PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
3. letnik

NAVODILA MENTORJU
V šolskem letu 2017/18 morajo dijaki 3. letnika v skladu z zahtevami programa predšolska vzgoja opraviti
obvezno praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). Da bi se izognili daljši prekinitvi pouka zaradi
opravljanja PUD, smo ga organizirali tako, da dijaki prihajajo v vrtec vsak petek, kjer bodo v skupini 6 ur,
možnost imajo izkoristiti tudi 30 minut za malico izven skupine in so tako v vrtcu 6 ur in 30 minut.

Namen PUD
Dijaki naj se seznanijo z vrtcem, njegovim delovanjem, različnimi dejavnostmi, ki potekajo v vrtcu, in ugotovijo,
če je bila njihova poklicna odločitev pravilna.

Trajanje in razpored
PUD za 3. letnik bo trajalo od petka, 15. decembra 2017, do petka, 13. aprila 2018. V tem časovnem obdobju je
zajet en teden strnjene prakse – od 19. februarja 2018 do 23. februarja 2018. Datume PUD smo prilagodili ostalim
dejavnostim, ki so vezane na realizacijo treh izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na šoli.
Začetek in konec delovnega časa, ki obsega 6 ur dnevno v skupini, določi mentor. Preostali čas pa je namenjen
pisanju dnevnika, sestankom, pogovoru z mentorjem, izdelavi sredstev …
Dijaki naj bi ves čas delovne prakse ostali v istem oddelku, ne glede na starostno obdobje. O razporeditvi dijaka
v posamezno skupino odloči vrtec glede na svoje razmere in pogoje dela.

Vsebina PUD
Dijaki naj se v času PUD seznanijo z življenjem in delom v vrtcu, poudarek pa naj bi bil na povezavi z moduli
matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok ter varno in zdravo okolje (katalogi znanja so vam dostopni
na sledeči povezavi:http://www.cpi.si/srednje-strokovno-izobrazevanje.aspx#Predolskavzgoja).
Dijak naj se vključuje v delo v skupini in naj bo vzgojiteljici v pomoč. Ker dijaki nimajo ustreznega predznanja,
ne morejo in ne smejo samostojno voditi skupine. Ves čas delajo ob mentorju in se vključujejo v vse elemente
dnevnega reda. Vsaj enkrat v času delovne prakse morajo biti prisotni pri sprejemanju in vsaj enkrat pri oddajanju
otrok.
Zahtevana je 100 % prisotnost dijaka na PUD. V mapi ste prejeli tudi listo prisotnosti, kamor beležite obiske
dijaka in nam jo tudi pošljete skupaj s potrdilom o opravljenem PUD.

Ocenjevanje PUD
Dijaki morajo PUD opraviti v celoti, saj je to pogoj za napredovanje v višji letnik.
Mentor se z dijakom dnevno pogovarja o delu. Ob zaključku delovne prakse naredita še povzetek ugotovitev o
opravljenem delu.
Mentor sproti pregleduje dnevnik dijaka in se ob koncu podpiše. V kolikor so dijakovi zapisi neurejeni, nepopolni
ali nepravilno napisani, jih lahko zavrne. Dokler dijak ni popravil in oddal dnevnika, prakse ni opravil.

Obveznosti dijakov
•

Dijaki so dolžni prihajati na praktično usposabljanje v skladu z navodili svojega mentorja.

•

Udeležiti se morajo strokovnih aktivnosti (sestanki, konference … ), ki bodo v vrtcu organizirani v času
njihove prakse in so po presoji mentorja/vodstva vrtca primerne zanje.

•

Dnevno morajo pisati dnevnik po navodilih, ki so jih dobili v šoli (objavljeni www.gcc.si pod zavihkom
PUD).

S skupnimi močmi bomo, tako kot doslej, kvalitetno izpeljali praktično izobraževanje naših dijakov.
V kolikor bi med izvajanjem PUD prišlo do nepredvidljivih situacij, v katerih boste negotovi, kako jih reševati,
se lahko obrnete na šolo oz. profesorico Barbaro Hernavs (barbara.hernavs@gcc.si ali 03/428-57-28 (kabinet)).

Vsem mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje.
ravnatelj Gimnazije Celje – Center
Gregor Deleja, prof.

