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Uvod 

Kurikulum za mentoriranje (Mentoring Curriculum) je produkt projekta Evropskega mentorstva v socialnem varstvu 

(European Mentoring in Social Care (EMISC)). Projekt, ki je trajal 3 leta,  je želel doseči spremembo obravnave 

zaposlenih v socialnem varstvu v sodelujočih evropskih državah partnericah in zamenjali star model invalidnosti 

(medicinski pristop) s “socialnim modelom”, pristopom, ki temelji na človekovih pravicah.  

 

Materiali v tem  kurikulumu so nastali z namenom, da bi omogočili možnosti znotraj ogranizacije za implementacijo 

sprememb z uvajanjem Univerzalnega kurikuluma za mentorje (Universal Mentoring Curriculum). Kurikulum daje  

organizacijam zmožnost uvajanja novih načinov dela v organizacijah preko uporabe mentorskega sistema. 

 

Kurikulum za mentorje omogoča vzpostavitev notranjega mentorskega sistema za podporo spremembam v organizaciji 

preko: 

o Izbira in usposabljanje izkušenih zdravstvenih in socialnovarstvenih delavcev, ki so že učitelji.  

Postali bodo učitelji mentorjev, ki bodo znali izvajati Tečaj usposabljanja mentorjev - Mentor Training Course 

(MTC) izkušenim delavcem v zdravstvenem in socialnem varstvu in usposabljati druge učiteje za izvedbo Tečaja 

usposabljanja mentorjev (MTC). 

o Usposabljanje delavcev za mentorje na delovnem mestu. Usposobljeni mentorji bodo nato delali z novimi 

delavci, ki bodo postali mentoriranci na svojih delovnih mestih. Ob zaključku mentorskega procesa bodo 

mentoriranci izpolnjevali Osnovne učne cilje v evropskem socialnem varstvu - Basic European Social 

Care Learning Outcomes (BESCLO). Ti temeljijo na večih Učnih rezultatih, ki so sporazumno postali minimum, 

katere mora doseči in razumeti vsak, ki začenja delo v zdravstvenem in socialnem varstvu. Temelj za njihovo 

osnovanje so človekove pravice invalidov. 

o  Po  ocenjevanju bodo opravljali izpit za Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu - European Care 

Certificate (ECC) za pridobitev certifikata. To ni obvezno, bo pa spodbudilo mentorirance, da pridobijo znanje in 

razumevanje novih pristopov, ki temeljijo na človekovih pravicah preko BESCLO. 

o Spodbujanje mentorirancev za dokončanje Tečaja usposabljanja mentorjev in mentoriranje novih delavcev. S 

tem organizacija pridobi sposobnost in zmožnost implementacije pristopov, ki temeljijo na človekovih pravicah. 
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Za pregled učinkovitosti mentorstva je zasnovan Pripomoček za ocenjevanje mentoriranca (POM), ki so ga preizkusili 

tako učitelji mentorjev kot mentorji. POM je je zasnovan tako, da meri pridobljeno znanje. Uporablja se za oceno 

napredka mentoriranca med procesom.  

 

Mentoriranci izpolnijo POM dvakrat, prvič pred začetkom procesa mentorstva in ponovno po končanem usposabljanju 

ter so pripravljeni na opravljanje izpita ECC. Končnega POM ocenjevanja ni potrebno opraviti, če organizaciji zadošča 

uspešno opravljen ECC izpit. Če pa ima mentoriranec težave z ECC izpitom, lahko s pomočjo drugega POM 

ocenejvanja ugotovite na katerih področjih potrebuje posameznik dodatno usposabljanje ali mentorstvo. 

 

Časovnica za Kurikulum za mentorstvo obsega od 3 do 6 mesecev in zajema tri stopnje, ki so opisane v nadaljevanju. 

Projekt EMISC je potekal 3 leta ter izvedel 3 cikle usposabljanja učiteljev mentorjev/usposabljanja mentorjev/izbor in 

ocenjevanje mentorirancev/mentorstvo/opravljanje izpita ECC. Ta process je bil precej zahteven in je lahko pozitivno, 

če si vzamemo več časa za mentoriranje in ocenjevanje. 

 

V primeru, da uporabljate kurikulum izven projekta, vam to omogoča, da naredite tak časovni okvir, ki ustreza 

potrebam in zahtevam vaše organizacije. Časovni okvir projekta lahko uporabljate zgolj kot vodilo in ga razširite kjer in 

kadar je to potrebno. 

