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Karierni center Posavje  

 

Kompetentni strokovni delavec za delo z mladimi na kariernem 

področju 

 

Namen programa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter 

izboljšati strokovne, digitalne, komunikacijske in medosebne kompetence, ki jih 

potrebujejo strokovni delavci zaradi potreb pri delu z mladimi v projektu Karierni center 

Posavje. 

Glavni cilj programa je usposabljanje odraslih skupin udeležencev za uspešno in 

konstruktivno delo z mladimi v Kariernem centru Posavje, za uspešno in etično 

mentorstvo mladim, predstaviti udeležencem programa značilnosti ciljne populacije, 

program mentorstva, sistem kompetenc, različne zaposlitvene portale za iskanje 

zaposlitve in priprave življenjepisa, predstaviti vrednotenje in dokumentiranje 

neformalno pridobljenih znanj, izobraževalni sistem in poklice v lokalnem okolju, 

usposobiti mentorje za učinkovito komunikacijo in za reševanje konfliktov, s pomočjo 

katerih bodo pri delu z mladimi uspešnejši. 

Število ur programa usposabljanja: 40 andragoških ur 

 

Vsebine izobraževalnega programa: 

Program je zasnovan modularno in prilagojen potrebam strokovnih delavcev in 

mentorjev za delo z mladimi v Kariernem centru Posavje. Program obsega 40 

pedagoških ur in je sestavljen iz naslednjih sklopov: 

1. Mentorstvo (kaj je mentorstvo) in etične smernice pri kariernem svetovanju – 4 

ure; (predviden termin: 28. 3. 2023) 

2. Izvajanje delavnic z mladimi – trenerstvo in značilnosti populacije – 4 ure; 

(predviden termin: 11. 4. 2023) 

3. Kompetence – predstavitev in uzaveščanje kompetenc ter kompetence 

prihodnosti – 4 ure; (predviden termin: 9. 5. 2023) 

4. Način dela z mladimi, komunikacija in javno nastopanje – 4 ure; (predviden 

termin: 28. 2. 2023) 

5. Individualno delo z mladimi: individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev – 4 

ure; (predviden termin: 21. 3. 2023) 

6. Vrednotenje in dokumentiranje neformalnih znanj in predstavitev življenjepisov 

– 4 ure; (predviden termin: 6. 6. 2023) 

7. Izobraževalni sistem v Sloveniji in predstavitev poklicnih možnosti v lokalnem 

okolju – 4 ure; (predviden termin: 13. 6. 2023) 
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8. Zaposlitveni portali in priprava ustreznega življenjepisa – 4 ure; (predviden 

termin: 29. 8. 2023) 

9. Podjetnost pri mladih – 4 ure; (predviden termin: 19. 9. 2023) 

10. Predstavitev namizne igre Firma kids za podjetniške delavnice z mladimi – 2 

uri; (predviden termin: 3. 10. 2023) 

11. Evalvacija programa in ugotavljanje nadaljnjih izobraževalnih potreb 

udeležencev – mentorjev, ki delajo z mladimi v Kariernem centru Posavje – 2 

uri. (predviden termin: 3. 10. 2023) 

*pridružujemo si pravico do prilagoditve termina glede na izredne razmere in 

razpoložljivost predavatelja 

Pogoj za dokončanje programa: 80-odstotna prisotnost in aktivna udeležba. 

 

Terminski načrt: predavanja bodo predvidoma enkrat ali dvakrat mesečno, ob torkih 

od 12.00 do 15.00 v Krškem na Ljudski univerzi Krško.  

Program se bo pričel predvidoma v torek, 28. 2. 2023, s 4. Modulom s področja 

komunikacije. Predaval bo NLP trener in coach. 

 

Rok za prijave: petek, 24. 2. 2023, do 10.00 

 

Prijavite se lahko na spodnjem obrazcu: 

 

https://forms.gle/ttMF5eoH2WUsq4Yu8  

 

Ana Kramperšek, LU Krško 

 

 

https://forms.gle/ttMF5eoH2WUsq4Yu8

