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UVOD 

V današnjem, hitro razvijajočem svetu, je digitalna transformacija prinesla nove izzive v 

delovno okolje. Medtem ko tehnološke spremembe spreminjajo naša vsakodnevna življenja, 

moramo nasloviti tudi vpliv, ki ga ima tehnologija na naše načine učenja in dela.  Tehnologija 

je spremenila način opravljanja dela in način iskanja podatkov kot pomoč za opravljanje 

dela, četudi so to le nove navade ali celotna sprememba našega načina razmišljanja, in 

project TransIT naslavlja te spremembe. Projekt strmi k razvoju delovno-osnovanih 

kompetenc, potrebnih za tranzicijo v Industrijo 4.0. Cilj projekta je osnovati delovno-

osnovani komplet za usposabljanje za srednjo vejo managementa majhnih in srednje velikih 

podjetij s tehničnim ozadjem, ki se osredotoča na razvoj transverzalnih kompetenc, 

potrebnih za upravljanje s tranzicijo v Industrijo 4.0. Inovativno razmišljanje in 

motivacijsko vodenje sta ključni enoti uposabljanja, ki presežeta in vključita nadaljne 

module/ostale competence. Iz teh lahko podjetja izberejo “pakete”, v skladu z njihovimi 

potrebami. Naš cilj je izboljšati inovativnost in motivacijo kot ključna elementa uspeha: 

maksimiziranje sposobnosti iz ljudi izvabiti le najboljše, navdihovanje za inoviranje in 

optimiziranje potencialov kadra. Ta priročnik je bil pripravljen v kontekstu projekta TransIT 

in je naslovljen “Pedagoški priročnik za testiranje”. Za Erasmus+ projekte je pogosto 

predhodno testiranje projekta za zagotovitev ustreznosti programa potrebam ciljne 

skupine. Poglejmo, kaj je cilj testiranja:  

● Testiranje celotnega kompleta za usposabljanje, 

● Zbiranje povratnega mnenja (omogoča popravljanje in dopolnjevanje 

predhodno zbranega materiala), 

● Nabor časovnic: dnevni, tedenski ali mesečni program usposabljanja; vse 

skupaj 30 ur, 

● Posamezniki iz različnih področij in podjetij, npr. zaposleni, managerji, 

vodje, kadrovniki, korporativni pedagogi, psihologi v podjetju itd. naj bodo 

vključeni. 

Pedagoški vodič vključuje metode in orodja za pomoč vodičem pri posredovanju 

znanja na trajnostni način za ciljno skupino. 

 

 

O TransIT 

Cilj projekta je osnovati delovno-osnovani komplet za usposabljanje za srednjo vejo 

managementa majhnih in srednje velikih podjetij s tehničnim ozadjem, ki se osredotoča 

na razvoj transverzalnih kompetenc, potrebnih za upravljanje s tranzicijo v Industrijo 4.0. 



CILJNA SKUPINA 

• Srednja veja managementa v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki so ali si 

želijo biti, odgovorni za implementacijo priprav in tranzicije v iindustrijo 4.0; 

• Zaposleni in ekipe pod vodstvom zgoraj navedenih; 

• Oblikovalci institucionalnih politik in tisti, ki sprejemajo odločitve, kadrovski 

strokovnjaki; 

• Inštruktorji in inštituti, ki promovirajo in pomagajo lajšati inovativno, 

motivacijsko in fleksibilno vodenje, ki delajo s podjetji in želijo pridobiti nove 

kompetence, ki bi jih v njih prinesli; 

• Konzultanti, inštruktorji in organizacijski psihologi, ki sodelujejo v razvoju 

vodstva in managerskih kompetenc, kot so inovativne in motivacijske 

kompetence. 

IZIDI PROJEKTA 

1. Partnerji projekta so ustvarili transverzno analizo kompetenc za tranzicijo 

managementa v Industrijo 4.0, vključno s Katalogom kompetenc inn Matriko za 

indentifikacijo potrebnih kompetenc. 

