Delovna skupina projekta UnisVET pod vodstvom Srednje ekonomske šole Celje
v sodelovanju s Centrom za poklicno usposabljanje pri Gospodarski zbornici
Slovenije
v a b i

k

s o d e l o v a n j u

avtorje učnih gradiv
Projekt: UnisVET - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem
in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012
Predmet razpisa: Priprava učnih gradiv za področja: ekonomija, trgovina, upravnoadministrativna dejavnost, predšolska vzgoja, frizerske storitve (1. 9. 2008 - 31. 12.
2012)
Vrste gradiva:
• e-dokumenti s shemami, prikazi in informativnimi slikami
• animirane predstavitve
• interaktivne spletne strani
• računalniške simulacije
• didaktične igre
• učni in delovni listi
• delovni zvezek
• učbenik
Obseg:
od 1 do 5 avtorskih pol ali ekvivalent
(1 pola = 16 strani, 30000 znakov s presledki = 50 računalniških zaslonov).
Namen:
Zagotoviti kvalitetna gradiva in možnost izbire za posamezne strokovne in splošne (v
povezavi s stroko) vsebinske sklope ter module v prenovljenih izobraževalnih
programih za razpisana področja.
Obdobje izdelave gradiv in oddaja:
Povabilo avtorjem velja za obdobje od 1. 9.2011 do 30. 6. 2012, ki je razdeljeno na
dve obdobji: od septembra do decembra 2011 (rok oddaje 15. 11. 2011) in od
januarja do junija 2012 (rok oddaje 15. 4. 2012).
Prijava in izbor avtorjev
Potencialni avtorji izpolnijo obrazec Prijavnica za avtorja ter priložijo Europass
(življenjepis). Zaželene so delovne izkušnje na področju izobraževanja. Delovna
skupina bo izbrala avtorje za posamezna področja, ki še niso pokrita z učnimi gradivi.
Z nosilcem naloge, to je Srednja ekonomska šola Celje, bodo sklenili avtorske
pogodbe, v primeru, če pa so avtorji zaposleni pri članicah Konzorcija, pa z GZS

CPU. Avtorji bodo morali naročniku vročiti vso predpisano dokumentacijo, natisnjen
izvod gradiva in CD, kar bo naročnik, skupaj s poročilom za obračunsko obdobje,
posredoval MŠŠ. Avtor bo prejel plačilo po nakazilu sredstev s strani MŠŠ. Vrednost
1 avtorske pole 440,00 EUR bruto, recenzent 80,00 EUR bruto in lektor 50,00 EUR
bruto.
Rok prijave: 15. 9. 2011.
Izpolnjene
prijavnice
s
damjana.lovrencic@guest.arnes.si

prilogami

pošljite

na

e-naslov

Izdelava e-gradiv ni vrednotena v skladu s Pravilnikom o napredovanju v nazive, zato
avtorji iz tega naslova ne prejmejo potrdila. Za napredovanje v nazive šteje samo
gradivo, ki je potrjeno na Strokovnem svetu.

Delovna skupina
za pripravo učnih gradiv
Koordinatorica
Damjana Lovrenčič
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