 

Kurikulum za mentorstvo je razdeljen na 3 glavna področja: 

o Usposabljanje za učitelje mentorjev (MTTTC) 

o Tečaj usposabljanja mentorjev (MTC) 

o Mentoriranje mentorirancev  

Na vseh treh področjih so formativni in povzetni ocenjevalni procesi. 
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Cilji kurikuluma:  

 

Cilji tega kurikuluma so: 

 

o Za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v storitvah oskrbe po celotni EU 

o Vplivati na spremembo pri dojemanju delavcev v socialnem varstvu v državah članicah, ki bodo podpirale izvajanje 

storitev z upoštevanjem načel Konvencije o pravicah invalidov Združenih narodov 

o Pripraviti potrebne pogoje za izkoreninjenje starega, medicinskega modela in uvesti socialni model preko 

usposabljanja in mentorstva delavcev z vsakodnevnim delom (samo usposabljanje ne zadostuje glede na velikost 

potrebnih sprememb) 

o Pripraviti kapacitete in zmožnosti v državah partnerkah za izvedbo mentorstva pri svojih delavcih v socialnem varstvu 

o Uporaba mentorstva za podporo delovne sile pri delu, s temeljem na posamezniku preko razlage, vodstva in 

prikazovanja 

o Spodbujati BESCLO in ECC preko EU 

Kurikulum bo izveden na 3 ključnih področjih: 

 

1. Izvedba Usposabljanje za učetelje mentorjev. S tem učitelji mentorjev pridobijo znanje za usposabljanje drugih 

učiteljev z dvodnevnim tečajem usposabljanja mentorjev 

2. Izvedba Tečaja usposabljanja mentorjev. Izvajajo ga tisti, ki so opravili usposabljanje za učitelje mentorjev 

3. Izvedba mentorstva za BESCLO in ECC. 

Komu je kurikulum namenjen?  

 

o Učiteljem v socialnem, zdravstvenem varstvu in izobraževanju 

o Izkušenim delavcem v socialnem in zdravstvenem varstvu 

o Novim delavcem v socialnem in zdravstvenem varstvu 
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Časovnica za izvedbo kurikuluma: 

 

o 3-6 mesecev za 3 področja. Projekt EMISC je trajal 3 leta in vključeval tri cikle usposabljanja, kljub temu pa ni 

potrebno slepo slediti neizogibnim omejitvam, ki jih je postavil triletni projekt. Trajanje mentorstva v določenih 

okoliščinah zahteva prilagoditev zmožnostim delavcem in zmožnosti mentorja ter mentoriranca 

 

Učni rezultati:  

 

Razdeljeni na tri ključna področja: 

 

o Usposabljanja za učitelje mentorjev - 5 dni 

 

o Tečaj usposabljanja mentorjev- 2 dni 

 

o Mentoriranje mentorirancev- 12 tednov (To obdobje je prilagodljivo) 

Usposabljanje za učitelje mentorjev 

 

Po opravljenem Usposabljanju za učitelje mentorjev bodo učitelji mentorjev poznali: 

 

o Prepoznavanje ciljev projektov EMISC 

o Prepoznati cilje BESCLO in povedati, kako spodbujajo človekove pravice in invalidnost na delovnem mestu 

o Izpostaviti potencialna težavna področja pri razumevanju BESCLO in načinih, kako jih preprečiti 

o Opisati proces izbire mentorjev za Tečaj usposabljanja mentorjev 

o Izbrati primerne delavce za udeležbo in dokončanje Tečaja usposabljanja mentorjev, ki bodo zmožni mentoriranja 

potencialnih novih delavcev za dokončanje ECC usposabljanja in izpita 

o Znali izvesti Tečaj usposabljanja mentorjev za primerne nove delavce 

o Znali uporabiti Pripomoček za ocenjevanje (POM) 
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o Opisati, kako bo POM uporabljen za mentorje in mentorirance 

o Usposobiti nove učitelje za izvedbo zgoraj navedenega 

Tečaj usposabljanja mentorjev 

 

Ob dokončanju Tečaja usposabljana mentorjev bodo novi mentorji znali: 

 

o Razumeti vlogo mentorja v projektu EMISC 

o Pripraviti mentorski program 

o Dati mentorsko podporo 

o Oceniti napredek mentoriranca 

o Pregledati lastno uspešnost kot mentor 

o  uporabiti POM s svojimi mentoriranci in zapisati rezultate 

 

Mentoriranje mentorirancev 

 

Mentorji (ki bodo dokončali Tečaj usposabljanja mentorjev) bodo na svojem delovnem mestu znali: 

 

o Izbrati primerne delavce za program mentorirancev 

o Izbrati in zaposliti delavce, ki bodo uspešno opravili usposabljanja (ki morajo vsebovati vse učne rezultate ECC 

izpitov) 

o Dokončati ocenjevanje mentoriranca s POM s svojimi mentoriranci na začetku usposabljanja ECC in zabeležiti 

rezultate 

o Opredeliti vloge mentorja in mentoriranca in jih potrditi skupaj z mentorirancem 

o Opraviti redna srečanja mentorja z mentorirancem in jih zabeležiti v Obrazec mentorskega poročila  

o Oceniti napredek mentoriranca 

o Pripraviti predloge za izboljšanje uspešnosti in napredka mentoriranca 

o Pripraviti mentoriranca za ECC izpit 
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o Opraviti drugo ocenjevanje s Pripomočkom za ocenjevanje mentoriranca (POM) ter zabeležiti rezultat 

o Omogočiti opravljanje ECC izpita mentorirancem, delo z lokalnim ECC vodilnim partnerjem 

o Deliti rezultate mentorstva z mentorirancem in ostalimi, glede na predhodni dogovor (npr. z vodjo storitve)  

