PROGRAM TRADICIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV
Rektorat Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana)
1. dan: sreda, 3.10.2012
Vsebina
(prostor: Zbornična dvorana)

Termin

9.00 – 9.10

Uvodni nagovor (prorektorica prof. dr. Julijana Kristl)

9.10 – 9.30

Tutorstvo na UL (Iva Matjašič, karierna svetovalka KC UL)
- Aktualno na področju tutorstva, predstavitev izobraževanja,
- Ažuriranje podatkov vključenih v sistem tutorstva.
Predstavitev sodelovanja s ŠOU LJ (Urška Rauter, vodja projekta, ŠOU LJ)

9.30 – 9.35

SPOZNAVANJE

9.35 – 10.30

Mreženje in izmenjava izkušenj (Moderator Iva Matjašič, karierna svetovalka KC UL)
- predstavitev udeležencev (vloga, izkušnje in vprašanja),
- primeri dobrih praks,
- predlogi za povezovanje in izboljševanje tutorskega dela.

10.30 – 11.00

ODMOR

11.00 – 12.00

12.00 – 13.30
13.30 –

Psihosocialne značilnosti prehoda v odraslo obdobje(dr. Maja Makovec Rus)
- socialni, kognitivni, moralni in emocionalni vidik,
- presek prehoda: sposobnost prilagajanja, zbranost, toleriranje stresa,
- druga raven učenja in medosebnih stikov.
Uporaba coachinga pri izvajanju tutorskih nalog (dr. Danijela Brečko, Planet GV)
- kakšne veščine, znanja in kompetence tvorijo dobrega tutorja,
- kako pripraviti tutorski načrt,
- voditi tutorsko srečanje, komunikacijske strategije.
Diskusija, evalvacija in zaključek prvega dne

V primeru vprašanj pišite na tutorstvo@uni-lj.si

Prijava na delavnice - 1. dan: 3.10.2012 - TUKAJ

Predstavitev izvajalcev:
dr. Maja Makovec Rus
Doc. dr. Maja Rus Makovec, dr.med., je zaposlena na Psihiatrični kliniki Ljubljana in na
Medicinski fakulteti v Ljubljani. Poleg svoje osnovne stroke psihiatrije se posveča med drugim
tudi sistemski družinski psihoterapiji in je nosilka tega podiplomskega študija na MF UL, v sklopu
katerega se promovira tudi sistemski princip učenja, ki v proces učenja konsistentno uvaja
refleksivnost in kontekstualnost.

dr. Danijela Brečko
Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s
področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Je avtorica
več kot 250 znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah in avtorica sedmih
strokovnih knjig. Že več kot 20 let se v okviru podjetja Planet GV ukvarja s strateškim razvojem
managerskega in drugega poslovnega izobraževanja v Sloveniji. Je strokovnjakinja za strateški
management in karierni razvoj. Predava na domačih in tujih konferencah, in sicer na področju
različnih programov poslovnega izobraževanja kot je vodenje, timsko delo, čustvena
inteligentnost, načrtovanje kariere, identificiranje ključnih kadrov ipd. Je soavtorica
inštrumentarija za merjenje organizacijske energije ter osebne energije vodij in je na tem področju
v slovenskem prostoru orala ledino.

PROGRAM TRADICIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV
Rektorat Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana)
2. dan: četrtek, 4.10.2012
Termin

9.00 – 11.00

Delitev v 2 skupine po delavnici*
Delavnica 1
Delavnica 2
Čustvena inteligenca za
profesionalni in osebni razvoj
(dr. Željko Čurič, O.K consulting
d.o.o.)

Prepoznavanje in preprečevanje
izgorelosti
(dr. Andreja Pšeničny, Inštitut za
razvoj človeških virov)

Sposobnost samozavedanja in
samoobvladovanja, ustrezno ravnanje
s čustvi in konstruktivno odzivanje na
čustva drugih za boljšo medosebno
komunikacijo in počutje v osebnem in
delovnem okolju.

