
 

 

    

 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se 
izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 2. prednostne 
naložbe: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev 
ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb 
po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi 
učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. 

Šolski center Celje 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
 
Celje, oktober 2019 
 
 

VABILO na usposabljanje mentorjev PUD in PRI 
 
 
Spoštovani! 
 
Šolski center Celje je konzorcijski partner projekta Usposabljanje mentorjev za izvajanje 
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 
2016 in 2021. Namen projekta je usposobiti mentorje v podjetjih za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v novih in prenovljenih programih na področju 
poklicnega izobraževanja.  
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 
2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. 
Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno. 
 
 
 
Potek usposabljanja 
Usposabljanje poteka v obliki treh srečanj, vsakič po 8 kontaktnih ur. Za uspešen zaključek in 
pridobitev potrdila o končanem usposabljanju se morajo udeleženci udeležiti vseh srečanj in 
pripraviti seminarsko nalogo.  
 
 
Lokacija in termin usposabljanja 
Lokacija: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje 
Termin: 28. november 2019 (14.00-20.00), 29. november 2019 (14.00-20.00) in 30. november 
2019 (14.00-20.00)  
 
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Število na posamezni izvedbi usposabljanja je 
omejeno.  Prijave zbiramo glede na datum in uro prispetja. Skrajni rok za morebitne odjave je 3 
dni pred izvedbo usposabljanja. V primeru nepravočasne odjave vas opozarjamo, da prijava na 
eno izmed naslednjih usposabljanj ne bo možna. 
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Pogoji za vključitev v usposabljanje 

1. mentor dijakom na praktičnem usposabljanju z delom:  
o poklicna ali srednja strokovna izobrazba in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj 

ali 
o višja izobrazba in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj 

2. mentor študentom na praktičnem izobraževanju: 
o najmanj višja izobrazba in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj 

 
 
Kotizacija in prijava 
Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prijava oz. predhodna 
potrditev udeležbe na usposabljanje je obvezna. 
 
 
Udeležbo na usposabljanju potrdite z izpolnjeno prijavnico in izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki 
ju pošljete po e-pošti na naslov mateja.jager@sc-celje.si ali po navadni pošti (za projektno 
pisarno).  
 
Prosimo vas, da nam vaše prijave posredujete čim prej. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih 
mest. Število na posamezni izvedbi usposabljanja je omejeno.  Prijave zbiramo glede na datum in 
uro prispetja.  
 
 
Za več informacij smo vam na voljo po telefonu ali e-pošti.  
 
 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo! 
 
 
KONTAKT 
Mateja Rajh Jager 
T: 03 428 58 26 
mateja.jager@sc-celje.si 
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PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MENTORJE PUD IN PRI 

 
 

1. DAN, 28. 11. 2019 
Vsebinski sklop 

 Komuniciranje 

 Razvojne značilnosti mladostnika 
 
Predavatelji: Nives Počkar  
 
 
 
2. DAN, 29. 11. 2019 
Vsebinski sklop 

 Izobraževalni program v RS 

 Načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 

 Načrtovanje učnega procesa, spremljanje in vrednotenje dela študenta 
 
Predavatelji: Mateja Zorko Pavšar, Meta Hojnik Verdev 
 
 
 
3. DAN, 30. 11. 2019 
Vsebinski sklop 

 Psihološke osnove učenja in poučevanja 

 Predstavitev seminarskih nalog, primeri dobrih praks, razprava 
 
Predavatelji: Milan Rajh 
 


