
 

 

 

DELAVNICA ZA USPOSABLJANJE MENTORJEV IN KANDIDATOV 

ZA MENTORJE ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PRAKS 

Velenje, 14. – 16. november 2012, Gaudeamus, Trg mladosti 7, Velenje 

 V Velenju je pretekli teden potekala delavnica za usposabljanje mentorjev in kandidatov za mentorje 
za izvajanje študijskih praks.  Delavnico  je organizirala Visoka šola za varstvo okolja v novi stavbi 
Gaudeamus. Izvedbo delavnice je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
RS v okviru javnega razpisa za implementacijo bolonjskega procesa. Temeljni namen delavnice je 
dvig ravni kakovosti, konkurenčnosti in odzivnosti visokega šolstva na področju usposabljanja in 

pridobivanja novih znanj  za mentorstvo za sodelavce Visoke šole za varstvo okolja.  Delavnice so 
vodili strokovnjaki pedagogi in andragogi, predstavljena je bila domača in tuja praksa. 

Študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije vključuje velik delež praktičnega usposabljanja, 
zato je zelo pomembno, da je izvedba ustrezna in kvalitetna. To študentom daje priložnost, da svoje 
znanje uporabijo pri konkretnem delu in si tako naberejo izkušnje za kasnejše vključevanje v delovno 
okolje.  

Na Visoki šoli za varstvo okolja smo lahko izjemno zadovoljni s pripravljenostjo gospodarskih družb 
in drugih inštitucij za sodelovanje pri organizaciji praktičnega usposabljanja. Sklenjenih imajo 80 
pogodb in to ne le v širši regiji, temveč povsod po Sloveniji, odkoder prihajajo študentje.   

V sredo, prvi dan delavnice, je predavanja pričela  Maša Stavanja s temami: osebnostne in strokovne 
kompetence mentorja kot nosilca praktičnega usposabljanja, usposabljanje v delovnem procesu, 
metode in načela učinkovitega prenosa znanj in izkušenj, jasnosti ciljev, spremljanje  in motivacija pri  
doseganju učnih ciljev.  Tako imenovana mehka znanja in veščine so temeljnega pomena pri 
današnjem usposabljanju na delovnem mestu in so hkrati tudi zelo pomemben element celotnega 
delovnega procesa.  

Mag. Nataša Artič je poudarila pomen načrtovanja in vrednotenja poučevanja v delovnem okolju. 

Viktor Stare je slušatelje seznanil z Ergodidaktiko - vedo o pomenu praktičnega usposabljanja v 
sodobni šoli.  

Srečanje se je zaključilo s strokovno ekskurzijo v Komunalnem podjetju Velenje, na Čistilni napravi v 
Šoštanju.   

K sodelovanju smo povabili tri predavatelje iz tujine: iz Velike Britanije je prišel  Tony Ward, iz 
Madžarske dr. Agnieszka Kluznik-Törő in iz Avstrije dr. Rudolf Kanzian. Mednarodni strokovnjaki 
bodo na delavnici predstavili pomen kompetenc diplomantov za potrebe trge dela.   

Majda Lampret iz Premogovnika Velenje in Nataša Ževart Uranjek Komunalnega podjetja Velenje sta 
na konkretnih primerih predstavili, kako deluje njihov proces dela in izobraževanja in povedali, kaj kot 
delodajalci pričakujejo od diplomantov.  



Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

 

Udeleženci so bili izjemno zadovoljni z vsebino in potekom izobraževanja. Aktivno so sodelovali in 
dali vrsto koristnih predlogov za izboljšanje izvajanja prakse. Skupna pozitivna ugotovitev je bila, da z 
izvajanjem praktičnega usposabljanja pridobijo vsi trije deležniki – študenti, šola in izvajalci.  