Kako se obvarovati pred izgorelostjo
in zmanjšali njene posledice? Kako
nastane in kaj jo povzroča, kaj lahko
storimo, da izgorelost preprečimo?.

Prostor: Soba rektorjev
11.00 – 11.20

11.20 – 13.20

Prostor: Vogalna soba

Odmor
Delavnica 1

Delavnica 2

Čustvena inteligenca za
profesionalni in osebni razvoj
(Željko Čurič, O.K consulting d.o.o.)

Prepoznavanje in preprečevanje
izgorelosti
(dr. Andreja Pšeničny, Inštitut za
razvoj človeških virov)

Sposobnost samozavedanja in
samoobvladovanja, ustrezno ravnanje
s čustvi in konstruktivno odzivanje na
čustva drugih za boljšo medosebno
komunikacijo in počutje v osebnem in
delovnem okolju.
Prostor: Soba rektorjev

Kako se obvarovati pred izgorelostjo
in zmanjšali njene posledice? Kako
nastane in kaj jo povzroča, kaj lahko
storimo, da izgorelost preprečimo?.

Prostor: Vogalna soba

*Ob prijavi vas bomo obvestili o delitvi v skupino. V primeru vprašanj pišite na tutorstvo@uni-lj.si

Prijava na delavnice - 2. dan: 4.10.2012 - TUKAJ

Predstavitev izvajalcev:
Željko Čurič, dr. med.
Po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj ter direktor projektov podjetja O. K. Consulting. V
letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. Specializiran je za delo na področju svetovanja,
izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje obsega
izobraževanja, usposabljanja in treninge na področju poslovne in športne psihologije ter
individualna in skupinska svetovanja na poslovnem in osebnem področju. Željko je tudi edukator
in trener pripadnikov specialne enote in častnikov slovenske policije ter pogajalske enote za
teroristične situacije ter situacije ob reševanju talcev.

dr. Andreja Pšeničny
1980. leta je diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (Katedra za
klinično psihologijo) in pridobila naziv univerzitetna diplomirana psihologinja, 2010 leta pa je v
okviru iste fakultete pridobila naziv doktorica psiholoških znanosti. Je vodilna strokovnjakinja za
raziskovanje in psihoterapijo sindroma izgorelosti v Sloveniji, svoje raziskovalne izsledke pa
povezuje s psihoterapevtskimi znanji. Zaključila je podiplomski študij iz psihoterapije na
Medicinski fakulteti v Ljubljani in uvodni ter nadaljevalni študij skupinske analize pri Slovenskem
društvu za skupinsko analizo. Vključena je v zadnjo stopnjo študija Razvojno analitične
psihoterapije. Je članica Združenja psihoterapevtov Slovenije, Slovenskega društva za skupinsko
analizo in Psihoanalitičnega društva Slovenije.

PROGRAM TRADICIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV

3. dan: torek, 9.10.2012
TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI
FAKULTETA ZA UPRAVO (Gosarjeva ulica 5), predavalnica 8
Termin

9.00 – 10.00

Vsebina

Predstavitev Društva študentov invalidov Slovenije (Miha Kosi, strokovni
sodelavec DŠIS)
- dejavnosti, storitve za študente,
- predstavitev najpogostejših težav študentov s posebnimi potrebami,
- možnosti sodelovanja.

10.00 – 11.30

Vzpostavitev delovnega odnosa (dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za
socialno delo)
- vzpostavitev delovnega odnosa,
- postavljanje meja v odnosu in
- razreševanje dilem v odnosu.

11.30 – 11.45

ODMOR

11.45 – 12.30

Primeri iz prakse:
- tutor študent za študente s posebnimi potrebami,
- tutorand - študent s posebnim potrebami,
- tutor učitelj za študente s posebnimi potrebami.

