PRILOGA K SPRIČEVALU (*)
1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1)
Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu:
POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
(ID: 589435)
(1) V

izvirnem jeziku.

2. PREVOD IMENA SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (EN) (1)
School leaving certificate:
ASSISTANT CONSTRUCTION WORKER
(1)

Prevod nima pravnega statusa.

3. PRIDOBLJENO ZNANJE, SPRETNOSTI IN POKLICNE ZMOŽNOSTI
Imetnik spričevala je usposobljen za:
izvajanje enostavnih gradbenih del ali enostavnih zaključnih gradbenih del v skladu z navodili;
pravilno ravnanje z materiali in proizvodi pri pripravi, transportu, vgrajevanju in vzdrževanju;
uporabo delovne dokumentacije (navodila, delovne skice, enostavni izvedbeni načrti);
ustrezno uporabo orodij, pripomočkov, strojev in naprav ter njihovo preventivno vzdrževanje;
gospodarno rabo materialov in energije;
uporabo osebnih zaščitnih sredstev in varno delo na gradbišču.
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Izbirno:
̶
izdelavo,postavitev, demontažo, čiščenje in skladiščenje opažev in sodelovanje pri izvajanju tesarskih del in zaščiti lesenih konstrukcij.
̶
upravljanje strojev lahke gradbene mehanizacije za delo in transport ter izvajanje manj zahtevnih rušitvenih del z orodji in stroji lahke gradbene
mehanizacije.
̶
zidanje z vsemi vrstami zidakov in blokov ter izdelavo ometov in vgrajevanje fasadnih kamnitih in betonskih elementov, ključavničarskih izdelkov in
stavbnega pohištva.
̶
sodelovanje pri pripravi podlage in materiala, polaganju, fugiranju in zaščiti keramičnih ploščic.
Imetnik spričevala je ključna poklicna znanja in zmožnosti nadgradil tudi s ključnimi splošnimi znanji v skladu z nacionalnimi standardi.

4. DELOVNA PODROČJA, NA KATERIH SE LAHKO ZAPOSLI IMETNIK SPRIČEVALA
Imetnik spričevala se lahko zaposli: v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem objektov ali proizvodnjo gradbenega materiala.

(*) Pojasnilo

Ta dokument je dodatna informacija določenemu spričevalu, pri čemer dokument sam po sebi nima pravnega statusa. Priloga je oblikovana v skladu z naslednjimi dokumenti: Resolucija Sveta
93/C 49/01 z dne 3. december 1992 o transparentnosti kvalifikacij, Resolucija Sveta 96/C 224/04 z dne 15. julij o transparentnosti spričeval v poklicnem usposabljanju in Priporočilo 2001/613/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julij 2001 o mobilnosti znotraj Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in izobraževalce.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.eu.int
© Evropske skupnosti, 2002

5. PRAVNA PODLAGA ZA IZDAJO SPRIČEVALA
Naziv in status šole, ki podeljuje spričevalo

Naziv in status nacionalnega/regionalnega organa, pristojnega za
zagotavljanje javne veljavnosti spričevala

Ustanova je akreditirana pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport
Stopnja pridobljene izobrazbe (nacionalna ali mednarodna
klasifikacijska lestvica)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
SI-1000 Ljubljana
www.mizs.gov.si
Ocenjevalna lestvica
5 – odlično
4 – prav dobro
3 – dobro
2 – zadostno

Nižja poklicna izobrazba
Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 3
Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 3
ISCED 2011: 353
Dostop do naslednje stopnje izobraževanja

Mednarodni sporazumi

Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega
izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega
poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Republika Slovenija ima na področju priznavanja izobraževanja sklenjene
sporazume s posameznimi državami. Informacije o tem vodi ENIC/NARIC.

Pravna podlaga
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

6. URADNO VELJAVNI NAČIN PRIDOBITVE SPRIČEVALA
Trajanje izobraževanja

2 leti

Število kreditnih točk1
Splošnoizobraževalni predmeti

120 kreditnih točk
60 kreditnih točk **

Strokovni moduli

34 kreditnih točk
48 kreditnih točk

Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Interesne dejavnosti
Odprti

6 kreditne točke
96 kreditnih točk

4 kreditne točke

kurikul2

26 kreditnih točk

Zaključni izpit

2 kreditni točki

Vpisni pogoji
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je: končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil
osnovnošolsko obveznost ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
Dodatne informacije
-

1
2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.sii): izobraževalni program ter opis vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije NRP (www.nrpslo.org)
Nacionalni center Europass (www.europass.si)

Ena kreditna točka pomeni 25 ur kandidatovega dela.
Cilje odprtega kurikula določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni/regionalni ravni.

7. PODROBNEJŠI OPIS OPRAVLJENEGA IZOBRAŽEVANJA
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI:

1.
2.
3.
4.

Slovenščina (8 kreditnih točk)
Matematika (9 kreditnih točk)
Družboslovje in naravoslovje (12 kreditnih točk)
Športna vzgoja (5 kreditnih točk)

STROKOVNI MODULI:
Obvezni strokovni moduli (28 kreditnih točk)
1. Gradnja (23 kreditnih točk)
2. Gradbeni elementi (5 kreditnih točk)
Izbirni strokovni moduli (20 kreditnih točk)
3. Opaženje (20 kreditnih točk)
4. Upravljanje lahke gradbene mehanizacije (20 kreditnih točk)
5. Zidanje in ometavanje (20 kreditnih točk)
6. Polaganje keramičnih ploščic (20 kreditnih točk)
ODPRTI KURIKUL (26 kreditnih točk):
Odprti kurikul določa šola v sodelovanju s podjetji na lokalni ravni.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE:
1. Praktični pouk v šoli
2. Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

INTERESNE DEJAVNOSTI (4 kreditne točke):
Interesne dejavnosti obsegajo obvezni del, vsebine povezane s programom in izbirne vsebine.
ZAKLJUČNI IZPIT:
zdelek oziroma storitev in zagovor (2 kreditni točki):
DRUGE ZABELEŽKE:

