
 

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; prednostne 
naložbe 10.2: Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz 
izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi 
za napredovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem 
mestu, vključno z dualnim učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: izboljšanje kompetenc izvajalcev 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

 
 
 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MENTORJE PUD IN PRI 
 

Program usposabljanja za mentorje PUD in PRI - 1. skupina 

 

Sklop A  Vsebina 

25.11.2022 Komuniciranje in sodelovanje dijaka in mentorja 

Kako nagovoriti mladostnika 

26.11.2022 Vloge in naloge dijaka 

Sodobni učni pristopi 

Spremljanje dijakov oz. študenta 

Posebne potrebe 

Ključne in generične kompetence 

29.11.2022 Zakonodaja in dokumentacija 

Načrtovanje usposabljanja na delovnem mestu  

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Posebne potrebe 

Samoevalvacija in refleksija mentorjevega dela 

2.12.2022 Predstavitev zaključnih nalog 

 

Predavatelji: Milan Rajh, Meta Hojnik Verdev, Mateja Zorko Pavšar, Nina Jaklevič 

 

 

 

  



 

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; prednostne 
naložbe 10.2: Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz 
izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi 
za napredovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem 
mestu, vključno z dualnim učnimi sistemi in vajeniškimi programi; ter specifičnega cilja 10.2.2: izboljšanje kompetenc izvajalcev 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

 

 

 

 

Program usposabljanja za mentorje PUD in PRI - 2. skupina 

 

Sklop A  Vsebina 

24.11.2022 

 

 
 
 
 
 

  

Vloge in naloge dijaka 

Sodobni učni pristopi 

Posebne potrebe 

Zakonodaja in dokumentacija 

Samoevalvacija in refleksija mentorjevega dela 

26.11.2022 Komuniciranje in sodelovanje dijaka in mentorja 

Kako nagovoriti mladostnika 

30.11.2022 Spremljanje dijakov oz. študenta 

Ključne in generične kompetence 

Načrtovanje usposabljanja na delovnem mestu 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Posebne potrebe 

3.12.2022 Predstavitev zaključnih nalog 

 

 

Predavatelji: Milan Rajh, Meta Hojnik Verdev, Mateja Zorko Pavšar, Nina Jaklevič 

 




