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1. Uvod

Priročnik o praktičnem pedagoškem usposabljanju je namenjen predvsem 
študentom socialne pedagogike in njihovim mentorjem. Daje podrobna navodila 
študentom in mentorjem, opredeli njihove naloge, cilje praktičnega pedagoškega 
usposabljanja in daje celostni vpogled v razvojnost in procesnost v pridobivanju 
ter preverjanju znanj in veščin. Določa pristojnosti in obveznosti tako študentov 
kakor tudi mentorjev in nosilcev praktičnega pedagoškega usposabljanja na 
Oddelku za socialno pedagogiko s ciljem jasne komunikacije in pristojnosti.
Partnerstvo fakultet in šol v okviru Modela 1 je temelj, na podlagi katerega smo 
iz rezultatov raziskav oblikovali priročnike za študente Pedagoške fakultete 
v Ljubljani. Ker so izobraževanja po svoji predmetni specifi čnosti preveč 
heterogena, smo se odločili uporabiti izsledke raziskav v dveletnem obdobju za 
več področij usposabljanja.

Praktično pedagoško usposabljanje študentov socialne pedagogike je pomemben 
dejavnik, ki vpliva na razvoj izobrazbenega profi la.
Na Oddelku za socialno pedagogiko izvajamo praktično pedagoško usposabljanje 
v obliki strnjene mesečne prakse v šestem in osmem semestru, ob tem pa seveda 
kot sestavni del strokovnih predmetov.

V 2. letniku študentje v okviru predmeta Didaktika in metodika opravijo vsaj 
30 ur prostovoljnega dela, ki pa je običajno pri večjem delu študentov kar stalna 
praksa. Posredno prakso izvajamo tudi v obliki seminarjev in vaj, pri večini 
strokovnih predmetov. Občasno k tem uram izvajalci povabimo tudi strokovnjake 
iz prakse.

K posredni praksi spadajo predvsem laboratorijske vaje, ki se izvajajo na terenu. 
Obveznost študenta pri predmetu Didaktika in metodika socialnopedagoškega 
dela je tudi, da vodi svoj portfolio, ob pomoči katerega bo (poleg drugega) 
dokumentiral, spremljal in kritično ovrednotil tudi lastno pedagoško prakso ter 
njeno povezanost s svojim strokovnim teoretičnim znanjem.

Organizirane so predvsem v obliki hospitacij, pri čemer študenti v nižjih letnikih 
praviloma opazujejo različna polja socialno pedagoškega dela, v višjih pa se 
uvajajo v samostojna socialno pedagoška dela. Nižji letniki so pri hospitacijah 
brez aktivne udeležbe, sicer pripravljeni na opazovane vsebine kakor tudi na 
cilje opazovanja.
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Tretji in četrti letnik, vsak s po 180 urami prakse, pomenita za študente prvo 
kontinuirano, strokovno vodeno izkušnjo z neposrednim učno-delovnim 
kontekstom.

Naši študentje se pojavljajo na zelo različnih področjih dela socialne pedagogike, 
od tistih tipičnih, ki tudi prevladujejo (to so vzgojni zavodi, stanovanjske skupine 
in prevzgojni dom), do prakse v osnovnih šolah, vrtcih, dijaških domovih in tudi 
srednjih šolah, pa tudi na področju sociale, zdravstva, pravosodja in nevladnih 
iniciativ. Letno to pomeni okvirno 90 mest v ustanovah za naše praktikante – in 
seveda 90 mentoric oz. mentorjev.
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2. Izvajanje praktične pedagoške prakse 
 na Oddelku za socialno pedagogiko
Praksa poteka po vsakoletnem delovnem programu oddelka, strnjeno štiri tedne 
v 3. in 4. letniku. Poteka v januarju in februarju, pri čemer imajo študentje v tem 
času tudi semestralne počitnice.

Študentje si lahko ustanovo, v kateri bodo opravljali prakso, izberejo sami. 
Prakso praviloma organizira oddelek (fakulteta). Priprave na prakso se začnejo 
praviloma tri mesece prej.

Oddelek (po razpoložljivih kadrovskih kapacitetah) spremlja študente na praksi 
(telefon, dopisovanje, obiski ipd.).

Oddelek vodi evidenco (uspešnih) mentorjev, ki jih (dva meseca pred prakso) 
skupaj s predlaganimi ustanovami objavi na svoji oglasni deski. Mentorji morajo 
imeti najmanj visoko izobrazbo, praviloma so dipl. univ. socialni pedagogi z 
opravljenim strokovnim izpitom.

