TRADICIONALNO IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV
13. in 14. september 2011
Rektorat Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana)
1. dan: 13. september 2011
Termin

9.00 – 9.10

9.10 – 9.30

9.30 – 10.15

10.15 – 11.25

11.25 – 11.40
11.40 – 12.10

12.10 – 13.10

13.10 – 14.10

14.10 –

Vsebina
(prostor: Zbornična dvorana)

Uvodni nagovor (prorektorica prof. dr. Julijana Kristl)
Tutorstvo na UL (Iva Matjašič, karierna svetovalka KC UL in Vanja Perovšek,
samostojna strokovna svetovalka UL )
- Kratka predstavitev priročnika.
- Predstavitev rezultatov natečaja za majice (logotip tutorstva).
- Spremembe službe za kakovost in storitve za študente.
- Predstavitev KC UL.
Psihološki pristop pri izvajanju tutorstva (dr. Boštjan Bajec, Filozofska fakulteta)
- Vzpostavitev delovnega odnosa tutor –tutorand.
- Delo s študenti s posebnimi potrebami.
Vodenje in usmerjanje tutorjev (Jože Gornik, CNVOS in Alenka Blazinšek,
Mladinski ceh)
- Faze projektnega ciklusa.
- Faze razvoja skupine.
- Izvajanje projekta.
- Sledenje rezultatom.
- Vodenje tima in motivacija sodelavcev/prostovoljcev.
- Nadzor.
Razprava
Odmor s pogostitvijo
Motivacija in promocija pri tutorstvu (Sašo Kronegger, 3P izobraževanje in
svetovanje, Sašo Kronegger s.p.)
- Kako motivirati člane ekipe za delo.
- Nagrajevanje in spodbude.
- Priprava promocijskega načrta.
- Predlog in priporočila za izvedbo aktivnosti.
Uporaba spletnih orodij za promocijo storitev (Matej Špehar, Poslovno svetovanje,
Matej Špehar s.p.)
Uporaba spletnih orodij za promocijo storitev.
Uporabnost spletne strani na Facebooku (FB).
Kako ustvari FB-page in uporabljati FB-page.
- Prednosti, slabosti FB-ja.
Diskusija, evalvacija in zaključek prvega dne

TRADICIONALNO IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA
KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV
13. in 14. september 2011
Rektorat Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana)
2. dan: 14. september 2011
Termin

Delitev v 2 skupine po delavnici
Delavnica 1
Delavnica 2
Didaktika za tutorje
(Romina Plešec Gasparič,
Pedagoška fakulteta)

9.00 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 13.20

Medkulturno sporazumevanje
(Simona Muršec, trenerka za
človekove pravice in globalno učenje)

Učne metode, pomen povratne
informacije, refleksija, tutorski odnos.

Razumevanje kulturnih razlik,
vzpostavitev medkulturnega
sodelovanja in sporazumevanja pri
tutorskem delu.

Prostor: Soba rektorjev

Prostor: Dvorana Ivana Hribarja

Odmor za kavo
Delavnica 1

Delavnica 2

Didaktika za tutorje
(Romina Plešec Gasparič,
Pedagoška fakulteta)

Medkulturno sporazumevanje
(Simona Muršec, trenerka za
človekove pravice in globalno učenje)

Učne metode, pomen povratne
informacije, refleksija, tutorski odnos.

Razumevanje kulturnih razlik,
vzpostavitev medkulturnega
sodelovanja in sporazumevanja pri
tutorskem delu.

Prostor: Soba rektorjev

Prostor: Dvorana Ivana Hribarja

Termin

Prostor: Zbornična dvorana

13.25 – 13.35

Predstavitev organizacij za strokovno pomoč (Iva Matjašič, karierna svetovalka
KC UL)

13.35 – 14.15

Predstavitev Centra za poklicno rehabilitacijo, URI Soča (Metka Teržan, dr.
med. spec. med. dela, prometa in športa)
- Obravnava mladih oseb s posebnimi potrebami: možnosti in cilji.
- Obravava na prehodu med različnimi nivoji in/ali smermi izobraževanja.
- Prehod na trg delovne sile.

