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Na podlagl 31. ilena zakonao gasilstvu(TJradnilist RS,jt.7l/93, 28/00) ij1 33.ilena Llredbe
o organiziranju,opremljanjuifi usposabljanjusil za zaiiito, reieranje itl pomoi (Uradnt list
RS,22/99, 99/99, 102/00)

predpisujen

PROGRAM DOPOLNILNEGA

USPOSABLJANJA GASILCEV ZA INSTRUKTORJA

I. NAMEN
Usposabljanjeje namenjenogasilskiminitnrliorjem, ki a iyaju niijih stapenj usposabtjaj
- do vodje enote, predayaja na teiajih ozirama na viijih usposabljatljih izvajaja pouk
prakiinih vaj.

II, CILJI
Udeleienci :
se seznanijos sploinimi infarmaciJamio prahiinem pouae\'anju,
seseznanUo
7 netodamiprahtinegapoutevanla
se seznanio s korigiranjem fu izpopalnjeyanjem teypostopki za ugatavljanje rezuhato\)
pr alrlii ega p ouiey ali a,
'tenauiio pitati priprav? zapralritlno pouievdnjc
- se seznanijo s prayili nastopanja,
se seznanijos pauaeratiem teorije.

III. OBLIKE
(Jsposabljanje se izvaja v obliki teiaja.

IV. UDELEZENCI
1. Pogoji za ykAuatuu v program:
l/ program uspasabljanja se lahko ykljuiijo kandidati, ki imajo uspeino opral,ljen izpit za
vadje ehot in sploSno izobrazbo ajmanj IV. stopnje.
2, Stevilo udeleien cev:
Steilo urleleiencev naj bo med 15 in 20. Skupine za izvajanje prakiinega
ablikorane kot oddelki z 9 gasilc{ ali zmanjiani oddelk s 6 gasilci.
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V. NOSILCI IN IZVAJALCI
Nosilec usposabljanja pokltcnih gasilcey je Uprava RS za zaiiita
usposabljanje
prostoyoljnih gasilcerpa GasilskazvezaSlovenile.

in reievanl,, z,t

inajalec spasabljanjaza paklicne gdsiiceje lzobraieyalni centerza za,iiito in reievanje RS,
za prostovaljne gasilce pd lzobraier'alni centel za zaiiito tn leievanje RS ht Gasilsktt zt,eza
SlownieUtni program iz|ajajo pre{lavatelji L$treznihstrok in usposabljenii ilruhotji.

VI. KRAJ IN OBJEKTI
Usposabljanjegasilcey za hitruktorja poteka I prostorill in na poliganill lzobraievalnega
celllra za zaiiito in reieranje RS.

VII. CAS IN TK4JANJE
Usposabljanjepo progrcmu lraja 16 pedagoikih ur (PIIR), od rcgaje l6 PUR namenje ih
teoretidnemudelu, 2 PUR pa prahitnemu delu usposabljatia.

WII. UINE VSEBINE
Dopolnilno usposabljanjeje organizirano v oblih teiaja specialnasti s teoretiinimi i1
p raJdiinimi vsebinami.
Teoretiifii del:
.
.
c
.
.
.
.
.
.
.

Uvodnakomunikacija
Sploina o p lktidlem pouieyanju
Metodeprahiinega pouievanja
Kaligiranje in izpopowe|anje
Vaja v pisaliu priprar l
Mini nastopl
Poltteranje teorie
Vaja v pisanju pripray 2
Mihi nastop 2
ZakAuiek

Pruktiini dtzl:
PraLtiine vaje pri teiaju za initruklarja se izvajajo na poligonu.

IX. UENE METODE IN OBLIKE DELA
Izvajalcem usposabljanja priporaiama naslednje uin e metade:
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- melodopredayanja
- nrctodofazgotora
metododemonstracije
netodoprouievanj a.praktiinih primeloy
- metadopralditnega dela
- melado sit ulacie
metado dislatsije
- netado pisnih izdelkov

X. UCNA SKEDSTVA
Teoreliitti del:
Uiilnice z avdiovizuelnimisredstvi,madeli tu simulatorji ter plakati.
Prakti'

i del:

Prakiino delo na poliEanu, ki je aplenijen za izyajanje prahiinih

va.1gasilcev.