Po opravljeni praksi vodja prakse organizira temeljito evalvacijo prakse s študenti 
in mentorji ter sodelavci in učitelji oddelka (skupaj).
S študenti imamo med prakso tudi dve supervizijski srečanji na fakulteti. 
Udeležba študentov je obvezna, zavodi pa so o terminih pravočasno obveščeni, 
da lahko temu primerno načrtujejo in strukturirajo študentovo prakso.

Praktikanti naj bodo vključeni v neposredno socialnopedagoško delo in naj 
ne bodo nadomestek manjkajočih strokovnih moči, saj je njihova primarna 
naloga učenje. Delovni čas se ureja glede na delovni čas strokovnih delavcev 
– vzgojiteljev, socialnih pedagogov. V okviru tega delovnega časa naj ostane tudi 
čas za potrebno, nujno in obvezno delo zunaj skupine.

Ni narobe, če praktikant preživi čas prakse v ustanovi. Ob tej bližini s stanovalci 
zavoda si pridobiva uporabne, neposredne izkušnje, ki lahko služijo za boljši in 
neposrednejši vpogled v življenje in delo vzgojnih zavodov.
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2.1. Cilji prakse

• Študentje spoznavajo delovanje ustanove (namen, organizacijo, izvajanje 
osnovne dejavnosti, populacijo, kadrovsko strukturo, delovanje svetovalnih 
služb, materialne in druge pogoje dela in življenja ustanove, klimo ipd.);

• podrobneje se seznanijo z delom oz. nalogami svojega mentorja (praviloma 
socialnega pedagoga);

• spoznavajo osnovne spretnosti in metode socialnopedagoškega dela;
• spoznavajo specifi čne spretnosti in metode socialnopedagoškega dela;
• poglabljajo spoznavanje socialnopedagoškega dela in se soočajo z prvimi 

samostojnimi dejavnostmi;
• spoznavajo razvojne in individualne značilnosti otrok oz. mladostnikov ali 

odraslih oseb (na tretmaju), njihove specifi čnosti, njihov življenjski svet;
• spoznavajo vzgojno-izobraževalne procese;
• spoznavajo temeljne oblike individualnega in skupinskega (vzgojnega) dela;
• spoznavajo še druge (razširjene) dejavnosti ustanove;
• spoznavajo strokovno dokumentacijo (vključenih otrok oz. mladostnikov ali 

odraslih oseb);
• preizkušajo svoje socialnopedagoško znanje in sposobnosti v neposredni 

praksi (lažje naloge, zadolžitve, učna pomoč, zaposlitev oziroma aktivnosti 
z otroki/mladostniki/odraslimi osebami, bodisi individualno bodisi 
skupinsko);

• prepoznavajo/preverjajo in integrirajo svoja teoretična znanja/spoznanja v 
neposredni praksi in sproti evalvirajo osebne izkušnje;

• spoznavajo oblike in metode načrtovanja, izvajanja in evalvacije osnovne 
dejavnosti ustanove ipd.;

• integrirajo teorijo in prakso ter začenjajo spoznavati oseben način dela.

* Podrobnejših navodil ne dajemo, da ne bi omejevali mentoric oz. mentorjev in 
različnosti ter specifi čnosti, ki so del vsake ustanove.
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2.2. Seznam kompetenc za študijski program socialne pedagogike

Prilagamo seznam kompetenc, ki smo jih določili na Pedagoški fakulteti in ki 
izhajajo iz raziskave, kjer so bili respondenti mentorji študentom Pedagoške 
fakultete (Seznam kompetenc socialne pedagogike).
Nabor kompetenc naj bo pripomoček, orientacija študentom v njihovem 
profesionalnem razvoju, zato priporočamo, da se ne jemlje preveč oprijemajoče, 
togo.

Generične kompetence vseh diplomantov:
1. Sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo.
2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.
3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi.
4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refl eksivnost, (samo)evalviranje 

in prizadevanje za kakovost.
5. Splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki 
 iz drugih strokovnih in znanstvenih področij.
6. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja 

in strokovnega usposabljanja.
7. Informacijska pismenost.
8. Organizacijske in vodstvene sposobnosti.
9. Sposobnosti za upravljanje s časom,  za samopripravo in načrtovanje, 

samokontrola izvajanja načrtov.
10. Komuniciranje v tujem jeziku.

Generične kompetence diplomantov, strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju:

11. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v 
vzgoji in izobraževanju).

12. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije.
13. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb 

posameznika.
14. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih fi lozofskih in 

zgodovinskih temeljih.
15. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, 

zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-
izobraževalnega dela). 

16. Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.
17. Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, 

mentorstvo študentom in pripravnikom.
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18. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji 
 in izobraževanju.
19. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 

obvladovanje  profesionalno-etičnih vprašanj.
20. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 

nediskriminativno delo, multikulturalnost.