2. Trojni kompleti za usposabljanje, vključno s teoretičnim/konceptualnim 

Priročnikom, praktično Metodologijo in Spletno Izobraževalno Platformo, ki 

ponuja 3 načine usposabljanja za pridobitev takšnih kompetenc.  

3. 3-dnevno testiranje 

SPLETNA IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA 

V globalnem svetu in visoko tehnološki ekonomiji, je primarni faktor prednosti organizacije 

strateški razvoj zaposlenih, ki so edini unikatni del organizacije.  Trenutno so na trgu dela 

aktivno prisotne štiri različne generacije in ob širjenju spletno-osnovanega izobraževanja 

kot ključnega dela za razvoj kadra v 21. stoletju, se tradicionalna izobraževanja uporabljajo 

vedno manj. Postavljeni smo pred izziv; ustvariti programe usposabljanja za zaposlene iz 

vseh štirih generacij, z različnimi nivoji znanja, ter z različnimi stili učenja. Da bi kurikulum 

pokril vse potrebe zasposlenih, moramo najprej razumeti njihove stile učenja. 

Spletna izobraževalna platforma ima 3 možnosti: 

1. E-Izobraževanje 

2. Mikroizobraževanje 

3. Individualno izobraževanje 

UČNE POTI 

Cilj programa je izboljšanje znanj in kompetenc posameznikov za tranzicijo v i4.0. 

Glavne lastnosti učnih poti: 



1. Načrti so prilagodljivi, saj si lahko vsak posameznik, ki je udeležen v razvoju, izbere 

svojo pot. 

2. So multidisciplinirane, saj so takšna tudi naša delovna mesta, in ljudje morajo biti 

sposobni pokazati usposobljenost in kompetence v več kot le na enem področju. 

3. So holistične in popolne: posamezniki porabijo več časa za dokončanje posamezne 

poti, kot za dokončanje posameznega modula. 

4. In še, so zelo kompleksne in personalizirane, da posameznika popeljejo od začetnika 

do mojstra. 

Mikroizobraževanje 

Ta učna pot ponuja niz kratkih animacij, ki vam posredujejo učne materiale TransIT 

platforme. Animacije so dolge 1-2 minuti, strnjene in jedrnate, in predstavijo bistvo 

vsakega poglavja.  

E-Izobraževanje 

Ta učna pot je modularni pristop, v katerem lahko izbirate med tremi glavnimi tematikami 

(Inovativno razmišljanje, Motivacija, Tehnična kolaborativnost) in jih spoznate skozi nize 

lekcij. Ta učna pot vsebuje tudi skupek samoocenjevalnih orodij, ki vam prinašajo potrebno 

povratno mnenje ob zaključitvi tematike.  

Individualno izobraževanje 

Za tiste, ki imajo raje polno kotrolo nad svojim delom, je individualna učna pot 

najprimernejša, saj poda celoten TransIT učni material v njihove roke. Učna pot vsebuje 

dostop do celotnih glavnih treh poglavij, samoocenjevalnih orodij, ter dodatnih materialov 

za polno izobraževalno izkušnjo. 

  



Možnosti kurikuluma za pilotno testiranje 

Kurikulum nam poda podrobno opisano strukturo usposabljanja, ki nakazuje trajanje 

različnih aktivnosti, priporočen urnik, zahtevana orodja itd. 

Usposabljanje je struktuirano v 3 delih: ena uvodna enota, enota, ki ustreza 

kompetencam in razvojem znanja na izbranem področju, ter zadnja enota, ki je 

namenjena praktičnim vajam, povratnemu mnenju in ocenitvi. 

TransIT konzorcij je ponujeno priložnost znotraj projekta uporabil za razpravo o 

potrebni večji personaliziranosti kurikuluma in večji fleksibilnosti učnih poti za 

privabljanje in ohranjanje udeležencev. 