 

 

POMEMBNO OBVESTILO 

Projekt EMISC  je primerjal rezultate mentorstva s tistimi brez mentorstva z uporabo kontrolne skupine delavcev, ki niso bili 

deležni mentorske podpore. Rezultat primerjave ECC izpitov in POM pridobljenemu znanju za mentorirance in tiste brez 

mentorstva so dostopni na spletni strani projekta EMISC http://www.easpd.eu/en/content/EMISC-european-mentoring-social-

care#.   

Morda boste želeli uporabiti podobno metodo “kontrolne skupine” tistih brez mentorstva, vendar to ni zahtevano. 

Pomembno je vedeti, da so nekateri partnerji pri zadnji stopnji projekta EMISC opustili kontrolno skupino in omogočili 

mentorstvo vsem udeležencem, ker je to prineslo boljše rezultate na ECC in končnem ocenjevanju s POM .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care
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Usposabljanje za učitelje mentorjev 
Trajanje usposabljanja: 5 dni Usposabljanje namenjeno izkušenim učiteljem v zdravstvenem in socialnem varstvu 

DAN 1 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Učni rezultat 1 Poznavanje vloge mentorja v projektu EMISC. 
Udeleženec bo poznal cilje projekta z namenom prepoznave vodilnih principov Konvencije o pravicah invalidov Združenih 

narodov (UNCRPD). Razumeli bodo svojo vlogo učitelja v projektu in bodo jasno poznali namen, vloge in odgovornosti mentorjev, 

vključno z omejitvami, ki jih mora mentor poznati. ECC certifikat bi morali že prejeti in imeti globlji vpogled v povezanost z BESCLO 

in temelje projekta EMISC. 

1.1.Razumevanje ciljev 

projekta EMiSC, ki  podpirajo 

kurikulum mentoriranja 

 

 Power point predstavitev z uporabo 

strani MTC od 2 do 7  

 uporaba MTC Aktivnosti 1 v manjši 

skupinski razpravi  

 izvedba razprave s celotno skupino 

 Utrditev znanja z MTC izročki 1, 2 in 3 

Formativno  

Vprašanje in 

odgovor 

Višji učitelji  PowerPoint 

projector in 

zaslon 

MTC izroček 1, 

2 in 3 

1.2. Razumevanje ključnih 

vrednot in načel mentoriranja v 

projektu EMiSC 

 

 

 Razprave v manjših skupinah o možnih 

okoliščinah z uporabo MTC Aktivinosti 2 

 Izvedba razprave s celotno skupino in 

povratnimi informacijami skupine 

 Utrditev znanja z MTC izročki 4 

Formativno 

Opazovanje 

skupinskega 

dela in povratne 

informacije 

celotne skupine 

Višji učitelji Papir ter pisalo 

 

MTC izroček 4 

1.3. Razumevanje vloge in 

dolžnosti mentorja v projektu 

EMiSC 

 V projektu 

 Kot ‘učitelj’ pri izvajanju 

‘Tečaja usposabljanja 

mentorjev’ 

 Manjše skupine z uporabo MTC 

Akitvnosti 3 

 Naštevanje s samolepilnimi lističi in tablo 

 Opazovanje in izvedba razprave s 

celotno skupino 

 Izročitev MTC izročka 5 

 
 

Formativno 

Opazovanje in 

vprašanje in 

odgovor 

Višji učitelji Table in pisala 

 

MTC izroček 5 
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Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

1.4. Poznavanje mej 

mentoriranja v projektu EMiSC 

 Uporaba MTC aktivnosti 4 s celotno 

skupino v razpravi 

 Izročitev MTC izročka 6 

Formativno 

Opazovanje 

Višji učitelji MTC izroček 6 

1.5. Poznavanje BESCLO 

 

 Opazovanje ECC certifikatov vsakega 

mentorja (pogoj za vse mentorje je 

opravljen ECC) 

Formativo 

Opazovanje 

 

Višji učitelji Seznam del 

 

U.R. 2 Priprava programa mentorstva 
Udeleženci bodo razumeli Učne pogodbe in kako jo predelati z mentorirancem. Znali bodo prepoznati pomembnost dobrega 

akcijskega načrtovanja in prepoznati ovire ter odpravo ovir pri napredku. 

 

2.1 Preučitev ciljev projekta 

EMiSC z mentorirancem 

 

 Delo v parih pri pregledu učne 

pogodbe, povratne informacije o 

uporabi znanja 

 Razpravo s celotno skupino o MURČK  

načrtovanju 

 MTC aktivnost 5 v parih   

Formativno: 

Opazovanje 

dela v parih in 

skupinska 

razprava.  