Svetovalno-intervencijske kompetence v vzgoji in izobraževanju:
21. Poznavanje vsebine in metodike področja.
22. Razumevanje in  uporaba kurikularnih teorij ter splošnega 
 in didaktičnega znanja na predmetnem področju.
23. Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
24. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami.
25. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine.
26. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje 

učencev za učinkovito učenje.
27. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov 

učencev, ter oblikovanje povratnih informacij.
28. Komuniciranje s  strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih 

področij. 
29. Sodelovanje s starši.
30. Razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno institucijo 
 in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje.
31. Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela.
32. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih 

močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov 
(fi zičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in instrumenti.

33. Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje 
ter izvajanje intervencijskih programov.

34. Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa 
 z drugimi uporabniki oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, 

svetovalne službe, gospodarstvo ipd.).   
35. Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne 

pravice in potrebe uporabnika oz. skupine.
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Predmetno specifi čne socialnopedagoške kompetence:
36. Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike 
 in njihova uporaba v praksi
37. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov 
38. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega 

izključevanja ter njihovo preprečevanje
39. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja 

ter njegovih vzrokov 
40. Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skoz prizmo 

različnih teoretskih modelov
41. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, 

odklonskosti in drugih kultur in subkultur; sposobnost 
 neobsojajočega dela 
42. Empatičnost in komunikacijska odprtost 
43. Zavedanje in refl eksija lastnih prispevkov  v delu z ljudmi; sposobnost 

prevzeti odgovornost za lasten poklicen razvoj, motiviranost 
 za supervizijske in intervizijske oblike dela
44. Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah 

(sorodstvo, sosedstvo, mreža institucij, itd.)
45. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij 
 na uporabnike, ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti 
46. Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno 

pedagoškega dela
47. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega 

dela (preventivnega, vzgojnega, svetovalnega,  kompenzacijskega, 
socialno integrativnega, itd.)

48. Strokovno delo, usmerjeno  v življenjsko polje uporabnika; 
 sposobnost delati v obstoječih socialnih pogojih 
49. Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi 

uporabnikovimi socialnimi skupinami
50. Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru 

institucij
51. Izveninstitucionalno in skupnostno delo
52. Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, 

analitičnih, evalvacijskih skupinah
53. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških 

projektov (npr. projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, 
zagovorništva, skupin samopomoči, itd.)

54. Socialno marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje 
socialno pedagoških načel v javnosti) 

55. Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike 
 za potrebe razvoja prakse 
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3. Hospitacije

3.1. Opazovanje vzgojnih dejavnosti
Vzgoja, svetovanje, poučevanje in socialnopedagoško delovanje predstavljajo 
zelo kompleksno dogajanje. Zato ni mogoče, da bi vse videli, si vse natančno 
zabeležili in se o vsem pogovorili, ovrednotili. Opazovalne smernice (kriteriji) 
so lahko smiselna pot za opisovanje dogajanja.
Opazovalne smernice so:
- motiviranje za vzgojno dejavnost;
- delitev nalog,
- komunikacija (verbalna/neverbalna),
- uporaba pripomočkov, medijev,
- razlaga dejanskega stanja,
- dajanje pobud za sodelovanje,
- reševanje vzgojnih težav,
- prehajanje med metodami dela,
- odnosno delo,
- časovna razporeditev dela (uvajanje, vrh, zaključevanje).

3.2. Protokol vzgojne dejavnosti
V protokolu se določi, kaj se gleda in posluša. Tabela je namenjena za to, da 
opazovane vsebine laže ohranimo in uredimo, da bi lahko v sklepnem pogovoru 
o poteku vzgojne dejavnosti imeli jasne in strukturirane prispevke. Npr.:

Čas

14.32

7’

14.44

Socialni pedagog

Ponudi dejavnost 
oblikovanja gline

Razdeli glino

Pogosto obrnjen 
s hrbtom proti 
skupini

Otrok/mladostnik

Poslušajo

Začnejo gnesti

Se pogovarjajo, 
si nagajajo, 
nekonstruktiven 
nemir.

Beležke

Opis postopka, 
nekaj nejasnosti 
v navodilih

Nima očesnega 
kontakta
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Po opisovanju opazovane vzgojne dejavnosti:
razdelijo potek vzgojne dejavnosti v enote,
določijo funkcije zaporedja vzgojne dejavnosti,
poudarijo izrazitosti,
združijo posamična opazovanja,
dodajo razlage.

Opazovanje/ opis

Dva otroka sta »popolnoma 
drugje«, medtem ko socialni 
pedagog razlaga, kaj bodo počeli.

Vsi otroci začnejo gnesti glino.

