Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa
Področje

AutoCAD tečaj
Tehnika

Predlagatelj programa (ime šole in Šolski center Slovenj Gradec in Muta
imena pripravljalcev programa)

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Stanislav Robnik
Osnovni AutoCAD program je orodje za 2D načrtovanje,
3D modeliranje in izdelavo vizualizacij. Omogoča vse
potrebne operacije za izdelavo projekta: risanje,
popravljanje, tiskanje, izmenjava datotek s sodelavci...
Predstavlja tudi osnovo za različne specializirane
nadgradnje.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z razpisom in
analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z razpisom
in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe
dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih
programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim
potrebam trga dela. Ena od prednostnih ciljnih skupin
tega področja so zaposleni v lesni, strojni... industriji, ki
za načrtovanje različnih načrtov uporabljajo računalniški
program za načrtovanje AutoCAD.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati
kompetence na področju 2D in 3D načrtovanja s
pomočjo programa AutoCAD-a.
Ciljne skupine bodo:
 zaposleni, ki delajo v lesni, strojni... industriji,
 zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne
izobrazbe,
 zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja
in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.

Cilji programa (v skladu z razpisom

Cilj programa je usposobiti uporabnika za samostojno
izdelavo načrtov in drugih grafičnih izdelkov.

in analizo potreb)

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

50 ur
Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

25

Praktični del (št. ur)

25

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava – izdelek,
storitev …)

Pogoji za končanje programa

80% prisotnost v programu

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Program zajema naslednje vsebine: osnove risanja z
AutoCAD: nastavitve,risarskega orodja, urejanje risbe z
risalnimi ravninami, učinkovita raba tipov črt in širin
črt, delo na novih projektih; izdelava in urejanje risb:
natančnost pri risanju, risanje osnovnih objektov, osnovni
načini urejanja objektov, označevanje, kotiranje in izrisovanje
besedila, produktivno kotiranje, papirni
prostor, učinkovito izrisovanje; načrtovanje in organizacija
projektov.



Kompetence, pridobljene s
programom





Spretnosti, pridobljene s
programom
Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

pozna osnove programa AutoCAD-a
zna s pomočjo AutoCAD-a izrisati in urejati različne
risbe (osnovni način urejanja, kotiranja, izrisovanje...)
zna učinkovito izrisovanje, načrtovanje in organizacijo
projektov.
natančnost,
zmožnost izrisovanja, načrtovanja in organizacija
projektov

Udeleženec:




spozna osnove programa AutoCAD-a
samostojna uporaba programa AutoCAD-a
samostojno sodeluje pri različnih projektih





Osnove AutoCAD-a – 10ur
Izdelava in urejanje risb – 10 ur
Učinkovito izrisovanje – 30 ur

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa (stopnja in



smer izobrazbe)



visokošolska ali višješolska znanja s področja
lesarstva, strojništva, računalništva
znanje srednjega strokovnega izobraževanja s
področja lesarstva, strojnišva, računalništva

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –modulov,
časovni obseg)

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

21. 9. 2018

DA

Svet zavoda potrdil

27.9. 2018

DA
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Zavrnil – Opombe

