Usposabljanje mentorjev 2016-2021
V okviru projekta »Usposabljanje mentorjev 2016-2021« izvajamo usposabljanje
mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD) in praktično
izobraževanje (PRI) po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. Usposabljanje je
brezplačno za mentorje.
Namen projekta je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje
mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z
delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih
(PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja.
Ciljna skupina so mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom
(PUD) in praktično izobraževanje za študente (PRI). Pridobljena usposobljenost je tudi eden od
pogojev za verifikacijo učnega mesta.

Potek in program usposabljanja
Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur
samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.
V okviru kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:
1.

Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija

2.

Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom

3.

Strategije in metode praktičnega izobraževanja

4.

Zakonodaja

5.

Varstvo pri delu

Predvidoma je 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni. Ure so razporejene tako, da je
udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave projektne naloge. Po uspešno
opravljenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo.

Kdo se lahko prijavi?
Prijavi se lahko vsak posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško
usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu, ki ima primerno stopnjo
izobrazbe.
Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim
zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem
podjetju.

Vstopni pogoji:



V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:
poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:
 višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kako se prijaviti?
Prijavite se lahko po elektronski pošti: petra.teraz@guest.arnes.si ali pokličete na št.: 031-277730
in poslali vam bomo prijavnico v fizični obliki.

Kdaj bomo izvajali usposabljanja?


Oktober /november 2018

Prijave zbiramo do 14.10.2018.

Vabljeni!