Konzorcij je predlagal 5 možnosti za kurikulum. Sprva je bilo testiranje načrtovano za 

izvedbo v živo, a zaradi COVID-19 pandemije, smo bili novo-nastali situaciji 

primorani prilagoditi prvotni načrt, saj je situacija nepredvidljiva in zelo različna v 

posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu TransIT. Te možnosti za kurikulum 

poskušajo zajeti najboljše možnosti za implementacijo testiranj: 

KURIKULUM MOŽNOST 1 

1. Igra/šala, ki prebije led: cilj – razumevanje primera in sproščenost udeležencev 

2. Zgodbe in ključni govorci: cilj –> interes 

3. Naučeno: cilj – razumevanje glavnih ciljev naučene vsebine 

4. Usposabljanje (Inovacija / Motivacija / Tehnična kolaboracija) 

5. Evalvacija! 

6. Kurikulum je ponovljen za vsako temo (Inovacija / Motivacija / Tehnična 

kolaboracija)! 

Proces 

 



KURIKULUM MOŽNOST 2 

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Predstavitev inovacij: (3 ure 
predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Motivacijska predstavitev: 
(3 ure predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Predstavitev tehničnih 
kolaboracij: (3 ure 
predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Evalvacija (1 ura) 

 

KURIKULUM MOŽNOST 3 

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Predstavitev inovacij: (3 ure 
predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Aktivnosti (3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Motivacijska predstavitev: 
(3 ure predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Aktivnosti (3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Predstavitev tehničnih 
kolaboracij: (  ure 
predstavitev + 3 ure 
individualno delo) 
 
Mikroizobraževanje 
E-Izobraževanje 
Knjiga 
 
Aktivnosti (3 ure) 
Evalvacija (1 ura) 

 

KURIKULUM MOŽNOST 4 

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri inovacij (3 
ure) 
 
Aktivnosti (3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri motivacij (3 
ure) 
 
Aktivnosti (3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri tehničnih 
kolaboracij (3 ure) 
 
Aktivnosti (3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 



 

 

KURIKULUM MOŽNOST 5 

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri inovacij (3 
ure) 
 
Aktivnosti (1 ura)  
Praktične vaje na platformi 
(3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri motivacij (3 
ure) 
 
Aktivnosti (1 ura)  
Praktične vaje na platformi 
(3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

Predstavitev TransIT 
projekta (1 ura) 
 
Dobri primeri tehničnih 
kolaboracij (3 ure  
 
Aktivnosti (1 ura)  
Praktične vaje na platformi 
(3 ure) 
 
Evalvacija (1 ura) 

 

MOŽNI PREDLOGI ZA URNIKE USPOSABLJANJ 

1. Možnost 

 

 

Prvi dan 

9:00 – 9:30 Dobrodošlica 
Predstavitev udeležencev 

 

9:30 – 10:30 Predstavitev TransIT projekta Predstavitev 

10:30 – 12:00 1. Del inovacij 

- Primer dobre prakse iz Platforme 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 2. Del inovacij 

- Diskusija o predstavljenem primeru dobre 

prakse 

Skupinska 
aktivnost 

14:30 – 15:00 Povzetek, povratno mnenje, testiranje, evalvacija   

 

Drugi dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 1. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev motivacijskega dela platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 

Predstavitev  
Skupinska 
aktivnost 



- Knjiga 

10:30 – 12:00 1. Del motivacije 

- Primer dobre prakse iz Platforme 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 
2. Del motivacije 

- Diskusija o predstavljenem primeru dobre 

prakse 

 

14:30 – 15:00 Povzetek, povratno mnenje, testiranje, evalvacija   

 

Tretji dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 2. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev tehnične kolaboracije znotraj Platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 
- Knjiga 

Predstavitev  
Skupinska 
aktivnost 

10:30 – 12:00 1. Del tehnične kolaboracije 

- Primer dobre prakse iz Platforme 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 2. Del tehnične kolaboracije 
- Diskusija o predstavljenem primeru dobre 

prakse 

 