12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 -

Vidim cilj (Alen Kobilica, Vidim cilj)
- prestavitev lastne izkušnje,
- motivacija: kako motivirati sebe in druge.
Predstavitev rezultatov raziskave o dostopnosti fakultet za študente s
posebnimi potrebami (Blaž Izlakar, Resor za socialo in zdravstvo, ŠOU LJ)
Diskusija, evalvacija in zaključek

V primeru vprašanj pišite na tutorstvo@uni-lj.si

Prijava na delavnice - 3. dan: 9.10.2012 - TUKAJ

Predstavitev izvajalcev:
Miha Kosi

Miha Kosi je strokovni sodelavec Društva študentov invalidov Slovenije. Ukvarja se s
problematiko zaposlovanja študentov invalidov, s problematiko dostopnosti visokošolskih
zavodov in še z mnogo drugim. Sodeloval je na Projektu Raznolikost je bogastvo družbe v
organizaciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer je ponudil vpogled v življenje
študenta invalida. Redno opozarja na problematiko s katero se soočajo invalidni študenti in tako
sledi viziji Društva študentov invalidov Slovenije.
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič je psihologinja, strokovnjakinja za psihologijo družine, družinska
terapevtka in predavateljica na Fakulteti za socialno delo. V svoji bogati karieri na področju
socialnega dela je postavila temelje, ki jih strokovnjaki na področju socialnega varstva in širše
uporabljajo pri svojem delu v praksi.

Alen Kobilica

Diplomiral je na Fakulteti za šport v Ljubljani, postal učitelj plavanja in dobil dovoljenje za
profesionalnega reševalca iz vode v Sloveniji in ZDA. Ljubezen do športa je kazal tudi kot učitelj
in trener smučanja, zagret nogometaš, odbojkaš in ljubitelj smučanja na vodi. Alen je kot eden
izmed najuspešnejših slovenskih manekenov sodeloval z nekaj najvidnejšimi svetovnimi
oblikovalci in znamkami v visoki modi. Ko je svetovno priznani maneken in lastnik modne
agencije čez noč ostal brez vida, ni vstopil v svet teme. Nasprotno – našel je novo luč in se
posvetil novim ciljem.

Blaž Izlakar
Blaž Izlakar prihaja iz Zagorja ob Savi in je absolvent Fakultete za socialno delo v Ljubljani. Od
decembra 2011 je sodelavec na Resorju za socialo in zdravstvo, kjer je zadolžen za sodelovanje
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani z Društvom študentov invalidov Slovenije.

PROGRAM TRADICIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV

4. dan: sreda, 10.10.2012
TUTORSTVO ZA TUJE ŠTUDENTE
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULETA, Aškerčeva cesta 12
Termin

Vsebina

9.00 – 10.30

Predstavitev mednarodne pisarne ŠOU LJ (Maja Jamnik, Resor za mednarodno
sodelovanje na ŠOU LJ)
- dejavnosti, storitve za študente,
- predstavitev najpogostejših težav tujih študentov,
- možnosti sodelovanja.

10.30 – 12.30

Medkulturni dialog pri tutorskem delu (Sašo Kronegger)
- razumevanje kulturnih razlik,
- vzpostavitev medkulturnega sodelovanja in sporazumevanja.

12.30 – 12.45

ODMOR

12.45 – 13.30

Primeri iz prakse:
- tutor študent za tuje študente,
- tutorand – tuj študent,
- tutor učitelj za tuje študente.

