sodelovanju z organi projekta:
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Nadzorni svet (7 članov), ki ima nalogo spremljanja in usmerjanja izvajanja projekta ter
zagotavljanja podpore uresničevanju v strokovni, panoţni in širši javnosti. Srečanja so
predvidena dvakrat letno oz. po potrebi ter korespondenčno sodelovanje.
Kolegij projekta (6 članov) sestavljajo direktorji konzorcijskih partnerjev in vodja projekta, ki
skrbijo za notranjo spremljavo in usmerjanje izvajanja projektnih aktivnosti in nalog, ter za
sprotno podporo projektni skupini pri vodenju projekta. Srečanja so predvidena vsake pol
leta oz. po potrebi ter korespondenčno sodelovanje.
Zunanja ekspertna skupina (4 člani) za evalvacijo, bo spremljala uresničevanje aktivnosti na
ravni šol in programov.
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ORGANIGRAM

Aktivnosti* /
nosilci

2. priprava
izvedbenih
kurikulov / GRM
Novo mesto

Nadzorni svet: MŠŠ (g. Marjan Vidrih), CPI (g. Darko Mali), predstavnica
delodajalcev (mag. Janja Meglič), predstavnik konzorcija (g. Štefan David –
predsednik NS), predstavnik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraţevanje (g. Branko Kumer), predstavnica delodajalcev in projektnih
konzorcijev Srednjih šol (ga. Bojana Sever), Predsednica Skupnosti VSŠ (ga.
Zdenka Steblovnik Ţupan).

1. menedţment
projekta: oţji (vodja,
koordinatorica,
finančnik, organizator
izobraţevanj), razširjen
(koordinatorji KP)
Zavod IRC

3. prostoizbirni
predmeti in izbirni
moduli EŠ
Murska Sobota

poslovno,
organizacijsko in
upravno področje
/ EŠ VSŠ Murska
Sobota (poslovni
sekretar,
organizator
socialne mreţe,

4. merila za
vrednotenje in
priznavanje
Zavod IRC

ekonomist)

5. usposabljanje
vodstvenih kadrov
VSŠ
Zavod IRC

biotehnika / Grm
Novo mesto
(ţivilstvo in
prehrana,
upravljanje podeţelja
in krajine,
hortikultura)

6. usposabljanje
strokovnih
delavce v VSŠ ŠC
Velenje

tehnika / ŠC Novo
mesto (strojništvo,
gradbeništvo,
lesarstvo, varstvo
okolja in komunala,
logistično inţenirstvo,
ustni higienik, balet,
oblikovanje
materialov)

7. mentorstvo pri
diplomskih
nalogah
ŠC Novo mesto

8. učna gradiva
Zavod IRC

9. sistem
kakovosti EŠ
Murska Sobota

Kolegij projekta: direktorji
konzorcijskih partnerjev (g. David,
g. Hrovat, ga. Špec, g. Kotnik, mag.
Klemenčič), vodja projekta,
koordinatorica, finančnik

gostinstvo in
turizem /
VSŠ Bled
(gostinstvo in
turizem)

storitve / ŠC Velenje
(elektronika,
elektroenergetika,
telekomunikacije,
geotehnologija in
rudarstvo,
informatika,
mehatronika, medijska
produkcija in
fotografija)
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