14:30 – 15:00 Povzetek, povratno mnenje, testiranje, evalvacija   

 

2. Možnost 

Prvi dan 

9:00 – 9:30 Dobrodošlica 
Predstavitev udeležencev 

 

9:30 – 10:30 Igra/šala, ki prebije led  

10:30 – 12:00 1. Del inovacij 

- Ključni govorec 

Gost 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 2. Del inovacij 

- Diskusija s ključnim govorcem 

Skupinska 
aktivnost 

14:30 – 15:00 Povzetek ključnih naučenih vsebin  



 

Drugi dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 1. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev motivacijskega dela platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 
- Knjiga 

Predstavitev  
Skupinska 
aktivnost 

10:30 – 12:00 1. Del motivacije 
 

- Ključni govorec 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 
2. Del motivacije 

- Diskusija s ključnim govorcem 

 

14:30 – 15:00 Povzetek ključnih naučenih vsebin  

 

Tretji dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 2. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev tehnične kolaboracije znotraj Platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 
- Knjiga 

Predstavitev  
Skupinska 
aktivnost 

10:30 – 12:00 1. Del tehnične kolaboracije 

- Ključni govorec 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 2. Del tehnične kolaboracije 
- Diskusija s ključnim govorcem 

 

14:30 – 15:00 Povzetek, povratno mnenje, evalvacija   

 

3. Možnost 

Prvi dan 

9:00 – 9:30 Dobrodošlica 
Predstavitev udeležencev 

 

9:30 – 10:30 Predstavitev TransIT projekta Predstavitev 

10:30 – 12:00 1. Del inovacijske predstavitve 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 

Platforma 



- Knjiga 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 2. Del inovacijske predstavitve 

- Aktivnosti 

Priloženi 
primeri 

14:30 – 15:00 Povzetek ključnih naučenih vsebin; evalvacija  

 

Drugi dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 1. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev motivacijskega dela platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 
- Knjiga 

Platforma 

10:30 – 12:00 1. Del motivacije 

- Aktivnosti 

Priloženi 
primeri 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 
2. Del motivacije 

- Aktivnosti 

Priloženi 
primeri 

14:30 – 15:00 Evalvacija  

 

Tretji dan 

9:00 – 9:30 Povzetek sklepa 2. dne  

9:30 – 10:30 Predstavitev tehnične kolaboracije znotraj Platforme 
- Mikroizobraževanje 
- E-Izobraževanje 
- Knjiga 

Platforma 

10:30 – 12:00 1. Del tehnične kolaboracije 

- Aktivnosti 

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  

13:00 – 14:30 
2. Del tehnične kolaboracije 

- Aktivnosti 

 

14:30 – 15:00 Povzetek, povratno mnenje, evalvacija   



Vaje 

TransIT konzorcij je pripravil širok seznam vaj za uporabo v pilotnem testiranju. Vse 

spodaj naštete vaje lahko najdemo v prilogah, vsaka od vaj pa je povezana s specifično 

temo usposabljanja, ter uporablja svojo ocenjevalno metodo. Za poglobitev pridobljenega 

znanja in njegovo razumevanje s strani udeležencev, so razvite vaje in skupinske diskusije, 

izzivi, ter simulacije potencialnih scenarijev. 

Na voljo so sledeče vaje: 

● Spletni kviz  

● Kviz  

● Križanka 

● Filmsko izobraževanje  

● 6 klobukov razmišljanja 

● Izdelava svoje ciljne strani  

● Ponovna izumitev monopola  

● Igra vodstva in motivacije 

● Zemljevid misli 

● ERRC tehnika  

● Indentifikacija problemov in generiranje rešitev  

● Igranje vlog 

● Profiliranje, intervjuji 

● Generacijski stolpi 

● Motivacija inovacije 

Dobri primeri 

Znotraj TransIT platforme so predstavljeni uspešni primeri in vaje, ki uporabnikom 

predstavijo praktične primere in olajšajo njihovo učenje in razumevanje vsebine. Uspešni 

primeri bodo uporabljeni kot osnova v pilotnih testiranjih, za poglobitev znanja 

uporabnikov. 

