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Vabilo na usposabljanje za trenerje v mladinskem delu 

 28. oktober – 31. oktober 2021 

- razpis za udeležence - 

  

Si želiš voditi usposabljanja, seminarje, delavnice za mlade? 

Pridobiti nova znanja, izkušnje in reference za nadaljnje delo? 

Omogočiti svoji organizaciji, da pridobi mladinskega trenerja? 

Dolgoročno izboljšati razvoj usposabljanja v svoji organizaciji? 

 

Mladinski svet Slovenije organizira intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu od 

četrtka, 28. oktobra 2021, do nedelje, 31. oktobra 2021. Usposabljanje bo predvidoma potekalo v Hostlu Idrija 

(MC Idrija). 

Namen usposabljanja je usposobiti mladinske voditelje in mladinske delavce za: 

− izvedbo izobraževanj za mlade s pravilno uporabo metod neformalnega izobraževanja; 

− oblikovanje procesov izobraževanj, ki udeležence motivirajo in držijo pozornost ter jim skozi skrbno 

pripravljene procese podajo znanja in izkušnje (teorija in praksa), v zaključku pa pridobljeno znanje in 

izkušnje povežejo v novo pridobljene kompetence; 

− načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji; 

− izobraziti kader za bazene trenerjev vseh organizacij članic in MSS ter ostale organizacije, ki izobražujejo 

po metodah neformalnega izobraževanja. 

 

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja: 

− mladinsko delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji, 

− vrste izobraževanja, 

− delo z mlajšimi odraslimi, 

− zakonitosti učinkovitega učenja, 

− načrtovanje usposabljanja, 

− izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki, 

− metode dela na usposabljanjih, 



 

 

− vrednotenje usposabljanja, 

− priprava gradiv, 

− delo v skupini, vodenje skupine, 

− fasilitacija v mladinskem delu, 

− priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj, 

− digitalno mladinsko delo. 

 

Od udeležencev usposabljanja pričakujemo zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane z uporabo aktivnih 

metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih 

usposabljanja. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci: 

− izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih; 

− izkušnje z vodenjem mladinskih projektov; 

− izkušnje z mladinskim delom (v mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade); 

− interes za opravljanje vloge trenerja v lastni organizaciji ali na MSS. 

 

Na 4-dnevno usposabljanje za trenerje se prijavite z izpolnjeno elektronsko prijavnico, ki je dostopna na 

tej povezavi. Prijavnico izpolnite najkasneje do četrtka, 7. oktobra 2021. 

 

Na usposabljanje za trenerje bomo sprejeli 20 udeležencev oziroma v izjemnih primerih do največ 25 udeležencev. 

V primeru prevelikega števila prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih: 

− raznovrstne izkušnje z mladinskim delom; 

− izkušnje z vodenjem usposabljanj v mladinskem delu; 

− interes za opravljanje trenerskega dela v organizaciji ali na MSS; 

− pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju. 

 

Tehnični podatki: 

Polna (neprofitna) cena usposabljanja je 500 EUR (vključno z nastanitvijo in tremi obroki dnevno). Za namen 

razvoja kvalitetnega kadra mladinskih delavcev v Sloveniji MSS s subvencijo omogoča nižje plačilo usposabljanja 

motiviranim udeležencem pod pogoji, da so: 

− člani/-ce organizacij članic MSS in njihovih lokalnih enot: 50 EUR (-90%), 

− člani/-ce mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 EUR (-90%), 

− člani/-ce drugih mladinskih organizacij: 150 EUR (-70%). 

Za določeno subvencijo s strani MSS se lahko dogovorimo tudi z ostalimi prijavljenimi po predhodnem dogovoru. 

Za individualni dogovor glede višine cene usposabljanja nam pišite na sara.sirnik@mss.si. 

Navedene cene so končni zneski za plačilo za posameznega udeleženca. Vsak udeleženec bo prejel tudi prenovljen 

Priročnik za trenerje. 

Prijavljenim na usposabljanje, ki se usposabljanja iz osebnih razlogov ne bodo udeležili in odjavljenim po 17. 

oktobru 2021, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja. Za upravičeno odsotnost se šteje zdravniško potrdilo 

ali izjemne nepredvidljive okoliščine. 

https://podio.com/webforms/26630704/2022647
file:///C:/Users/sirniks/AppData/Local/Temp/sara.sirnik@mss.si


 

 

Urnik usposabljanja je intenziven in poteka skozi ves dan vse štiri dni, zato usklajevanje z drugimi obveznostmi 

te dni za udeležence ni mogoče. 

Za prevoz na lokacijo usposabljanja poskrbijo udeleženci sami. 

O izbiri kandidatov boste obveščeni po elektronski pošti najkasneje do torka, 12. oktobra 2021. 

 

Janez Jani Majes, 

podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje 