Socialni pedagog reče: »Dajte, 
bodite že enkrat tiho!« (5x)

5 minut pred koncem: »Dajmo, 
preglejmo te lepe izdelke.«

-

-

-

-

Domneva/ocena/ovrednotenje

vprašanje, ali so bili dovolj 
pripravljeni in uvedeni v temo 
skupnega dela

to je zelo dober začetek

relativen kaos v skupini

dobro zaključevanje vzgojne 
dejavnosti

-

-

-

-

3.3. Pogovor o opravljeni vzgojni dejavnosti
Za dober potek pogovora ponujamo takšno strukturo diskusije:

Ocenjevanje pogovora o vzgojni dejavnosti naj bo omejeno samo na nekaj  
 relevantnih točk.

Pomembno je, da se v začetku pogovora omejimo samo na pozitivne točke.
Ali lahko navedene opazovane pripombe dovolj argumentiramo?
Poskusimo razkriti na konkretnem primeru mogoče alternative!
Na koncu poskusimo zajeti bistvene izjave pogovora!
Ali smo upoštevali drugačna mnenja v diskusiji?
Je bil pogovor dialog?

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
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3.4. Pravila povratnih sporočil

Pravila za dajanje povratnih sporočil pri kolegialnih hospitacijah
(Becker, 2002)

opisovanje
Opazovano vedênje in njegov učinek na lastno doživljanje ustvarja primarne 
vsebine povratnega sporočila. Opišite vedênje z jasnim poročanjem o dejstvih. 
Varčujte z domnevami, zakaj so se določene reči zgodile ali kaj je s tem bilo 
mišljeno. Namreč, če ocenjevanje pustimo pri miru, zmanjšamo potrebo drugih 
oseb, da bi se morali braniti, zagovarjati.

sporočilo o lastnih reakcijah
Nazadnje pri opisu vedènja sporočite, kakšne reakcije oz. katera čustva je 
izzvalo.

konkretno, omejitev na vedênje
Nima smisla, da dajemo izjave o celotnem vedênju osebe. Omejimo se na 
konkretne posameznosti.

primerno in uporabno
Povratno sporočilo lahko deluje destruktivno, če gledamo samo svoje potrebe 
in ne potreb druge osebe, kateri sporočamo. Primerno povratno sporočilo naj 
se nanaša na način vedênja, ki ga sprejemnik lahko spremeni. Če opozarjamo 
drugo osebo o pomanjkljivostih, ki jih ne more spremeniti, je takšno povratno 
sporočilo neuporabno, celó zaviralno.

priporočati, ne vsiljevati
Povratno sporočilo učinkuje, če je sprejemnik sam formuliral vprašanje, na 
katero želi odgovor. Informacijo je treba znati ponuditi, ne vsiliti.

o pravem času
Povratno sporočilo ima učinek, če ga damo o pravem času – najpogosteje takrat, 
ko preteče malo časa med vedênjem in informacijo o učinkih takšnega vedênja. 
Čim natančnejše bo povratno sporočilo po zaključku kakega delovanja, tem 
bolje. Če podate povratno sporočilo takoj, bo sprejemnik najbolje razumel, kaj 
s tem mislite.

pozitivno
Povratno sporočilo naj sproži predvsem pozitivne občutke in zaznave. Ne sme 
biti podano samo takrat ali samo v smeri, če je kaj narobe.

-

-

-

-

-

-

-
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Pravila pri sprejemanju povratnih sporočil

natančno povejte, o čem bi želeli dobiti povratno informacijo
Drugim dajte vedeti, o katerih posameznostih vašega vedênja bi radi slišali. 
Prosite druge, da vam dajo kljub temu povratno sporočilo, če bi želeli preveriti 
pomen posameznega povratnega sporočila. Pogosto učinkuje isto vedênje na 
različne komunikacijske partnerje zelo različno.

preverite, kaj ste slišali
Preverite, kaj in kako ste razumeli posamezna povratna sporočila, torej kaj so 
vam drugi hoteli s tem povedati. Poskusite z opisom.

z drugimi si delite tudi vašo reakcijo o povratnem sporočilu
Če tisti, ki sporoča povratno sporočilo, odide, ne da bi vedel, ali je povratno 
sporočilo imelo kak učinek, ali je bilo v pomoč in kako se sprejemnik ob 
njem počuti, vam bo v prihodnosti najbrž manj pripravljen ponuditi povratno 
sporočilo.

ne začnite se takoj zagovarjati
V določenih primerih je dobro, da o pomenu povratnega sporočila dlje časa 
premislite, ga dobro ›prebavite‹. To je priporočljivo zlasti v primerih, kadar čutite 
močno čustveno prizadetost. Tako laže ugotovite, kaj lahko naredite z podanim 
povratnim sporočilom, ali ga boste akceptirali ali ga odrinili od sebe kot problem 
drugih.