14.15 –

Diskusija, evalvacija in zaključek izobraţevanja in usposabljanja

TRADICIONALNO IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TUTORJEV UČITELJEV IN ŠTUDENTOV

PREDSTAVITEV IZVAJALCEV
Boštjan Bajec je leta 2009 doktoriral na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani z delom Fiziološki korelati nihanja reakcijskih časov v teku časa. Leta 2010 je bil habilitiran v
naziv asistenta za psihologijo dela in organizacije.
Joţe Gornik je vodja projektov na CNVOS. Ekonomist po izobrazbi je vodil številne projekte in
sodelavce ter prostovoljce. V praksi je preizkusil razne modele vodenja formalnih in neformalnih
skupin, kot direktor CNVOS pa tudi vodenje mednarodnih skupin. Je avtor publikacij z različnih
področij, med drugim tudi o projektnem delu in pa mreženju nevladnih organizacij. Je pobudnik
projekta NEFIKS in pomaga drugim NVO pri organizaciji projektov. Spretnosti pogajanj in vodenja
sestankov si je pridobival tudi v Mladinskem svetu Slovenije in Evropskem mladinskem forumu.
Alenka Blazinšek je vodja projekta Nefiks. Univerzitetna diplomirana andragoginja deluje na
področju neformalnega učenja in priznavanja neformalnega znanja, prav tako pa tudi na področju
aktivnega državljanstva in socialnega mreženja. Pri svojem delu se redno srečuje s projektnim delom
in motivacijo prostovoljcev. Je avtorica številnih publikacij z omenjenih področij. Ima veliko izkušenj
na področju zaposljivosti in trga dela, preko mandata na Mladinskem svetu Sloveniji pa se je dodobra
spoznala tudi z oblikovanjem politik. Že v študentskih letih je delala v mladinskih organizacijah in tam
vztraja tudi po diplomi.
Sašo Kronegger je socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Trenutno kot pogodbeni
sodelavec s statusom samostojnega podjetnika, izvaja izobraževanja za različne naročnike. Teme
izobraževanj so predvsem usmerjene v izboljševanje komunikacije na medosebnem in
medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novozaposlenim, novo-izvoljenim), reševanje konfliktov in timsko delo. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi
z moderiranjem procesov ter mentorstvom.
Matej Špehar je po 15 letih dela v tradicionalnih medijih (tisk, tv, radio) le te zapustil in se posvetil
izključno družabnim omrežjem. Ustanovil je svojo digitalno agencijo za svetovanje in komunikacijo
blagovnih znamk, podjetij in javnih osebnosti na največjem mediju na svetu - na Facebooku. Že v
enem letu je postala vodilna slovenska digitalna agencija za poslovno Facebook komunikacijo, ki v
imenu naročnikov nagovarja skoraj 450.000 slovenskih FB uporabnikov.
Romina Plešec Gasparič je diplomirala iz pedagogike in angleščine. Na Pedagoški fakulteti je
zaposlena kot asistentka za področje didaktike in vodi seminarske in laboratorijske vaje za študente.
Na osnovni šoli je zaposlena kot učiteljica angleščine in poučuje 8. razred.
Simona Muršec je mednarodno uveljavljena trenerka za človekove pravice in globalno učenje, ki že
vrsto let sodeluje s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope ter Direktoratom za mladino Evropske
Komisije. V Evropi in širše dela z ter usposablja mladinske voditelje, trenerje, facilitatorje,
prostovoljce in druge multiplikatorje, ki delajo na področju medkulturnega dialoga in mednarodnega
sodelovanja.
Metka Terţan je specialistka medicine dela, prometa in športa, zaposlena v Centru za poklicno
rehabilitacijo v URI Soča kot vodja tima za rehabilitacijsko oceno in tretman in član tima za
zaposlitveno rehabilitacijo. Vključena je v projekt uvajanja kakovosti pri izvajalcih zaposlitvene
rehabilitacije. Dela tudi kot izvedenka na Invalidski komisiji II.stopnje v Ljubljani.

