modul: Vodenje
usposabljanje: Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev
Izvajalka: doc. dr. Monika Govekar-Okoliš, Filozofska fakulteta UNI LJ
Soizvajalka: asist. Renata Kranjčec, univ. dipl. psih.

Izobraževalni cilji
Splošni cilj programa Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev je usposobiti udeležence za izvajanje mentorstva pri
praktičnem izobraževanju ali usposabljanju z delom, na določenem strokovnem področju, s poudarkom umestitve
pedagoške in izobraževalne dimenzije v gospodarsko okolje.

Opredelitev znanj in kompetenc, ki jih bodo slušatelji pridobili
V okviru usposabljanja udeleženec pridobi kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne
starosti na področju praktičnega izobraževanja ter usposabljanja z delom.

Vsebina modula in rezultati
Vsebina modula (po
tematskih sklopih)
I. PEDAGOŠKOANDRAGOŠKO-PSIHOLOŠKI
STEBER: POMEN
MENTORJA/ICE IN
MENTORSTVA

II. NAČRTOVANJE, IZVEDBA
IN EVALVACIJA
PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA:
METODOLOŠKI IN
STROKOVNI VIDIKI

III. EVALVACIJA
UDELEŽENCEV SEMINARJA
ZA MENTORJE/ICE:
METODOLOŠKI IN
STROKOVNI VIDIKI

Predvidene vsebine
- pomen, vloga, naloge in kompetence mentorja/ice
- pomen, oblike in funkcije mentorstva
- mentorstvo kot diadni odnos; vrste in cilji odnosov v procesu mentorstva – praktikant/ka,
delovno okolje, fakulteta
- učinki mentorstva za mentorja/ico, praktikanta/ko in ustanovo, v kateri poteka praktično
usposabljanje
- komunikacija med mentorjem/ico in praktikantom/ko; delovna klima
- vloga, vsebine in cilji praktičnega usposabljanja
- načrtovanje dela v procesu praktičnega usposabljanja, priprava na mentorsko delo
- izpeljava praktičnega usposabljanja praktikanta/ke
- značilnosti učenja in izobraževanja odraslih; oblike, metode in tehnike poučevanja odraslih
ter andragoški ciklus
- motivacija in komunikacija v mentorskem procesu
- načini spodbujanja refleksije; spodbujanje profesionalnega razvoja praktikanta/ke
- kompetence, ki jih praktikanti/tke razvijejo oz. dosegajo med praktičnim usposabljanjem
- oblike in vrste mentorjevih povratnih informacij praktikantu/ki
- opazovanje in sprotna evalvacija praktikanta/ke ter sprotna samoevalvacija mentorja/ice v
praktičnem usposabljanju
- končna evalvacija mentorja/ice o celotnem procesu praktičnega usposabljanja
praktikanta/ke in njegovih dosežkih
- zaključna evalvacija praktikanta/ke in njegovo/njeno oblikovanje končnega poročila o
praktičnem delu in pridobljeni usposobljenosti
- končna samoevalvacija mentorja/ice
- sklepne ugotovitve udeležencev o vlogi, izvedbi in evalvaciji mentorstva praktikantu/ki
- ocena strokovne usposobljenosti udeležencev za mentorstvo praktikantu/ki
- načini vrednotenja mentorskega dela v praktičnem usposabljanju

Izobraževanje bo potekalo v treh dneh po 6 učnih ur in bo ovrednoteno s predvidoma 4 KT ter s predvidenim
veljavnim certifikatom za mentorja.
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