13.30 -

Diskusija, evalvacija in zaključek

V primeru vprašanj pišite na tutorstvo@uni-lj.si

Prijava na delavnice - 4. dan: 10.10.2012 - TUKAJ

Predstavitev izvajalcev:
Maja Jamnik
Študentka Ekonomske fakultete, dodiplomskega študija Podjetništvo. Na Ekonomski fakulteti
ima funkcijo predsednice Študentskega sveta, prav tako pa sodeluje v Študentski organizaciji
Ekonomske fakultete. Že več kot eno leto, pa svoje delo opravlja na resorju za Mednarodno
sodelovanje ŠOU-Lj. Delo je začela opravljati kot vodja recepcije za tuje študente, nato pa je
postala pomočnica ministrice na mednarodnem resorju, kjer je zadolžena tudi za tutorstvo tujim
študentom. Poleg vsega naštetega, pa se ukvarja še z vodenjem različnih prireditev in
organiziranjem dogodkov.
Sašo Kronegger
Sašo Kronegger je socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Kot pogodbeni
sodelavec izvaja izobraževanja za različne naročnike. Teme izobraževanj so predvsem usmerjene
v izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj
izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), izobraževanj in
usposabljanje različnih deležnikov organizacije, reševanje konfliktov, medkulturno sodelovanje in
timsko delo. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter mentorstvom.

PROGRAM TRADICIONALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV

5. dan: četrtek, 11.10.2012
UVAJALNO IN PREDMETNO TUTORSTVO
PRAVNA FAKULTETA (Poljanski nasip 2) , Seminar 4
Termin

9.00 – 10.00

10.00 – 11.20

Vsebina

Pravice in obveznosti študentov UL (Aljaž Gaber, ŠOU LJ)
- predstavitev pravic in obveznosti študentov,
- vlogo študentskega sveta,
- možnosti sodelovanja.
Predstavitev študentske svetovalnice (Sanja Leban Trojar, direktorica Zavoda
Študentska svetovalnica)
- predstavitev dejavnosti svetovalnice,
- najpogostejših vprašanj, možnosti sodelovanja.
Predstavitev kariernih centrov Univerze v Ljubljani (Urška Sazonov, karierna
svetovalka)
- predstavitev dejavnosti KC UL in
- možnosti sodelovanja s tutorji.

11.20 – 11.45

ODMOR

11.45 – 12.30

Primeri iz prakse:
- predmetni in uvajalni tutor,
- tutorand,
- predmetni tutor učitelj.

12.30 – 14.30

Javno nastopanje (Vida Petrovčič, Planet Vida)
- osnove komuniciranja,
- nastopi in predstavitve,
- interaktivna vaja verbalnega in neverbalnega komuniciranja.

14.30 -

Diskusija, evalvacija in zaključek

V primeru vprašanj pišite na tutorstvo@uni-lj.si

Prijava na delavnice - 5 dan: 11.10.2012 - TUKAJ

Predstavitev izvajalcev:
Sanja Leban Trojar
Sanja L. Trojar, direktorica Zavoda Študentska svetovalnica. Svojo pot je v Študentski
svetovalnici začela že pred letom 2000, ko je Svetovalnica delovala še kot stalna dejavnost na
ŠOU v Ljubljani. Na svoji poti je v Svetovalnici opravljala zelo različna dela, od dela svetovalke
za študentske družine, socialne svetovalke, do mentorice za socialno svetovanje ter kasneje vodje
stalne dejavnosti Študentska svetovalnica, vse do ustanovitve zavoda, ko je prevzela njegovo
vodenje kot direktorica.
Vida Petrovčič
Profesorica filozofije in sociologije, se že od leta 1980 - vso svojo kariero - profesionalno ukvarja
z novinarstvom. Od leta 1988 je uveljavljena komentatorka in voditeljica oddaj na RTV
Slovenija in znana moderatorka javnih dogodkov. Njena specialnost so finance in gospodarstvo
na eni strani ter zanimivi TV intervjuji na drugi. Zadnja leta se je posvetila študiju psihologije. Je
NLP mojster praktik ter osebni in poslovni trener za hujšanje, osebno rast in poslovne strategije.
Je avtorica več knjig o hujšanju. Od leta 1995 redno predava in organizira delavnice na teme:
javnega nastopanja, komuniciranja, marketinga, stikov z javnostmi in upravljanja s človeškimi viri
(HRM) v gospodarstvu in javni upravi.

