
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                                
                                                                       
 

 
 

Program MEPI 

TEČAJ ZA MEPI VODITELJE  
 

 
 

I. LOKACIJA in TERMINI  
 

Modul 1 Kranj/Ljubljana, 10.,11.februar 2014 ali Kranj/Škofja Loka: 20.,21. avgust 2014 
 
Modul  2 Bohinjska Bela;  28.-30. marec 2014 ali Bohinjska Bela: 26.-28. september 2014 

 
 
 

II. OKVIRNI PROGRAM  
 

MODUL 1 

termin ura vsebina 

Dan 1 

 

8.00 – 8.45 Uvod in spoznavanje 

8.45 – 9.30 Zgodovina in filozofija programa (koncept, pravila) 

9.30 – 9.45 Odmor 

9.45 – 11.30 

Proces udeležbe 
Predstavitev področij  

1. Veščine 
2. Rekreativni šport 
3. Prostovoljsko delo 

11.30 – 11.45 Odmor 

11.45 – 13.00 

Predstavitev področij 
4. Odprave  
5. PNP - Projekt neznani prijatelj 

13.00 -14.30 Kosilo 

14.30 – 16.00 Oblikovanje tima, vodenje, skupinska dinamika, komunikacija, motivacija 

16.00  - 16.15 Odmor 

16.15 - 17. 00 
Odnos odraslih  v programu MEPI: 
odnos do mladih, odnos do družbe, odnos do programa MEPI, odnos do sebe 

17.00 – 17.30 Vrednotenje dneva 

Dan 2 

 

8.00 – 8.30 Uvod in ogrevanje 

8.30 – 10.00 Vpeljava, vodenje, vloge in administracija I. del 

10.00 – 10.10 Odmor 

10.10 – 11.30 Vpeljava, vodenje, vloge in administracija II. del 

11.30 – 11.40 Odmor 

11.40 – 13.00 Vpeljava, vodenje, vloge in administracija III. del 

13.00 – 14.30 Kosilo 

14.30 – 16.00 Izpitna urica in domača naloga 

16.00- 16.15 Odmor 

16.15 – 17.00 Vrednotenje tečaja in zaključek 



         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                                
                                                                       
 

 

MODUL  2 
 

termin ura vsebina 

P
ET

EK
 

8.00 – 9.00 Uvod  in ogrevanje 

9.00 – 12.00 Pregled  teoretičnega dela; konkretna izkušnja -   proces na področju odprav   

12.00 – 13.15 KOSILO 

13.15 – 14.15 Oprema 

14.15 – 16.45 Vloge odraslih: inštruktor, spremljevalec in ocenjevalec 

16.45 – 17.00 Evalvacija 

SO
B

O
TA

 

8.00 – 10.00 Priprave na odprave: topografija in orientacija   

10.00 – 12.00 Priprave na mini odpravo:  razdelitev vlog; načrtovanje poti MINI odprave 

12.15 – 13.15 KOSILO 

13.15 – 15.00 Načrtovanje poti MINI odprave 

15.00 – 15.30 Priprava skupin na odpravo 

15.30 -16.00 Kontrolni pregled (pre-expediiton check) 

Dan 3 

N
ED

EL
JA

 

  

6.15 Zbor in odhod na štart odprave 

7.00 – 13.00 MINI  odprava 

13.00 – 14.00 Poročanje in evalvacija (oral debriefing) in  predstavitve MINI odprave 

14.00 - 15.00 Evalvacija tečaja 

15.15 Zaključek in odhod 

 

 

III. CILJI 
- seznaniti se s konceptom in filozofijo programa MEPI 
- seznaniti se procesom izvajanjem programa 
- razumeti koristi, ki jih ima za mlade udeležba v programu  
- razumeti nacionalni, lokalni  in mednarodni okvir, ki nudi podporo pri izvajanju MEPI 
- razumeti strukturo Nacionalnega urada MEPI in strukturo programa na splošno 
- razumeti postopke vzpostavitve, podpore in vodenja ter promocijo MEPI skupine  
- priznavati pomembnost kvalitetnega izvajanja programa MEPI (slediti smernicam zagotavljanja 

kvalitete) 
- spoznati orodja, ki jih zagotavlja program in spoznati vire (spletna stran, priročniki, slovenski in 

mednarodni viri idr.)  
- razpravljati in vrednotiti primere dobre prakse pri izvajanju programa MEPI 
- priznavati  in spoštovati pomembnost evalvacije pri izvajanju progama MEPI   
- razumeti način/sistem vodenja MEPI prostovoljcev in postopke učinkovitega pridobivanja in 

zadržanja prostovoljcev v programu 
- znati razlikovati vloge odraslih in opisati njihovo sodelovanje 
- pripraviti plan dela oz. letni delovni načrt 
- doživeti izkušnjo aktivnosti izgradnje tima in timskega dela, 
- razumeti in izkusiti način dela z mladimi  
- doživeti izkušnjo mini pustolovske odprave  
 



         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

                                
                                                                       
 

 
 

IV. METODE IN NAČINI DELA 
 
Tečaj poteka v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih 
delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večji del na terenu (odvisno od vsebinskega sklopa). 
Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih 
udeležencev.  
 

- dinamično predavanje z aktivnim sodelovanjem udeležencev, 
- delo v dvojicah in skupinsko delo, 
- interaktivna predavanja, 
- predstavitev primerov dobre prakse,             
- diskusije in debate,                                           
- metoda prikaza oz. demonstracije ter razlaga (slike, zemljevidi), 
- praktične vaje oz. metoda ponavljanja in urjenja, 
- interakcijske vaje, 
- videoiztočnica, 
- viharjenje možganov, 
- metoda igre (uporaba igre pri delu z mladimi), 
- študija primera, 
- vrednotenje, 
- aktivnosti na prostem, 
- igre skupinske dinamike, 
- terensko / praktično delo, 
- test. 

 
 

V. Udeleženci 
Število tečajnikov ne presega 18 tečajnikov. Za primere praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v 
skupine po max. 7 oseb. Tečajniki morajo opraviti test, ki se opravi ob koncu usposabljanja.  
 
 

VI. Kraj in objekti usposabljanja 
MODUL 1: v predavalnicah/konferenčnih sobah (šole, občine oz. drugo) 
MODUL 2: v prostorih in v okolici vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska Bela (teoretično usposabljanje se 
izvaja v učilnici, praktično pa na terenu oz. na ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj). 

 

 

VII. Čas trajanja usposabljanja 

Usposabljanje traja 60 pedagoških ur pouka. Izvedeno je v dveh modulih. 
 
 

VIII. Stroški tečaja  

Tečaj (oba modula)  stane 100 EUR.  Stroške prevoza in prehrane pokriva vsak udeleženec sam oz.  

pošiljajoča institucija. Prijava na tečaj je možna samo s posredovano izpolnjeno prijavnico.  Prijave 

možne do 15 dni pred pričetkom usposabljanja, in sicer na neda@mepi.info 


