»Izvedba celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z integracijo programov
v aktivnosti lokalnih skupnosti v letih 2010, 2011 in 2012« 1. sklop – osnovne šole

Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj s partnerji Zavod RS za šolstvo, Center RS za
poklicno izobraževanje, Korona plus – inštitut za inovativnost d.o.o., SUN Gornja Radgona
d.o.o. in Inštitut Jožef Stefan ter 18 različnimi podizvajalci izvaja projekt spodbujanja
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. V projektu naj bi se razvil trajni model usposabljanja
mladih na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, ki naj bi se tudi integriral v redni
izobraževalni program osnovnih šol.
V prihodnjem letu bo pilotno izvedenih kar 78 usposabljanj učencev osnovnih šol. Z namenom,
da se zagotovi kakovost usposabljanj učencev, bo v letošnjem letu organizirano posebno
izobraževanje mentorjev, kateri bodo vodili in izvajali usposabljanje učencev. Po zaključenem
usposabljanju bodo udeleženci prejeli posebna potrdila o mentorstvu, ki bo osnova za prihodnje
izvajanje usposabljanj v osnovnih šolah. Oseba, ki ne bo zaključila usposabljanja, ne bo mogla
biti mentor pri usposabljanju otrok, zato predlagamo, da se vsi, ki želijo sodelovati pri izvedbi
usposabljanj otrok, prijavijo.
Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Vljudno vabljeni!
mag. Nataša Štirn
direktorica Obrtno-podjetniškega
izobraževalnega središča pri OZS

PROGRAM USPOSABLJANJA MENTORJEV – 15 pedagoških ur
1.dan:
Predavatelja: izr.prof.dr. Borut Likar ali Karin Žontar
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

uvodni pozdrav in predstavitev udeležencev
pomen in prikaz uvajanja inovativnosti v program in prepletanje inovativnosti ter
podjetništva (EU-družba-podjetje-posameznik-šola)
predstavitev projekta
o (namen, cilji, aktivnosti v projektu, terminski plan) +
o seznanitev udeležencev z vključevanjem deležnikov v program, vključevanje
podjetnikov iz lokalnega okolja in primerov dobrih praks
o prikaz strukture programa za vse tri triade
o priprava učne ure za posamezno triado osnovne šole

10.30 – 10.45

odmor

10.45 – 12.15

prikaz tehnik – kolikor možno skozi konkretne naloge (vse 3 triade)

12.15 – 13.00

odmor za kosilo

13.00 – 15.00

prikaz posameznih nalog za I., II. in III. triado OŠ – delo na primerih in prikaz izvedbe
posameznih iger v večji meri s poudarkom na inovativnosti

15.00 – 15.15

odmor

15.15 – 16.00

seznanitev udeležencev z vprašalniki, ki se bodo uporabljali ob koncu programa za
merjenje inovativnosti

16.00 – 16.30 vprašanja udeležencev in zaključek usposabljanja
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2.dan:
Predavatelja: Mag. Nataša Lorber ali Zlatko Erlih
9.00 – 10.00

podjetništvo in pomen uvajanja podjetništva v osnovnih šolah

10.00 – 10.15

odmor

10.15 – 12.00

prikaz posameznih nalog za I. triado OŠ – delo na primerih in prikaz izvedbe
posameznih iger v večji meri s poudarkom na podjetnosti

12.00 – 12.45

odmor za kosilo

12.45 – 14.15

prikaz posameznih nalog za II. triado OŠ – delo na primerih in prikaz izvedbe posameznih
iger v večji meri s poudarkom na podjetnosti

14.15 – 14.30

odmor

14.30 – 16.00

prikaz posameznih nalog za III. triado OŠ – delo na primerih in prikaz izvedbe
posameznih iger v večji meri s poudarkom na podjetnosti in prikaz elementov »MINI
POSLOVNEGA NAČRTA«

16.00 – 16.30 vprašanja udeležencev

TERMINI IZVEDBE USPOABLJANJ
Program usposabljanja mentorjev se bo izvajal v naslednjih terminih in krajih:
ŠT. TERMIN
1 22. in 24. 11. 2010 (ponedeljek, sreda)
2 23. in 25.11.2010 (torek, četrtek)
3 25. in 26. 11. 2010 (četrtek,petek)

4 26. in 27.11.2010 (petek, sobota)
5 8. in 9. 12. 2010 (sreda, četrtek)
6 13. in 14. 12. 2010 (ponedeljek, torek)

LOKACIJA
OOZ Celje
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
OZS
Celovška 71, 1000 Ljubljana
OOZ Celje
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
LJUDSKA UNIVERZA GORNJA
RADGONA, Trg svobode 4, Gornja
Radgona
OZS
Celovška 71, 1000 Ljubljana
OZS
Celovška 71, 1000 Ljubljana

PRIJAVE
Pisno prijavo na usposabljanje nam lahko najhitreje pošljete po e-pošti opis@ozs.si ali po faxu, št.: 01/583 05 60 oz. na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, OPIS, Celovška 71,
1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest; na posamezni izvedbi je
maksimalno število udeležencev 25.
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA
Za vsa morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na Amro Škrgić, telefon: 01 58 30 581 ali
e-naslov: amra.skrgic@ozs.si.

»Izvedba celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z integracijo programov
v aktivnosti lokalnih skupnosti v letih 2010, 2011 in 2012« 1. sklop – osnovne šole

PRIJAVNICA
Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost!
USPOSABLJANJE MENTORJEV – 15 pedagoških ur

Želen termin in kraj izvedbe:

Priimek in ime udeleženca:

Telefon (GSM):

E – naslov:

Zaposlen pri:

Status (učitelj, podjetnik, sekretar OOZ,…):

Datum: Ljubljana, 18.11.2010

Podpis: ____________________________

S podpisom potrjujem vpis na seznam udeležencev seminarja in jamčim za točnost navedenih podatkov.
Pisno prijavo na usposabljanje nam lahko najhitreje pošljete po e-pošti opis@ozs.si ali po fax-u, št.: 01/583 05 60
oz. na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, OPIS, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do
zasedbe prostih mest; na posamezni izvedbi je maksimalno število udeležencev 25.

