
Prvi dan mednarodnega usposabljanja smo se s partnerji dobili na
UPI - ljudski univerzi Žalec. Vsi smo bili navdušeni, da smo se po
mesecih spletnih srečanj končno in že drugič srečali še osebno.

Gostiteljica usposabljanja je predstavila dobro prakso s področja
motiviranja (bivših) podjetnikov 50+ za udeležbo v programih
mentorstva.

V dopoldanskem delu so bili predstavljeni potek projekta Erasmus+

Be The Change, trening za mentorje, usposabljanje za mentorirance
in številna gradiva.

V popoldanskem delu pa sta svoje izkušnje z mentorstvom
predstavila mentorica Bojana Drev in mentoriranec Davor Mlinarič.

Prvi dan
15. junij 2021, Žalec

M-LEARN
Poročilo drugega mednarodnega usposabljanja -

Motiviranje (bivših) podjetnikov 50+ za udeležbo v
programih mentorstva
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Udeleženci:

UPI - ljudska univerza
Žalec (Slovenija) 

STP CONSULTING, S.L
(Španija) 

European Development
Foundation (Bolgarija) 

Asociatia Institutul pentru
Parteneriat Social
Bucovina (Romunija) 

ICI & AILLEURS (Francija)

Confederation of
European Firms,
Employment Initiatives
and Cooperatives (Belgija) 



„Jesen in pomlad
življenja je najboljša
kombinacija za
izpopolnjevanje in
učenje“ 

Drugi dan smo začeli s predstavitvijo dela v večgeneracijskem centru Planet generacij UPI, po
predstavitvi pa nas je pot vodila v Velenje. Naš prvi postanek je bil tamkajšnji večgeneracijski center.

Zaposlene so predstavile svoje delo in svoje poslanstvo.

Po predstavitvi v VGC Velenje smo se sprehodili do Vzorčnega mesta, kjer nam je sodelavka Tanje

Skaza predstavila mentorski program podjetja Plastika Skaza, kot ga izvaja Tanja Skaza.

Na zaključku drugega dneva sta nam Miha in Erik, predstavnika Vzorčnega mesta, predstavila njun

način dela z mladimi. Njihov prostor je poučen in hkrati ustvarjalen, saj ga vsakih nekaj mesecev

tematsko spremenijo. Ni treba poudarjati, da njihova prilagodljivost ponuja edinstveno izkušnjo.

Drugi dan

16. junij 2021, Velenje

Udeleženci drugega mednarodnega usposabljanja smo zadnji dan začeli s slovesno podelitvijo

certifikatov o udeležbi. Po tej dejavnosti nas je pot vodila v Trbovlje, kjer smo obiskali Katapult in
podjetje DEWESoft.

Po ogledu DEWESofta nam je Olga Knez v Katapultu predstavila svoj program mentorstva, ki ga

opravljajo z željo pomagati lokalni skupnosti. S takšnim pristopom ponujajo tako znanje in izkušnje,

kakor tudi možnosti zaposlitve lokalnem okolju.

V prostorih Katapulta je sledila še predstavitev programa S. O. S. šola s strani Alenke Knez in njenih

sodelavk. Njihovo poslanstvo je pomagati učencem pri matematiki s pomočjo didaktičnih

pripomočkov, ki so izdelana s pomočjo lokalnih prijateljev. 

Tretji dan

17. junij 2021, Trbovlje

Obiska partnerjev smo se zelo
razveselili, hkrati pa že nestrpno
pričakujemo naše naslednje srečanje.