Evalvacija 

Kot smo omenili že na začetku, je glavni cilj pilotnih testiranj, evalvacija. Evalvacija 

testiranj je proces sistematičnega zbiranja informacij in uporaba the informacij za 

izboljšave pripravljenih TransIT usposabljanj. Evalvacija nam prinese povratno mnenje, ki 

ga uporabimo za indentifikacijo uspešnega ali neuspešnega doseganja TransIT ciljev, in 

nam pomaga pri sprejemanju odločitev o prihodnih testiranjih in urejanju materiala, ki je 

proizveden med projektom. 



Sledi seznam vprašanj, ki so uporabljena v poteku evalvacije: 

1. TEMA JE JASNO OPISANA (Likertova lestvica: Močno se strinjam; Strinjam se; 

Neodločen; Se ne strinjam; Močno se ne strinjam) 

2. TEMA JE DOBRO RAZVITA (Likertova lestvica: Močno se strinjam; Strinjam se; 

Neodločen; Se ne strinjam; Močno se ne strinjam) 

3. UPORABNOST TEHNIK (mikro/e-izobraževanje/tradicionalno) (Likertova 

lestvica: Močno se strinjam; Strinjam se; Neodločen; Se ne strinjam; Močno se ne 

strinjam) 

4. UPORABNOST MATERIALA (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; 

Sprejemnljivo; Slabo; Zelo slabo) 

5. AKTIVNOSTI (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; Sprejemnljivo; Slabo; Zelo 

slabo) 

6. SKUPINSKO DELO (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; Sprejemnljivo; Slabo; 

Zelo slabo) 

7. ORGANIZACIJA / MANAGEMENT ČASA (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; 

Sprejemnljivo; Slabo; Zelo slabo) 

8. UDELEŽBA / ODNOS (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; Sprejemnljivo; Slabo; 

Zelo slabo) 

9. KLJUČNI GOVORCI (Likertova lestvica: Zelo dobro; Dobro; Sprejemnljivo; Slabo; 

Zelo slabo) 

Link do Google obrazca je naveden v prilogi! 

 

INDIKATORJI 

Kvantativa: 

- 3-dnevno teoretično in praktično usposabljanje za zaposlene; z elementi 

igrifikacije (motivacijski management), vajami s scenariji itd. 

- 1 kurikulum 

- 10 -15 udeležencev 

Kvalitativa: 

- Zadovoljstvo udeležencev, z novo metodologijo, ki se meri z evalvacijskim 

vprašalnikom. 

Priporočila za izvedbo pilotnega testiranja 

1. Sprva, indentificirajmo raznolikost udeležencev s seznama ciljnih skupin, ki naj bi 

sodelovale v TransIT projektu. 

2. Spoznajmo se s kriteriji evalvacije. 



3. Oblikujmo prvo testiranje. 

4. Izberemo in pripravimo potreben material. 

5. Načrtujemo vnaprej. 

6. Diskutirajmo / komunicirajmo s ciljno skupino. 

Načrt za implementacijo pilotnega testiranja  

Za uspešno implementacijo pilotnega testiranja, prosim sledite sledečim korakom:  

Najprej se spoznajte s svojimi uporabniki. Kdo je vaša ciljna skupina? Ker je to predpisano 

v TransIT projektu, se morate fokusirati na ciljno skupino, opisano na strani 4. V TransIT 

konzorciju so različni tipi organizacij, zato v tem koraku razmislite o načinih doseganja 

predpisane ciljne skupine skozi kanale vaše organizacije.  