XL PREVERJANJE ZNANJA
Preverja .je znanja opravijo udeleienci iz vsehpredmetor pisno, 1)obliki testa.
Predavatelji so dollni udeleiencem predstariti kriterie, po katerihjih bodo acenjevali.
Prererjanje znanja se ocenjuje z dihatamno lestyico ocenjevanja: ,)uspeino(
ali
,neuspeino(. Stevilino oce o se lahko vednoustnapore tistim udeleiencem,kj santoz ocena
>uspeino< niso zadovoljni.
Udeleiencu, ki je ,uspeinok opravil pteyerjanje znattja, se izda pottdilo o opravljenem
preizkusu usposobljenosti, oziroma potrdilo, skladno s Pravili gasitske sluZbe.
Udeleienec, ki je >neuspeino< opravil preyerjatlje znanja, lahko le-tega ponavlja. Y kolikor
je Dfieuspeiew tudi pri drugem prcverjanju znanja, se nora pofiawo ualeleZiti dopolnilnega
usposabljanja gasilcev za inintl<torj a.

XII. FINANCIP-4NJE
Izvedbo usposabljanja krie (Jpla.ra Republike Slovenije za zaiiito in reieyanje ali Gasilsl.,a
zveza Slovenije y skladu z doloiili zakona o gasilstru oz. enota, ki poilje udeleZenca na
uspasabljanje. Nadatnestilo za plaio, potne strcike in namestitevkrie za udeleienca enota, ki
ga poilje na usposabljanje.

XIII, NAYODILO
Teoretiini del usposobljanja naj poteka, uiiln{ci, bi mora biti ustrezno oplemljena (modeli,
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slike, shce, aydiavizuelfia sre^tva inyideo kamera). Razporeditev klopi ltaj bo prilagojena
izobraietanju odraslih.
Pri plakiinem usposabljanjuse udeleiencirazporedijov gasilskeformacie, h so pnntetne
zo izvajatie gasilskih interyencij (oddelek, zmanjiani odde[ek in skrpind). Del teiajnikor
opravlja pralctiine yaje, k jth yadi drugi del teiajnikot) v ylo]i initrukaljey. pa opratljeni
raji teiajniki zamenjaja vloge.

XIV. LITERATUKA
L l|an Mirt, proJ pedagogike: Didakiina
1997

XI/.

metodiini pliroinik,

Gasilska zvezaSlovenije

UCNI NATRT

P

predavanje

Y

vaje

zap.

Stev o PaR
Y

I

Uvodt& ko tn uhikacij tt:
. medsebajnospoznaranjein navezoyanjestikoy

l

I

2

Sploitto o pruktitnetu pou1evahju:
o pro blemati|.,apralrtiinega usposabljanja
. psiholoih faktoii uienja

l

l

3

M etode p ra ktiin ega p oa i evanjq:
. sploina o metodahprahii egapouietanja
. Sl[ristopenjska netoda
. priprat'a za pouieyanj e
. pauievanje
. izyajanje prakiinih oprayil in zagota janje
vat'nosti teiajnika
. utrJeyanJe
. ponovitev bistl)4

-i

3

4

Korigirttnje i izpopolnj evanje:
c sploino a korekciji
. kor ehiyil o izpopoInj evlnj e
. ugotatljanje rezultator praktiinega usposabuanja

2

2

J

Vaja v pisariu pripfiv I

l

6

Mifti nastop 1:
. pripraya na mini nastop

3
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Stevilo PUR
Vsebi e

v

miftt naatopiposameznihinitrl.hoi e1)
analizo nastopov

7

Poudevnnje leofije:
. oblikoyonje us*eznih uinih ciljev
. ilenitev uinega procesa
. uine oblike, metode in sredstya
. p$napftpraya

I

Vajav pisanjupripruv 2

9

Mini nastop 2:
. priprava na mini nestop
. mini naslapiposameznihinstruhorJcv
. anoliza nastopoy

3

2

10

ZaHjuiek

l

I

SKAPAJ

18

l6

2

2

l

2

XW. KONANEDOLOEBE
Proglamje izdelat v sodelovanjuz Gasilsko zvezo Slorenie.
Prograu ttelja od dne podpisa ministra, pristojnega za varstvo pred naravnimi i
nesr eiami, do preklica.

l{i;
Stefilka:

Datum:
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