Vprašanja in 

odgovori 

Višji učitelji Učna 

pogodba 

MTC izročki 7 

in 8 

2.2 Priprava mentorskega 

načrta 

 PowerPoint predstavitev celotni skupini 

z uporabo MTC strani 8 o MURČK -

merljivi, uresničljivi, realistični, časovno 

določeni in konkretni  

 Delo v parih z uporabo MTC aktivnosti 6 

 Razprava s celotno skupino o MTC 

aktivnosti 7 in seznamom na table 

 

 

Formativno: 

Opazovanje 

skupinskega 

dela in 

vprašanja ter 

odgovori 

Višji učitelji MTC 

PowerPoint 

stran 8 in table 

ter pisala 
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DAN 2 

Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Obnova dneva 1 

U.R. 1 in 2 

 

 Vprašanja in odgovori, priložnost 

skupine za razjasnitev področij z 

dodatnimi vprašanji o  UR 1 in 2 

Formativno: 

Vprašanja in 

odgovori 

Višji učitelji MTC dodatna 

vprašanja 

U.R. 3 Zagotavljanje mentorske pomoči 
Udeleženci bodo razumeli, kako lahko drugim pomaga mentorski proces. Prejeli bodo znanje in razumevanje večjega števila 

učnih pristopov in kako jih uporabiti pri delu za doseganje potreb posameznih mentorirancev. Razumeli in znali bodo uporabiti 

komunikacijske sposobnosti pri mentorirancu. Kandidat za mentorja bo razumel, kako pomagati mentorirancu na delovnem 

mestu med obdelavo posameznih BESCLO področij. Razumeli bodo pomembnost konstruktivnega odziva in uspešnost 

razumevanja odziva mentorirancu. 

 

3.1 Upoštevanje, kako lahko 

mentorski proces vpliva na 

druge 

 

 Izvedba MTC aktivnosti 8 v skupini kot 

celota 

 

 V majhnih skupinah izvedba MTC 

aktivnost 9 ter razmislek o možnih 

scenarijih in odziv celotni skupini. 

Izročitev MTC izročkov 11-13 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov z 

vprašanji in 

odgovori 

Višji učitelji Table in pisala 

MTC izroček 

11-13 

3.2 Uporaba različnih učnih 

stilov 

 Uporaba MTC aktivnosti 10 s katero 

kandidat ustvari lastno učno tehniko ter 

razprava s partnerjem 

Formativno: 

Opazovanje 

Višji učitelji MTC aktivnost 

10 

3.3 Uporaba različnih 

komunikacijskih veščin 

 Izvedba razprave s celotno skupino 

 Uporaba aktivnosti 12 v parih ter odziv s 

celotno skupino 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov in 

aktivnost v 

uporabi 

 

Višji učitelji MTC Aktivnost 

12 
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Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

3.4 Pomoč mentorirancu pri 

uresničevanju BESCLO na 

delovnem mestu 

 

 Delo v parih, nadaljevanje MTC 

aktivnosti 12 (podaljšek aktivnosti 6) ter 

pokrivanje vseh BESCLO področij. Vzorci 

odzivov celotne skupine. 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov in 

aktivnost pri 

delu 

Višji učitelji MTC izročki na 

področju 

BESCLO 

3.5 Konstruktivne povratne 

informacije za mentoriranca 

 

Izvedba skupinske razprave, ki jo vodi 

učitelj in vpeljava UPOKO -

uravnoteženost, pravočasnost, 

opažanja, konkretnost in objektivnost  

 Izročitev MTC izročkov 14 do 17 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov in 

aktivnost pri 

delu 

Višji učitelji MTC izročki 14 

to 17 

PREGLED U.R. 3  Izvedba razprav s celotno skupino s 

priložnostjo za vprašanja in pregled 

dodatnih vprašanj za UR 3 

 

Formativno: 

Opazovanje 

Višji učitelji MTC dodatna 

vprašanja 

 

 

 

U.R.4 Ocenjevanje napredka mentoriranca 

Kandidati bodo razumeli, kaj je Pripomoček za mentoriranje (POM) in za kaj se uporablja. Raziskali bodo uporabo POM  

in razumeli, kako je povezan s posameznimi področji BESCLO. Kandidati bodo vadili uporabo POM in kako pripraviti 

presojanje ocen napredka mentoriranca. Kandidati bodo razumeli večje število metod, katere bodo lahko uporabili za 

oceno napredka mentoriranca ter pomagali mentorirancu pri delu skozi vsako področje BESCLO. Kandidati bodo 

razumeli, kako se odzvati mentorirancem pri njihovem delu in napredku na poti do dokončanja vsakega področja 