Drugi korak je zgraditev delovnega reda. Kako se bojo udeleženci učili? Katera orodja, 

aktivnosti, ključne govorce, igre boste uporabili v 3-dnevnem testiranju? V tem priročniku 

lahko najdete različne predloge, a boste morali sami oblikovati svoj kurikulum, ki bo 

narejen specifično za vaše udeležence. 

Tretji korak je dizajn. Kako boste predstavili vsebino “kompleta za usposabljanje”, ki bo 

razvit skozi proces TransIT projekta?  

Četrti korak je testiranje (evalvacija je prav tako predstavljena v tem priročniku), a 

vprašalnik prevedite v svoj jezik. To je zelo pomemben korak, saj morate testirati, ne le 

izvedbo, temveč tudi material, ki bo uporabljen skozi življenski cikel projekta, kot je 

navedeno na začetku priročnika. 

Peti korak je zbiranje povratnega mnenja. S pomočjo vprašalnika morate zbrati 

kvantitativne podatke, skozi diskusije med testiranjem pa zberete še kvalitativne podatke.  

Ne pozabimo, da se lahko sami odločite na kakšen način boste implementirali testiranje. 

 



Časovnica pilotnega testiranja 



STOPNJA 1 – Marec 2022 

STOPNJA 2 – Marec/April 2022 

STOPNJA 3 – April/Maj 2022 

STOPNJA 4 - April/Maj 2022 

STOPNJA 5 – Maj 2022 

Dizajn pilotnega testiranja - NUI Galaway 

 

1. Program pilotnega testiranja 

1.1 Uvod 

TransIT program usposabljanja za pilotno testiranje je namenjen projektnim managerjem 

in podjetnikom, ki želijo svoje organizacije popeljati v standard Industrije 4.0. Pilotno 

testiranje nam predstavi okvirne nivoje zahtevanj Industrije 4.0, ki jhi udeleženci lahko 

prilagodijo, da ustrezajo njihovim potrebam. Pilotno testiranje je 3-dnevni program (8 ur 

na dan), ki udeležencem predstavi standard Industrije 4.0, njegove prednosti in 

metodologije, ki se jih lahko poslužijo udeleženci, za lažjo tranzicijo iz trenutnega 

operativnega standarda njihove organizacije, v standard Industrije 4.0. 

1.2 Struktura programa 

Pilotni program je razdeljen na 4 glavne sekcije: 

Dan 1: Prvi dan je osredotočen na ustvarjanje splošne ozaveščenosti in kultivacijo 

interaktivnega interesa v program. Prvi dan se deli na 4 glavne sekcije: 

a. Uvodna predstavitev: Poda nam pregled TransIT projekta, fokusira se na različne 

aspekte projekta in ključne lekcije, ki jih pridobijo udeleženci. Predstavitev prav tako 

funkcionira kot predstavitveni nivo interakcije s TransIT kompletom, vključno s ključnimi 

lekcijami, ki jih je ekipa zbrala med projektom. 

b. Osrednja seja: Glavni govorec, z izkušnjami z implementacijo standardov 

Industrije 4.0, nagovori udeležence in poda vpogled v način, na katerega je lahko standard 

Industrije 4.0. uporabljen za izboljšanje večih vertikal inštitucije. Seja je načrtovana kot 

iinteraktivna in služi kot igra/šala, ki prebije led in glavna točka za analizo udeležencev.  

i. Glavni govorec: Neodločeno 

ii. Tip angažiranosti: Delno interaktiven 



c. Struktura usposabljanja: Ta del je zasnovan za namen jasne komunikacije med 

udeleženci in inštruktorji. Vsebuje informacije o rezultatih in ključnih vsebinah, ki se jih 

bodo naučili udeleženci. Lekcija je fleksibilna in interaktivna. 

d. Predstavitev TransIt kompleta orodij: Popoldanska lekcija prvega dne zavzema 

predstavitev TransIT kompleta orodij in njegove uporabe. Lekcija vsebuje tudi samo-

ocenitev aktivnosti, ki jih bodo udeleženci izvajali s TransIT kompletom orodij, ter 

testiranje na različne načine e-izobraževanja z uporabo kompleta orodij. 

