PROGRAM USPOSABLJANJA
Naziv usposabljanja:
Program usposabljanja:
Trajanje programa v urah:
Kraj izvedbe:
Časovnica:

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023
priloga

50 ur (45 min) – 32 ur pedagoškega dela, 18 ur samostojnega dela
Srednja šola Izola, Izola, Ulica prekomorskih brigad 7
1.
2.
3.
4.

Ciljna skupina in pogoji za
vključitev:

1. dan
2. dan
3. dan
4. dan

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za mentorje dijakom na praktičnem
usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju, pa tudi
mentorjem vajencem.

Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z
delom se lahko vključijo vusposabljanje, če imajo:
- srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na
ustreznem poklicnem
področju ali
- srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na
ustreznem poklicnempodročju.
Kandidati za mentorje študentom na praktičnem
izobraževanju se lahko vključijo vusposabljanje, če imajo:
 najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih
izkušenj na ustreznempoklicnem področju.
V usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v
program usposabljanja v okviru operacij, izbranih na predhodnem JR
Usposabljanje mentorjev 2016-2021.
Udeleženec prijavnici na usposabljanje priloži potrdilo o zaposlenosti v
obliki izpisa obdobij zavarovanja v RS, ki ga pridobi na ZPIZ-u ali priloži
podpisano soglasje izvajalcu usposabljanja za pridobitev podatkov o
obdobjih zavarovanja v RS (priloga).
Pogoji za uspešno
opravljano usposabljanje:

Udeleženec mora biti navzoč vsaj pri 75 % ur neposrednega pedagoškega
dela.
Med usposabljanjem udeleženec pripravi zaključno nalogo, jo odda,
predstavi in uspešno zagovarja.

Predmetnik:

V programu usposabljanja (priloga)
Udeleženci usposabljanja izkažejo pridobljeno znanje s tem, da pripravijo
zaključno nalogo in jo predstavijo. Izvajalci usposabljanja po predstavitvi
podajo povratno informacijo.
Udeleženci imajo med 3. in 4. dnevom usposabljanja najmanj 10 dni
časa za izdelavo zaključne naloge. Predstavitev prenosa izkušenj in
primerov dobrih praks med udeleženci v skupini, diskusija.

Zaključna naloga:

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 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 si stemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje
kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Gradivo in podpora:

Udeleženci usposabljanja prejmejo podporno gradivo, strukturo za
pripravo zaključne naloge in ustrezne dokumente izobraževalnega oz.
študijskega programa.
Udeležencem usposabljanja so predavatelji, v času usposabljanja, na
razpolago za konzultacije in podporo.

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 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 si stemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: izboljšanje
kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

