
 
 

 

 

VABILO 

 

Vabimo vas na BREZAPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV dijakom na praktičnem 

usposabljanju in študentom na praktičnem izobraževanju  

 

Usposabljanje bo na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 

1000 Ljubljana, in sicer  

                        10., 11. in 19. marec 2020 s pričetkom ob 9.00. 

 

Mentorji boste pridobili pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem 

usposabljanju oz. s študenti na praktičnem izobraževanju. 
 

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana je eden izmed partnerjev konzorcija in je 

bila izbrana na javnem razpisu »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–

2021«. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski 

socialni sklad. 
 

Usposabljanje je namenjeno: 

 mentorjem, zaposlenim v podjetjih/zavodih, ki izvajajo praktično usposabljanje (PUD) 

za dijake srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, srednjega poklicno-tehniškega 

izobraževanja, 

 mentorjem, zaposlenim v podjetjih/zavodih, ki izvajajo praktično izobraževanje (PRI) 

za študente višjega strokovnega izobraževanja in 

 mentorjem, zaposlenim v podjetjih/zavodih, ki izvajajo druge formalne oblike 

praktičnega usposabljanja in izobraževanja. 

 

Pogoji za vključitev v program usposabljanja: 

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.  

Program usposabljanja: 

Program usposabljanja je sestavljen iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za 

mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom. 

Zaključek izobraževanja: 

Udeleženec izdela projektno nalogo (ob podpori mentorja/predavatelja) na temo ene od vsebin 

izobraževanja. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo. 

Podrobnejše informacije (posebej vsebine izobraževanja) dobite na spletni strani: 
http://www.usposabljanje-mentorjev.si . 

 

Vabimo vas, da se prijavite in z udeležbo na seminarju nadgradite svoja dosedanja znanja. 

 

                                                                                           Marjeta Smole, prof. 

                                                                                           ravnateljica  

Prijavnica (Glej priponko.) 

http://www.usposabljanje-mentorjev.si/


 
 

 