Dan 2: Drugi dan je namenjen na zahteve udeležencev in delavnice, ki se osredotočajo na 

njihove potrebe. 

a. Razumevanje občinstva: Med lekcijo bodo udeleženci komunicirali svoja 

pričakovanja lekcije z inštruktorji, za zagotovitev ustrezne komunikacije med inštruktorji 

in udeleženci ob maksimiziranju efekta, ki ga ima program. Obenem, lekcija omogoča 

inštruktorjem izbiro najprimernejših vaj in orodij za delavnice. 

b. Praktične vaje (Prvi del):  S pomočjo naučenega znanja prejšnje lekcije, bomo 

nadaljevali s praktičnimi vajami, izbranimi iz vnaprej pripravljenega seznama. V vajah 

lahko uporabimo hipotetične ali resnične primere. Ekipa lahko, z dovoljenjem 

udeležencev, uporabi zanimive študije primera iz delavnic, v “multiplier” dogodkih. 

Lekcija traja dopoldne in popoldne, in je razdeljena na 2 dela, ki se usklajujeta s 

kompletom orodji, vsak del pa traja maksimalno 3 ure. 

i. Inovacijski management: Ta poddel obsega usposabljanje z najboljšimi vajami in 

delavnicami, osnovanimi na različnih orodjih inovativnega managementa. 

ii. Motivacijski management: Ta lekcija se osredotoča na najboljše vaje za uporabo v 

motivacijskem managementu in vsebuje delavnice, ki spodbujajo motivacijski 

management in njegovo efektivno implementacijo v organizaciji. 

Dan 3: Zadnji dan je osredotočen na pripravo tehničnih orodij, kompetenc in kolaboracije, 

potrebnih za tranzicijo v Industrijo 4.0. 

a. Praktične vaje (Drugi del – Tehnična kolaboracija): Delavnica je nadaljevanje 

drugega dne, namenjena je povezavi tako inovativnega kot motivacijskega managementa s 

tehničnimi orodji, in vključitev kolaborativne strukture za maksimizacijo efektivnosti 

tranzicije. Delavnica naj bi trajala 3 ure. 

b. Zaključek usposabljanja in management povratnega mnenja: Druga polovica dneva 

je namenjena informalnemu interaktivnemu delu, kjer lahko udeleženci svobodno 

komunicirajo z inštruktorji. Uporabljena naj bo strukturirana metoda zbiranja povratnega 

mnenja, da bomo lahko izboljšali TransIT komplet orodij, zberimo pa tudi izjave 

udeležencev, ki bodo uporabljene na “multiplier” dogodkih. 

1.3 Trajanje programa 



Pilotni program je zasnovan za skupno trajanje 3 dni, 8 ur dnevno, vključno s premori. 

Dogodek bo dnevno trajal 6 ur in 30 minut, 1 ura bo namenjena odmoru za kosilo, 

načrtovana sta tudi 2 15-minutna premora. 

1.4 Podatki zbrani med testiranjem: 

a. Video programa pilotnega testiranja 

b. Seznam udeležencev, s podpisi, če je možno 

c. Skupinske fotografije aktivnosti 

d. Zanimive študije primerov, če so, predstavljene s strani udeležencev, med 

delavnico 

e. Pričevanja 

 

 

  



Priloga 1: Vaje*  

• Spletni kviz 

• Kviz  

• Križanke 

• Filmsko izobraževanje 

• 6 klobukov razmišljanja 

• Izdelava svoje ciljne strani  

• Ponovna izumitev monopola  

• Igra vodstva in motivacije 

• Zemljevid misli  

• ERRC tehnika  

• Indentificiranje problemov in generiranje rešitev  

• Igranje vlog 

• Profiliranje, intervjuvanje 

• Generacijski stolpi 

* na voljo preko Google Drive-a 

Priloga 2: Izročki* 

- Predstavitev TransIT projekta (PPT) 