BESCLO. Kandidati bodo razumeli pomen beleženja z MAT in beleženja napredka mentoriranca med srečanji 

mentorstva z uporabo Obrazca mentorskega poročila  
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

4.1 Poznavanje uporabe POM 

 

 Kaj je POM? – uvod v sistem 

ocenjevanja. Uporaba MTC PowerPoint 

Formativno: 

Skupinska 

razprava, 

Višji učitelji MTC 

PowerPoint 

strani 11 do 24 
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predstavitve strani 11 -24 za celotno 

skupino 

 

 Vsebina POM - sestava POM  

 8 BESCLO področij v POM – kako je 

vsako BESCLO področje razdeljeno 

znotraj POM  

 

 Izvedba MTC aktivnosti 14 za celotno 

skupino z uporabo MTC strani 25 -32 

 

 Izvedba aktivnosti 15 v manjših skupinah 

z uporabo MTC Excel izročkov A-F, za 

vajo presojanja 

vprašanja in 

odgovori 

Celoten izvod 

MAT 

MAT izročki 20 

do 21 

 

 

MTC strani 25-

32 

 

 

 

MTC excel 

izročki A do F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 3 

U.R.4. Ocenjevanje napredka mentoriranca Nadaljevanje 

 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 
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4.2 Ocenjevanje napredka 

mentoriranca s pomočjo 

različnih metod 

 

 PowerPoint predstavitev MTC strani 33 za 

celotno skupino  

 Celotna skupina izvede MTC aktivnost 16 

 V manjših skupinah dokončanje MTC 

aktivnosti 17 in odziv celotne skupine za 

razpravo. Izročitev MTC izročkov 28 in 29 

Formativno: 

Opazovanje 

skupinske 

razprave in 

vprašanja in 

odgovori 

Višji učitelji MTC stran 

33 

MTC 

aktivnost 16 

tabla in 

pisala. MTC 

izročki 28 in 

29 

4.3 Povratne informacije za 

mentoriranca o napredku pri 

doseganju BESCLO 

 

 Izvedba MTC aktivnosti 18 z uporabo MTC 

izročkov 34-36 v manjših skupinah 

 Razprava možnih scenarijev in odziv 

celotne skupine  

Formativno: 

Opazovanje 

skupinskih 

razprav in 

vprašanja in 

odgovori 

Višji učitelji MTC izročki 

34-36 

4.4 Dajanje predlogov za boljši 

uspeh in napredek 

 Uporaba MTC scerijev 34-36 v manjših 

skupinah za predloge izboljšav in 

napredka 

Formativno: 

Opazovanje 

skupinskih 

razprav in 

vprašanja in 

odgovori 

Višji učitelji MTC izročki 

34-36 

4.5 Pisanje poročil o mentorskih 

srečanjih 

 Uporaba MTC izročkov 37 za celotno 

skupino 

 Mentorski obrazec za beleženje srečanj 

 Uporaba MTC PowerPoint strani 34-36 za 

izobraževanje skupine za uporabo 

“MURČK” pri snovanju akcijskih načrtov in 

uporabo “UPOKO” za odziv 

Formativno: 

Vprašanja in 

odgovori 

 

Višji učitelji MTC strani 

34 -36 

MTC izročki 

37 do 40 

MTC 

Mentorski 

obrazec 

beleženja 

PREGLED U.R.4  Kandidati se spoznajo z POM kot domača 

naloga. Pregled dodatnoh vprašanj za 

U.R.4 

Formativno: 

Vprašanja in 

odgovori 

 

Višji učitelji MTC POM  
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U.R. 5 Refleksija o uspešnosti svojega mentorstva 

 

Kandidati bodo raziskali reflektivno delo in razumeli ‘reflektivni cikel’ in kako to pomaga osebnemu učenju in 

napredku. Učili se bodo, kako pridobiti znanje od drugih o njihovem delu. Kako to uporabiti za izvedbo akcijskega 

načrta zase in nadaljevanje/izboljšanje njihove vloge. 
U.R.5.1. Pregled lastnega dela 

kot mentor 

 Celotna skupina MTC stran 37 

 V parih, izvedba aktivnost 20 

Formativno: 

Vprašanja in 

odgovori 

 

Višji učitelji MTC stran 

37 

Table in 

pisala 

Pregled U.R.5  Izvedba dodatnih aktivnosti Formativno: 

Vprašanja in 

odgovori 

 

Višji učitelji MTC 

dodatne 

aktivnosti 

 

DAN 4 

U.R. 1 do 5 in POM  

Kandidati bodo delali s kolegom ali kolegi ter pripravili predstavitev celotni skupini, kako bi predstavili eno področje 

Tečaja usposabljanja mentorjev mentorjem. Vsaka skupina kandidatov predstavi svoje področje celotni skupini in 

dobijo odziv skupine in učiteljev. 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

U.R. 1 do 5 in POM  

 

 

 Kandidati v parih ali manjših skupinah 

pripravijo 20 minutno predstavitev, ki 

pokriva en učni rezultat Tečaja 

usposabljanja mentorjev. 

