PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
4. letnik
NAVODILA MENTORJU
V vrtcu ste bili izbrani za mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom (v nadaljevanju: PUD) našemu
dijaku 4. letnika v programu predšolska vzgoja. Dijaki bodo od 3. 10. 2022 do 28. 10. 2022 strnjeno od
ponedeljka do petka preživeli dan v vrtcu.
Dijaki 4. letnika imajo že dovolj izkušenj in teoretičnega znanja, da v času praktičnega usposabljanja spremljajo
vse vsebine in dejavnosti v vrtcu. Spodbujajte jih, da v dnevniških zapisih povezujejo teoretična znanja s
praktičnimi izkušnjami (katalogi znanja so vam dostopni na spletni strani CPI na sledeči povezavi:
http://www.cpi.si/srednje-strokovno-izobrazevanje.aspx#Predolskavzgoja).
V tem času bodo morali opraviti tri izpitne nastope s področja dejavnosti pomočnika vzgojitelja, ki jih potrebujejo
za potrebe poklicne mature. Vso potrebno gradivo za izvedbo izpitnih nastopov je objavljeno na spletni strani
šole www.gcc.si (zavihek PUD/4. letnik). V kolikor vam ga ne bodo prinesli dijaki, vas vljudno prosimo, če si
ga natisnete.
Vsi dijaki so nezgodno zavarovani. V šoli so dobili navodila glede izvajanja PUD (namen, čas, pravice in
dolžnosti, obveznosti, pisanje dnevnika, ocenjevanje, odsotnost pri PUD, pravice otrok in staršev … ).
Prosimo za sprotno pregledovanje in podpisovanje zapisov v dijakovem dnevniku. S tem je dijak primoran, da
dnevnik piše sproti. Vsak teden Vam mora dijak prinesti zapis prejšnjega obiska, ki ga preglejte in popravite. V
letošnjem letu bo dnevniške zapise dijakov 4. letnika slovnično in pravopisno občasno preverjala profesorica
slovenščine v okviru modula Veščine sporazumevanja.
Ob koncu PUD pošlje mentor na šolo naslednje dokumente (v mapi; vso dokumentacijo naenkrat):
•

tabelo o prisotnosti dijaka pri PUD,

•

opredelitev kvalitete dela dijaka na PUD,

•

dokumentacijo, vezano na nastope za potrebe poklicne mature, ki so izpitna tajnost.

Na spletni strani www.gcc.si (zavihek PUD) lahko najdete vso potrebno dokumentacijo.
Če niste bili mentor celo šolsko leto, napišite, od kdaj do kdaj ste bili mentor in kdo je nadaljeval mentorstvo
(prav tako od kdaj do kdaj), da bomo lahko izdali ustrezna potrdila. V primeru, da je imel dijak več mentorjev,
vsi skupno oblikujejo oceno in mnenje o njegovem delu. Podpišejo se vsi mentorji.

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 E. Hernavs (barbara.hernavs@gcc.si ali 03/428-57-28 (kabinet)).
S skupnimi močmi bomo, tako kot doslej, kvalitetno izpeljali praktično izobraževanje naših dijakov.
Vsem mentorjem se zahvaljujemo za sodelovanje.

Barbara Elizabeta Hernavs, prof.
koordinatorica PUD na GCC