-

-

-

-
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4. Naloge študenta
Študent ima naslednje obveznosti (ki so usklajene z mentorjevimi nalogami):
- spozna polja delovanja prakse v ustanovi,
- izkusi resničnost vzgoje/dela v ustanovi in preizkusi posredovano teoretično 
znanje v njej,
- biti mora senzibilen za kooperativno, demokratično vedênje in odnose z mladimi 
in strokovnimi delavci,
- priti mora do jasne predstave o svojih pedagoških sposobnostih in izkusiti svojo 
obremenljivost in meje; ob tem si je treba prizadevati za oblikovanje takšnih 
pogojev za vstop, da je praktikant motiviran, da bi delal v zavodu,
- razume naj realistično razumevanje družbeno-političnih aspektov, ki vplivajo 
na zavodsko vzgojo in jo pogojujejo,
- pred začetkom prakse vzpostavi stik z mentorjem,
- refl ektira doživetja na praksi na supervizijski skupini,
- med prakso sproti piše dnevnik,
- po koncu prakse napiše poročilo,
- spoštuje načelo zaupnosti in varovanja podatkov klientov ter osebnih informacij 
kolegov v zvezi s prakso.

Obveznosti študentov na praksi
• Dnevni čas opravljanja prakse prilagodijo delovnemu času mentorja 
 (po potrebi ustanove).
• V času obeh praks opravijo (pod vodstvom mentorja) najmanj dva praktična 

vzgojna nastopa (vzgojna tema, sprostitvena, razbremenitvena, vzgojna 
dejavnost), enega v 3., drugega v 4. letniku, za nastopa se pripravijo pisno 
(pisno pripravo z mnenjem/oceno mentorja predajo po praksi vodji prakse)

•  O praksi pišejo anekdotski dnevnik (ga po praksi oddajo vodji prakse).
 V pomoč je 10 točk:
 1. metode – razpoznavanje metod; naštej vsaj 10 metod (pozornost na 

pripravo, izvedbo, evalvacije), poseben poudarek na spremljanju ustreznosti 
izbora metod glede na populacijo in način izvajanja, usmerjenega na 
posameznike, skupino…;

 2. vzgojni stili;
 3. kontakt – vzpostavljanje stika, rast odnosa, pomembni vidiki in premise 

– introspekcija in refl eksije;
 4. komunikacija (ravni komunikacije, različne komunikacijske tehnike);
 5. timsko sodelovanje (opazovanje in vključevanje v ožje strokovne time in 

time v razširjeni sestavi);
 6. klima (spremljajte in ocenjujte skupinsko klimo);
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 7. empatija, senzibilnost – raven svoje senzibilnosti – preverjajte in se urite 
v dejanski praksi;

 8. vzgojni, učni pripomočki, mediji (vrste in uporaba – bodite pozorni na 
pripomočke, ki jih praktiki uporabljajo pri svojem delu, in kako);

 9. defi niranje populacije – pod poseben drobnogled vsak dva otroka/
mladostnika; svoja razmišljanja ob spoznavanju, strokovni pogledi, 
občutki…;

 10. lastne veščine, absolvirane kompetence, svoja mnenja in predlogi.

Prav tako študent v svoji končni analizi prakse odgovori na naslednja 
vprašanja:

1. Kakšna je moja pedagoško-psihološka usposobljenost?
2. Kakšna je moja socialnopedagoška usposobljenost?
3. Kakšna je moja metodična usposobljenost?
4. Kako sem komuniciral z uporabniki in z osebjem?
5. Katere so moje močne in moje šibke točke pri praktičnem delu?
6. Kaj bi še želel sporočiti učitelju metodike?

Za zapisovanje izkušenj imate na voljo nekaj smernic:
Vsak dan po opravljeni praksi izpolnite anekdotski zapis. Če ne utegnete ali 
ste preveč utrujeni, napišite vsaj ključne besede, s katerimi boste lahko potem 
izrazili svojo originalnost.
Skušajte biti opisni, napišite dogodke tako, kakor so se zgodili.
Ločite svoje občutke, svoja razmišljanja od dogajanja. Oboje zapišite.
Izogibajte se ›prostih spisov‹.
Podrobneje napišite dogodke, ki se vam zdijo posebej pomembni, značilni, 
nenavadno zabavni ali kako drugače zanimivi.
Tudi o individualnih konzultacijah in drugih dogodkih napišite v dnevnik, kar se 
vam zdi pomembno.
Priložen je tudi spisek kompetenc, ki jih razvijamo na naši fakulteti. Vse 
kompetence so pomembne, zadnji sklop predstavljajo specifi čne kompetence za 
socialne pedagoge. Vaša naloga je, da pri sebi spremljate razvoj teh kompetenc 
na praksi (seveda tiste, ki jih lahko) in o tem podate ustrezno povratno 
informacijo.
Praksa bo uspešna, če bodo študentje zmožni samorefl eksije o svoji praksi, zato 
morajo pisati dnevnik pedagoške prakse. S prakso dobijo konkretne predstave o 
načrtovanju vzgojnih dejavnosti.

