
 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se 

izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: 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. 

 

 

 

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO – Oddelek za izobraževanje odraslih 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

Tel. (04) 277 21 20, 041 499 934 

talija.kalicanin@bc-naklo.si 

 

 

Spoštovani. 

 

Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za mentorje v podjetjih, ki bo v Biotehniškem centru 

Naklo potekalo 18. 2., 19. 2. in 4. 3. 2019.  

Glavni namen usposabljanja (http://www.usposabljanje-mentorjev.si/) je usposobiti mentorje v 

podjetjih za kvalitetno delo z dijaki in študenti višjih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri 

delodajalcih. Za vpis delovišča v register učnih mest, pa je tudi obvezno, da ima delodajalec 

zaposlenega mentorja s pedagoško-andragoško izobrazbo. 

 
Program je sestavljen iz 24-urnega organiziranega usposabljanja, ki bo potekalo v prostorih 

Biotehniškega centra Naklo, ter samostojne izvedbe in predstavitve projektne naloge. Po uspešno 

opravljenem usposabljanju kandidati prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju. 
 

 

Program: 

 

Ponedeljek, 18. 2. 2019 
 

URA TEMA PREDAVATELJ 

8.45–9.00 Prihod in registracija udeležencev  

9.00–12.45 Komunikacija (5 šolskih ur) Tadeja Fričovsky 

12.45–13.45 Odmor za kosilo in neformalno druženje  

13.45–16.00 
Razvojne značilnosti mladostnika  

(3 šolske ure) 
Tadeja Fričovsky 

 

 

Torek, 19. 2. 2019 
 

URA TEMA PREDAVATELJ 

8.45–9.00 Prihod in registracija udeležencev  

9.00–12.00 
Načrtovanje učnega procesa v delovnem 

okolju (4 šolske ure) 
Veronika Gorjanc 

12.00–13.00 Odmor za kosilo in neformalno druženje  

13.00–16.00 
Izobraževalni sistem v RS (2 šolski uri) 

Ergodidaktika (2 šolski uri) 
Milena Maček Jerala 
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Ponedeljek, 4. 3. 2019 
 

URA TEMA PREDAVATELJ 

8.45–9.00 Prihod udeležencev  

9.00–12.00 
Psihološke osnove učenja in 

poučevanja (4 šolske ure) 
Monika Rant 

12.00–13.00 
Odmor za kosilo in neformalno 

druženje 
 

13.00–16.00 
Predstavitev projektnih nalog  

(4 šolske ure) 
M. Rant in T. Fričovsky 

 

Predavatelji usposabljanja so: Veronika Gorjanc, Milena Maček Jerala, Tadeja Fričovsky in Monika 

Rant. 

 
 

Pogoji za vključitev: 
 

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: 

- visoko izobrazbo in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj. 
 

 

PRIJAVNICA 
V prilogi vam pošiljamo prijavnico. Prosimo vas, da prijavnico izpolnite ter vrnete podpisano in 

ožigosano s strani delodajalca na BC Naklo ali pošljete skenirano po elektronski pošti: 

talija.kalicanin@bc-naklo.si , najkasneje do srede, 13. 2. 2019. Prijave zbiramo do zapolnjenih 

prostih mest. 

 
 

KOSILO 
Na centru vam v dneh usposabljanja nudimo možnost kosila. Cena treh kosil s pijačo je 22,50 EUR 

z DDV. Da bomo vedeli, koliko kosil pripraviti, vas prosimo, da na prijavnici označite, ali želite 

naročiti kosilo in če ste morda vegetarijanec/-ka. Kosilo boste plačali po položnici, prosimo navedite 

kdo bo plačnik. 
 

 

INFORMACIJE 

Dodatne informacije prejmete na št. (04) 277 21 20, 041 499 934 ali na e-naslovu: 

talija.kalicanin@bc-naklo.si. 
 

 

Dobrodošli.         Talija Kaličanin, 

koordinatorka projektov 

mailto:talija.kalicanin@bc-naklo.si
mailto:talija.kalicanin@bc-naklo.si