 

 Vsaka skupina ima predstavitev, ki ji 

sledijo kratki odzivi udeležencev   

Povzetek: 

Vodja in 

kandidat 

opazovanje in 

odziv 

Višji učitelji PowerPoint 

Projektor  

Tabla in 

pisala 

Samolepilni 

listki po 

zahtevi 

kandidata 

DAN 5 

U.R. 1 do 5 in POM  

Nadaljevanje predstavitev kandidatov celotni skupini ter odzivi. 
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Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

U.R. 1 do 5 in POM   Kandidati v parih ali manjših skupinah 

pripravijo 20 minutno predstavitev, kjer 

vsak pokriva en učni rezultat Tečaja 

usposabljanja mentorjev 

 

 Vsaka skupina ima predstavitev, ki ji 

sledijo kratki odzivi udeležencev 

  
 Skupni odziv na predstavitev in pregled s 

konstruktivno kritiko in usmerjanjem 

 
 Odzivi o POM vodenju ter uporabi POM  

 
 Potencialna problematična področja in 

reševanje težav 

Povzetek: 

 

Opazovanje in 

komentarji 

kandidatov 

Višji učitelji PowerPoint 

Projektor  

Tabla in 

pisala 

Samolepilni 

listki po 

zahtevi 

kandidata 
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Tečaj usposabljanja mentorjev 
Dolžina usposabljanja: 2 dni 

za MTC 

Usposabljanje je za izkušene delavce v socialnem in zdravstvenem varstvu 

DAN 1 

Učni rezultati tečaja usposabljanja mentorjev 1 do 5 in razumevanje Pripomočka za ocenjevanje mentoriranca 

(POM)  

Kandidati bodo razumeli vlogo mentorja v projektu EMISC in razumeli načela Konvencije o pravicah invalidov 

Združenih narodov. Udeleženci bodo razumeli vlogo in odgovornosti mentorja in znali prepoznati meje mentorstva v 

projektu EMISC. Kandidati bodo imeli znanje in razumevanje 8 BESCLO področij in bodo uspešno zaključili ECC izpite 

ter prejeli certifikat. 

Kandidati bodo znali pripraviti mentorski program, pripraviti mentorsko pogodbo z mentorirancem. Znali bodo 

prepoznati potencialne ovire pri napredku mentoriranca in ponudili možne rešitve in podporo. Kandidati bodo prejeli 

znanje o različnih učnih načinih in znanju komunikacije ter znali prenesti znanje v prakso. Znali bodo podati 

konstruktivno kritiko in odziv ter predlagati izboljšave za uspešnost mentoriranca. Kandidati bodo znali uporabljati in 

beležiti s Pripomočkom za ocenjevanje mentoriranca (POM) in druge načine ocenjevanja. Kandidati bodo znali 

uporabiti refleksijski krog in povzeti lasten napredek, uspešnost in delo kot mentor ter uproabiti ta povzetek za akcijski 

načrt za nadaljevanje oziroma izboljšanje dela. 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Uvod 

 

 Predstavitev posameznika ostalim in učiteljem, 

 spoznavanje  

 celotna skupina določi “osnovna pravila”  

 predstavitev učnih rezultatov 

Formativno: 

Opazovanje 

Učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

PowerPoint 

projektor  

Table in 

pisala 

U.R.1. Poznavanje 

vloge mentorja v 

projektu EMISC 

 Predstavitvene strani 2 do 7 

 Izvedba aktivnosti 1 in 2 v manjših skupinah in odziv 

celotne skupine 

 Izročitev izročkov 1 do 4 

 Izvedba aktivnosti 3 v manjših skupinah in odziv 

celotne skupine 

 Izročitev izročka 5 

Formativno: 

Opazovanje in 

vprašanja in 

odgovori 

 

 

 

 

Učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

PowerPoint 

Projektor 

Izročki 

Table in 

samolepilni 

listki 
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 Aktivnost 4 razprava s celotno skupino 

 Izročitev izročka 6 

 Primerjava znanja z ECC certifikati 

 Izročitev dodatne aktivnosti 1 za kandidate, ki jo 

dokončajo posamezno ali izročitev ob koncu 

učnega srečanja 

 

 

Povzetek; 

opazovanje 

ECC certifikatov 

za mentorje, ki 

začenjajo 

program 

 

 

 

 

 

 

Dodatna 

aktivnost 

U.R. 2. Priprava 

mentorskega 

programa 

 Delo v parih, izvedba aktivnosti 5 z izročki 7 in 8 

obrazca mentorske pogodbe 

 Predstavitev MURČK načrta stran 8 

 V manjših skupinah izvedba aktivnosti 6 z izročki 9 

do 17, ki pokrivajo celoten BESCLO 

 V parih izvedba aktivnosti 7 in odziv celotne 

skupine 

 Težave pri usposabljanju in rešitve 

 Izročitev izročkov 17 in 18 

 Izročitev dodatne aktivnosti 2 za kandidate, ki jo 

dokončajo posamezno ali izročitev ob koncu 

učnega srečanja 

Formativno: 