Znotraj praktičnega pedagoškega usposabljanja študent izvede v 3. in 4. letniku 
nastop. Vsak študent oziroma študentka med izvajanjem prakse pripravi vsaj dva 
praktična nastopa v obliki vzgojne dejavnosti. 
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Za vsak nastop mora napisati strukturirano pripravo na nastop, ki jo pred izvedbo 
nastopa posreduje mentorju v vpogled in povratno informacijo. Po vsakem 
izvedenem nastopu mora tudi napisati strukturirano analizo nastopa, ki jo spet 
posreduje mentorju.
Med prakso opravijo študentje (pod vodstvom mentorja) praktični vzgojni 
nastop (vzgojna tema, sprostitvena, razbremenitvena, vzgojna dejavnost), za 
katerega se pisno pripravijo in ki ga mentor na praksi tudi oceni (po merilih 
za ocenjevanje/vrednotenje vzgojne dejavnosti). Študentje napišejo tudi analizo 
izvedenega nastopa (v pomoč je priložena ocenjevalna lestvica).

Študentje 3. letnika po končanem praktičnem usposabljanju napišejo Zaključno 
poročilo o praksi, v katerem se osredinijo na naslednja področja:

1. Organizacija in problemska usmerjenost prakse.
2. Vpliv na strokovni razvoj.
3. Odnos z mentorjem.
4. Zaključna ocena pedagoške prakse.

Študentje 4. letnika napišejo končno analizo prakse, v kateri odgovorijo 
na naslednja vprašanja:

1. Kakšna je moja pedagoško-psihološka usposobljenost?
2. Kakšna je moja socialnopedagoška usposobljenost?
3. Kakšna je moja metodična usposobljenost?
4. Kako sem komuniciral z uporabniki in z osebjem?
5. Katere so moje močne in moje šibke točke pri praktičnem delu?
6. Kaj bi še želel sporočiti učitelju metodike?

Vse skupaj (dnevnik prakse, pripravo in analizo izvedene dejavnosti, oceno 
mentorja in končno analizo prakse) predajo po končani praksi vodji prakse na 
fakulteti. Kasneje te dokumente vstavijo v svoj osebni portfolio.
S študenti, ki so na praksi v tujini, je komunikacija omogočena po elektronskih 
medijih in poteka glede na tiste, ki opravljajo prakso v Sloveniji, nekoliko drugače, 
saj ni možna njihova udeležba na supervizijskih srečanjih. V teh primerih je 
večji poudarek pri spremljanju študenta na mentorju, ki študenta spremlja pri 
konkretnem izvajanju usposabljanja.

Evalviranje študentovega praktičnega usposabljanja se izvaja torej prek oddanih 
gradiv, pri čemer je pozornost ocenjevalca (vodje prakse) usmerjena na vsa 
oddana gradiva: anekdotski dnevnik (koliko študent/študentka v svojih opažanjih 
sledi omenjenim kategorijam), pisna priprava na dejavnost (kvaliteta priprav, 
vsebinska zasnova), analiza dejavnosti (kvaliteta analize), mentorjeva ocena 
izvedene dejavnosti in končna analiza prakse.
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5. Naloge mentorja in ustanove, ki sprejme študenta 
 na prakso
Mentorjeve naloge v procesu izvajanja prakse:
• Opravi vse potrebne priprave za prihod študenta in mu zagotovi ustrezne 

pogoje za opravljanje prakse.
• Omogoči študentu, da osebno prisostvujejo vsem oblikam dela in življenja 

ustanove (opazovanje, spoznavanje).
• Sodeluje s koordinatorjem prakse. Še posebej se angažira, če pride do 

zapletov pri opravljanju prakse.
• Omogoči čas za redne konzultacije s študenti glede konkretnih vprašanj v 

zvezi s prakso.
• Preizkusi se v dajanju učne ali druge pomoči posameznikom ali skupinam.
• Študentu omogoči, da pod njegovim vodstvom opravlja lažje svetovalne, 

vzgojne in druge naloge, opravila, delo.
• Prisostvuje sestankom strokovnih skupin (timu, vzgojiteljskemu, 

učiteljskemu zboru, konferencam, aktivom ipd.).
• Sodeluje v interesnih (prostočasnih) dejavnostih otrok/mladostnikov, 

odraslih oseb na tretmaju.
• Študentu omogoči, da pod njegovim vodstvom izvaja razne sprostitvene, 

razvedrilne, razbremenitvene skupinske dejavnosti (mladinske, socialne in 
druge igre).

