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1. Kdo je mentor – vloga mentorja in vrste mentorjev za praktično
usposabljanje študentov na fakulteti

Opredelite, kdo je mentor:

O tem, kdo je mentor, najdemo v virih številne interpretacije:
-

Opredelitve o tem, kdo je mentor, nam kažejo, da mora imeti mentor določene
osebnostne lastnosti, sposobnosti, da lahko pomaga študentu praktikantu in ga tudi
strokovno in osebnostno razvija. Glede na omenjeno lahko sklepamo, kakšne so vloge
mentorja za vodenje študentov na praktičnem usposabljanju.

3

Vloge mentorja za praktično usposabljanje študentov na fakulteti

Opredelite vloge mentorja za praktično usposabljanje na fakulteti:

Najboljši mentorji so tisti....
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Vrste mentorjev v praktičnem usposabljanju
V praktičnem usposabljanju ločimo tudi vrste mentorjev.

Opredelite vrste mentorjev v praktičnem usposabljanju študentov:

Kdo je lahko mentor, je odvisno tudi od strokovne izobrazbe, izkušenj in sposobnosti,
sicer pa vrsto mentorja določajo tudi formalna pravila.

Praktično (nepedagoško) usposabljanje v gospodarstvu in negospodarstvu poteka v
povezavi med:
študentom
praktikantom

:

koordinatorjem/mentorjem
v izobraževalnem zavodu
(fakulteti)
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:

mentorjem
v delovni organizaciji
(»zunanjim« mentorjem)

2. Kompetence mentorja - visokošolskega učitelja za učinkovito
vodenje praktičnega usposabljanja študentov
Najprej moramo opredeliti, kaj so kompetence, saj bomo tako lažje razumeli, kaj so
kompetence mentorja za vodenje študentov na praktičnem usposabljanju. O tem, kaj
so kompetence, ne moremo podati enotne opredelitve.

Kaj so kompetence?

Katere so kompetence mentorja?
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KONKRETIZACIJA MENTORJEVIH KOMPETENC ZA
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV
Kompetence mentorjev so razvrščene v tri skupine.
Glede na vaše izkušnje navedite najpomembnejše kompetence mentorja –
visokošolskega učitelja, za katere menite, da bi jih mentor moral imeti ne glede na vaše
strokovno področje (družboslovje in humanistika ali tehnika in naravoslovje ali regulirani
poklici).

1. Strokovne kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

2. Odnosno-komunikacijske kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
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3. Organizacijsko-administrativne kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitve in predlogi o kompetencah mentorja-visokošolskega
učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov:
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3. Sklepne ugotovitve in razmislek
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