Opazovanje in 

vprašanja in 

odgovori 

 

 

učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

Izročka 7 in 

8 Učna 

pogodba 

obrazec 

PowerPoint 

Projektor  

Izročki 9 do 

16 

Tabla in 

pisala 

Izročka 17 in 

18 

Dodatna 

aktivnost 

U.R.3. Zagotavljanje 

mentorske pomoči 

 Celotna skupina izvede aktivnost 8 

 V 3 skupinah izvedba aktivnosti 9 s pregledom 

scenarijev in odgovarjanjem vprašanj z izročki 19 

do 20 

 Izvedba kratkega vprašalnika posamezno izročkov 

22-25 

 Predstavitev stran 9 

 Izvedba aktivnosti 11 v treh skupinah, razorava 

celotne skupine 

 Predstavitev stran 10 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov in 

skupinsko delo 

Vprašanja in 

odgovori 

 

učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

Table in 

pisala 

Izročki 19-20 

Izročki 22-25 

PowerPoint 

Projektor  

Tabla in 

pisala 

 

 

Izroček 26 
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 Izvedba aktivnosti 12 v parih 

 Izročitev izročka 26 

 Izvedba aktivnosti 13 v parih, katera se navezuja 

na aktivnost 6, rešeni predhodno. BESCLO izročki 9 

do 16. 

 Konstruktivni odziv učitelja ter uporaba kratice 

UPOKO 

 Izročitev dodatne aktivnosti 3 za kandidate v 

prostem času ali izvedba ob koncu srečanja 

 

Izročki 9 do 

16 

 

 

 

Dodatna 

aktivnost 

U.R.4. Ocenjevanje 

napredka 

mentoriranca 

 Predstavitev stran 11 do 24  

Razumevanje uporabe POM  

Vsebina POM 

Prikaz lestvice točkovanja 

Izročitev POM vodiča 

 Celotna skupina reši aktivnost 14, s presojo 4 

področij sobe in izjav na straneh 25 do 32 

 Izvedba aktivnosti 15 v 3 skupinah z izročki A do F 

 Domača naloga branje vodiča POM 

 Predstavitev stran 33 ocenjevanje formativno in 

povzetek 

 V istih 3 skupinah izvedba aktivnosti 17 s primeri A in 

B na izročkih 28 in 29 

 V istih 3 skupinah izvedba aktivnosti 18 z izročki 34 

do 36 v 3 scenarijih 

 Uporaba istih scenarijev in v istih skupinah, izvedba 

aktivnosti 19 

 Uporaba izročka 37 in predstavitev strani 34 do 37 

za razpravo o srečanjih za mentorsko beleženje 

Formativno: 

Opazovanje 

odziva in 

skupinsko delo 

Vprašanja in 

odgovori 

 

učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

PowerPoint 

projektor 

Excel izročki 

A do F 

POM vodič 

strani 3 do 

18 

izročki 31 do 

33 

 

 

 

 

 

 

Izročki 34 do 

36 
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 Izvedba dodatne aktivnosti 4 za kandidate v 

prostem času ali ob koncu srečanja 

Izročki 37 do 

40 

 

Dodatna 

aktivnost 

U.R.5. Refleksija o 

uspešnosti 

svojega 

mentorstva 

 

 Predstavitev stran 37 in izročitev izročka 41 

 Izvedba aktivnosti 20 v celotni skupini 

 Izročitev dodatne aktivnosti 5 za kandidate v 

prostem času ali ob koncu srečanja 

Formativno: 

Opazovanje 

odzivov in 

skupinsko delo 

Vprašanja in 

odgovori 

 

učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 

PowerPoint 

projektor 

izroček 41 

table in 

pisala 

 

dodatna 

aktivnost 

Povzetek vseh U.R. 

in POM 

 Priložnost kandidatov za postavljanje vprašanj 

 

 

 Če ste odločili za izročitev dodatne aktivnosti 20, 

izročite sedaj, nato vrnjena in ocenjena pri učitelju  

Povzetek: 

vprašanja in 

odgovori 

 

Povzetek: 

označevanje 

odgovorov pri 

dodatnih 

aktivnostih 

učitelji 

mentorjev ali 

učitelji, ki so 

opravili MTTTC 

v vsaki državi 
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Mentoriranje mentoriranca 

 
Predlagan časovni okvir 12 tednov vendar 

je lahko prilagojeno potrebam 

organizacije 

Aktivnosti, ki jih izvaja mentor v vlogi mentoriranja 

Teden 1 do 3 ali lokalno določen čas 

 