• Študentu omogoči, da pod njegovim vodstvom izvaja skupinske vzgojne 
dejavnosti, pogovorne teme.

• Sodeluje pri (eventualnem) planiranju (načrtovanju) in evalvacijah 
dejavnosti ustanove ipd.

Mentorji naj študentom predstavijo:
skupinski koncept postavljeni cilji

  metodika doseganja pedagoških ciljev
  uporaba vzgojnih metod
  doseganje individualnih vzgojnih ciljev

organizacijo
  dnevni potek – dnevni red
  skupinska ureditev – skupinska pravila
  pristojnosti mladostnikov, vzgojiteljev, praktikantov

formulacijo pedagoških predstav in zahtev do praktikantov
svoja pričakovanja
refl eksijo pričakovanj praktikantov
možnosti realizacije ter način preverjanja
sprotno evalviranje.

-

-

-
-
-
-
-
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Prav tako je naloga mentorja, da študentu omogoči vpogled v vsakodnevno delo: 
priprave – izvedba in evalvacije, da mu lahko v zadnjem tednu ponudi temeljito 
refl eksijo na njegove priprave, nastop in samorefl eksijo.

Nosilci prakse pričakujejo, da vodstveni delavci s študenti opravijo uvodni 
razgovor, pri čemer jih med drugim informirajo tudi o:

delovanju ustanove (prostorska porazdelitev, kapacitete),
strokovnih sodelavcih, kadrovski zasedbi (sodelavci v skupini: pedagoški, 
gospodarsko-upravni delavci in drugi osebje; število, starost, spol, strokovne 
kvalifi kacije, delovna področja osebja),
materialnih zagotovitvah,
delovnih pogojih (delovni čas, karakteristične delovne značilnosti),
usmeritvi ustanove, konceptu dela, delovnih poljih, kvaliteti dela,
populaciji (število, starost, spol, pregled razlogov namestitve posameznikov 
v vzgojni zavod, kot tudi njihovo aktualno stanje; pregled sedanje skupinske 
strukture in skupinske problematike),
oceni klime,
dokumentaciji,
uspešnosti.

Vodje in mentorje prav tako prosimo, da opravijo s študentom po polovici 
pretekle prakse vmesno analizo prakse, z obema pa končno analizo oz. evalvacijo 
opravljene prakse.

-
-

-
-
-
-

-
-
-
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6. Naloge fakultete – nosilca – koordinatorja 
 izvajanja praktičnega pedagoškega usposabljanja

• sodeluje z ustanovami in skrbi za ustrezno število mentorjev
• koordinira potek prakse, tako da stalno vključuje povratne informacije 

mentorjev in študentov
• skrbi za kontinuirano evalvacijo
• organizira strokovne seminarje
• skupaj z mentorji skrbi za kvalitetno izvajanje praktičnega pedagoškega 

usposabljanja
• organizira in izvaja supervizijska srečanja s študenti
• ureja formalnosti med zavodi (mentorji) in fakulteto
• oceni študentovo praktično pedagoško usposabljanje

7. Kontakti in kontaktne ure

Boštjan Bajželj – koordinator prakse: bostjan.bajzelj@guest.arnes.si
Mitja Krajnčan – nosilec prakse: mitja.krajncan@guest.arnes.si

8. Priloge

1. obrazec za soglasje opravljanja prakse študenta v posameznem zavodu
2. merila za ocenjevanje vzgojne dejavnosti
3. Zapisnik o strnjeni pedagoški praksi
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Priloga 1

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta Ljubljana

Oddelek za socialno pedagogiko
študijska praksa

Spoštovani!

Študentje socialne pedagogike imajo v 3. in 4. letniku obvezno 4-tedensko 
študijsko prakso. 
Ustalilo se je, da jo opravljajo od 2. januarja 20_ _ do 28. februarja 20_ _, 
4 tedne strnjeno, kadarkoli v tem časovnem razponu.

Pri Vas želi opravljati prakso _______________________________________,

študentka/študent _____letnika, 

in sicer v času od ____________ do __________.

Vljudno Vas prosimo, da sporočite, ali naši in študentovi prošnji lahko ugodite. 
Za to Vam prilagamo obrazec, v katerega vpišite podatke, ki so pomembni za 
organizacijo oziroma izvedbo prakse. Prosimo, da odgovor (izpolnjeni obrazec) 
pošljete na naslov:

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Oddelek za socialno pedagogiko, 
Kardeljeva ploščad 16, 1113 Ljubljana.