- Predstavitev filmskega izobraževanja (PPT) 

- Priročnik za platformo TransIT 

- TransIT Brošura 

* na voljo preko Google Drive-a 

Priloga 3: Poziv udeležencem 

PRIMER: 

IZRAŽANJE INTERESA ZA SODELOVANJE V FAZI TESTIRANJA 

TransIT projekt razvija in zagotavlja inovativni kurikulum, izobraževalne metode in 

programe usposabljanja, ki garantirajo efektivno tranzicijo v standarde Industrije 4.0. 

Je idealna rešitev za vodje podjetij, vodilne v industriji, kadrovske specialiste, majhna in 

srednje velika podjetja in javne centre/zavode. 

Objektiva projekta je ustvaritev kompleta za usposabljanje, usmerjenega v delo srednje 

stopnje managementa v majhnih in sreednje velikih podjetij. Projekt strmi k razvoju 

delovnih kompetenc, ki so potrebne za managiranje tranzicije v Industrijo 4.0. 



Cilj TransIT-a je izboljšanje inovacij in motivacije, kot 2 ključnih elementov uspeha: 

maksimiziranje sposobnosti, ki iz ljudi pritegnejo le najboljše, navdihovanje inovativnosti 

in optimiziranje uporabe kadrovskih potencialov. 

3-dnevni program pilotnega testiranja omogoča udeležencem brezplačen dostop do 

TransIT- Izobraževalni viri- in inovativnih orodji, ki vključujejo mikroizobraževanje, e-

izobraževanje in tradicionalno izobraževanje. 

Program obsega sledeče teme: 

1. Inovacija, 

2. Motivacija in 

3. Tehnična kolaboracija. 

Udeleženci bodo prejeli vpogled v najsodobnejše kompetence in znanje na področju 

tranzicije v Industrijo 4.0, ter dobili priložnost testiranja le-the na praktični način, s tem 

pa bodo TransIT konzorciju prispevali cenjeno povratno mnenje. 

Poziv za izražanje interesa je odprt: 

• Srednji veji managementa majhnih in srednje velikih podjetij, ki so, ali želijo 

biti, odgovorni za implementacijo priprav in tranzicijo v Industrijo 4.0; 

• Zapolseni in ekipe pod vodstvom zgornje ciljne skupine; 

• Oblikovalci politike in tisti, ki sprejemajo odločitve, kadrovski specialisti; 

• Inštruktorji in inštitucije za usposabljanja, ki promovirajo in olajšujejo pot 

inovativnemu, motivacijskemu in prilagodljivemu načinu vodenja, ki 

sodelujejo s podjetji in si želijo novih kompetenc in sposobnosti, ki bi jih 

prenesli naprej; 

• Svetovalci, inštruktorji in organizacijski psihologi, ki sodelujejo v razvoju 

vodstvenih in managerskih kompetenc, kot so inovacijske in motivacijske 

kompetence. 

Prosim, registrirajte se do______. Pilotno testiranje se začne_____ 

Priloga 4: Evalvacija 

Google obrazec (v jeziku vsakega partnerja) (prilepite link) 

Priloga 5: Predloga za državno poročilo 

PRIMER 

1. Splošne informacije 



Lokacija:   

Datum:  

Datum in čas:  

Širjenje informacij/vabil na dogodek (kaj in kako): 

Dnevni red: 

Kurikulum: 

1.1. Seznam materialov/informacij, ki jih prejmejo udeleženci, kako bodo materiali 

zagotovljeni: 

1.2. Kratek opis testiranja: 

1.3. Število udeležencev: 

1.4. Kratek opis strukture profilov udeležencev 

2. Implementacija pilotnega testiranja: 

2.1. Kako so bili udeleženci aktivno vključeni v dogodek? 

3. Povratno mnenje in evalvacija 

4. Sklepi in predlogi 

5. Fotografije dogodka 
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