Izbira delavcev 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Izbor novih delavcev v 

zdravtsvenem in 

socialnem varstvu 

 Uporaba znanja o MTC za izbiro 

delavcev, ki se želijo učiti, sprejeti in 

sodelovati v pristopih 

zdravstvenega in socialnega 

varstva po načelih človekovih 

pravic  

 

Izbor novih delavcev  Mentor  

Izbira delavcev za program mentoriranja 

Izbor polovice novih 

delavcev za vključitev v 

mentorski program  

 Uporaba znanja o MTC za izbiro 

delavcev, ki bodo največ pridobili 

iz mentorskega programa 

 

Končna izbira 

mentorirancev 

Mentor  

Izvedba prvega MAT z novimi delavci 

Izvedba POM z 

mentoriranci na 

začetku projekta EMISC 

 Izvedba POM z mentorirancem, ki 

beleži svoj rezultat 

 

 

 

 

Povzetek; 

Beleženje rezultatov POM  

Mentor POM sistem 

točkovanja 
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Teden 3 do 11 ali lokalno dodeljen čas 

Delo kot mentor z mentorirancem 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Definiranje vloge 

mentorja 

 Uporaba dogovorjenega obrazca 

učne pogodbe 

In izvedba z mentorirancem (MTC 

izroček 7-8) 

Končana učna pogodba Mentor  Učna 

pogodba 

obrazec 

MTC izročki 7 

in 8 

Izvedba rednih 

mentorskih srečanj z 

mentorirancem  

 

 

 Redna mentorska srečanja z 

mentorirancem, priprava MURČK 

akcijskega načrta z mentorskim 

obrazcem za beleženje  

 

 Mentor in 

mentoriranec 

Mentorski 

obrazec 

beleženja  

Ocena napredka 

mentoriranca 

 Redno opazovanje mentoriranca 

na delovnem mestu 

 

 Srečanje z mentorirancem in odziv  

 
 Beleženje z Obrazcem 

mentorskega poročila  

Formativno; 

Izpolnjeni Obrazci 

mentorskih poročil  

Mentor in 

mentoriranec 

Obrazec 

mentorskega 

poročila 

 

Predlogi za izboljašnje 

uspešnosti in napredka 

mentoriranca in 

priprava mentoriranca 

za izpit ECC 

Uporaba konstruktivnih odzivov 

UPOKO in beleženje z Obrazcem 

mentorskega poročila 

 
 

 Mentoriranec razume vdsa 

področja BESCLO in pomoč, kjer je 

potrebna 

Formativno; 

Izpolnjeni Obrazci 

mentorskega poročila 

 

Stopnja napredka z 

mentorjem 

Mentor in 

mentoriranec 

Obrazec 

mentorskega 

poročila 
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Ob koncu obdobja mentorstva 

Mentoriranci in nementoriranci opravijo končni MAT in ECC izpit 
Področje Načrtovano pridobljeno znanje Ocenjevanje Kdo bo izvajalec Oprema/zahteve 

Izvedba zadnjega POM  

z mentoriranci 

 Uporaba POM za opravljanje 

končne ocene napredka 

mentoriranca 

povzetek; 

POM rezultati 

Mentor in 

mentoriranec 

POM 

Opravljen ECC izpit 

vseh novih delavcev 

 Izvedba ECC izpita in opravljen izpit 

vseh udeležencev 

 

 Beleženje rezultatov izpita ECC 

povzetek: 

rezultati izpita ECC 

Ment Mentor in 

mentoriranec  

in 

nemontoriranci 

ECC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajšave 
Začetnice Pomen 

BESCLO Basic European Social Care Learning Outcomes 

BOOST Balanced, Observed, Objective, Specific, Timely - a method for giving feedback 
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ECC European Care Certificate  

EMISC European Mentoring in Social Care- An ERASMUS+ Funded 3 year Project 

EU European Union 

L.O. Learning Outcome  

MAT Mentor Assessment Tool 

MTTTC Mentoring Train the Trainer Course 

MTC Mentor Trainer Course 

SCT Social Care Training 

SMART  Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely - a method for good planning 

ST Senior Trainer 

UNCRPD United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities 

  

 

Okrajšave 
Začetnice Pomen 

BESCLO Osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu  

UPOKO uravnoteženost, pravočasnost, opažanja, konkretnost in objektivnost  

ECC Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu  

EMISC Evropsko mentorstvo v socialnem varstvu – ERASMUS+ 3 letni financirani projekt 

EU Evropska Unija 

UC Učni cilji 

POM Pripomoček za ocenjevanje mentoriranca 

MTTTC Usposabljanje za učitelje mentorjev 

MTC Tečaj usposabljanja mentorjev 

SCT Svetovalec za usposabljanje  
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MURČK merljivi, uresničljivi, realistični, časovno določeni in konkretni  

ST Učitelj mentor 

UNCRPD Konvencija o pravicah invalidov Združenih narodov 

  
 