V pismu Vam prilagamo tudi programske smernice za letošnjo prakso in osnovna 
navodila za izvedbo prakse (za mentorja).

V Ljubljani,   Predstojnik oddelka za socialno pedagogiko



23

Pedagoški fakulteti v Ljubljani
Oddelku za socialno pedagogiko

Potrjujemo, da _________________________, študenta/študentko ____letnika

Socialne pedagogike sprejmemo na 4-tedensko strnjeno študijsko prakso, 
in sicer 

v času od ______do _____ 20_ _. 

V ustanovi se naj oglasi dne __________20_ _

ob _____uri pri gospodu/gospe ___________________.

Za mentorja predlagamo

 _________________________, ____________________
              (ime in priimek)     (vrsta in stopnja izobrazbe)

Opomba: Če Vam predlagani čas opravljanja prakse ne ustreza, ga prosimo 
prečrtajte in napišite za Vas ustreznejšega.

V ______________, dne______20_ _                         Naziv ustanove in
                                                                                 podpis odgovorne osebe
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Priloga 2

MERILA ZA OCENJEVANJE/VREDNOTENJE VZGOJNE TEME/
DEJAVNOSTI
 
Merila Ocena Opombe

1. Uvodni stik, sprostitev 1 2 3 4 5

2. Psihološka priprava otroka/mladostnika 1 2 3 4 5

3. Napoved teme/dejavnosti, smotrov 1 2 3 4 5

4. Posredovanje vsebine/navodil (strokovnost) 1 2 3 4 5

5. Razumljivost podajanja vsebine/navodil,  
preglednost, sistematičnost  1 2 3 4 5

6. Primernost, izvirnost ponazarjanja,    
ilustriranja  1 2 3 4 5

7. Upoštevanje, vključevanje izkušenj 1 2 3 4 5

8. Metodičnost spraševanja, govora, dialoga,  
tempo, odmori za premišljevanje,
nebesedno sporočanje  1 2 3 4 5

9. Spodbujanje otroka/mladostnika k spraševanju,  
izražanju mnenj, idej, pomislekov  1 2 3 4 5

10. Reagiranje na vprašanja/pripombe 1 2 3 4 5

11. Uporaba pripomočkov  1 2 3 4 5
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12. Ocena aktivnosti otroka/mladostnika 1 2 3 4 5

13. Potrjevanje, priznanja, pohvale  1 2 3 4 5

14. Primernost prostora, vzdušje 1 2 3 4 5

15. Osebni odnos do otroka/mladostnika   
(strpnost, spoštljivost, iskrenost) 1 2 3 4 5
 
16. Pisna priprava, metodična zamisel,    
realizacija smotrov  1 2 3 4 5
 
17. Izvirni prijemi, rešitve  1 2 3 4 5

Druge pripombe:

Datum:

Kandidat:

Ocenjevalec:
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Priloga 3

ZAPISNIK O STRNJENI PEDAGOŠKI PRAKSI
 

PRIIMEK IN IME ŠTUDENTA/ŠTUDENTKE:

_____________________________

ČAS IZVAJANJA PRAKSE:_______________________________

Opravljen nastop dne:_____________________

Ocena mentorja/mentorice:

Študent je   ZELO USPEŠNO       USPEŠNO       ZADOVOLJIVO USPEŠNO      NEUSPEŠNO 
opravil prakso.                                 (ustrezno obkrožite)

Če želite, lahko podate podrobnejše informacije:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Podpis mentorja:_________________________

Žig ustanove in podpis odgovorne osebe:
           
     
                                                     

 V_______________, dne_______________
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Praktično usposabljanje poteka v živo (kot klinična praksa na študiju medicine), 
zato mora biti pripravljeno skrbno, izvajano/izvedeno pa s prefi njenim občutkom 
za (človeško) problematiko, ki se ji posveča socialna pedagogika. Zato je prav, 
da je sleherni stik študentov s prakso smotrno načrtovan, strokovno voden in 
koristen za študente in ustanove, v katerih praksa poteka. 

Zaradi specifi čnosti socialno-pedagoškega delovanja, ki je sicer lahko dokaj 
ali popolnoma nepredvidljivo, avtorjem Priročnika priporočam, da izpopolnijo 
izhodišča, smernice ali navodila za materialno (vsebinsko), pedagoško 
(metodično) in psihološko (pisno) pripravo študenta na učno-izkustveno enoto 
(temo, dejavnost).

      (iz recenzije - dr. Ivan Škofl ek)
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