UČNIM ZAVODOM
Štev.: 01/02-018/19-BMK
Datum: 11. 12. 2019

Zadeva: Usposabljanje za klinične mentorje v okviru projekta QualMent –
sprememba izvedbe usposabljanja
Spoštovani!
Visoka zdravstvena šola v Celju je koordinator evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta
Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil
izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju.
V projektu kot partnerji sodelujejo še: Evropsko združenje medicinskih sester (EFN),
Univerza v Oulu, Medicinska fakulteta, Raziskovalna enota za zdravstveno nego in zdravstveni
menedžment (Finska), Univerza Alicante (Španija) in Univerza v Litvi, Fakulteta za
zdravstvene vede.
V okviru projekta smo razvili program usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje
kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. Program je pripravljen na osnovi
raziskovalnih dokazov in obsega tri vsebinske module:
• (1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
• (2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
• (3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.
Program usposabljanja obsega 60 pedagoških ur. Polovica programa (30 ur) se bo izvedla
neposredno v učilnici, v obliki predavanj, delavnic in študij primerov. Druga polovica programa
(30 ur) se bo izvedla virtualno, preko spletne učilnice (na daljavo), v obliki samoizobraževanja.
Program usposabljanja bomo izvedli v naslednjih terminih:
• Skupina A: 12. 2. 2020, 11. 3. 2020, 8. 4. 2020.
• Skupina B: 13. 2. 2020, 12. 3. 2020, 9. 4. 2020.
Usposabljanje bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli v Celju od 8.00 ure do 16.30 ure. V
posamezno skupino bomo vključili največ 25 udeležencev. Usposabljanje v pilotnem
testiranju bo za klinične mentorje brezplačno. Potnih stroškov izvajalec usposabljanja ne
povrne.

Za usposabljanje na daljavo udeleženec potrebuje:
• prenosni ali stacionarni računalnik,
• dostop do svetovnega spleta.
Vsak udeleženec bo vključen v evalvacijo pred pričetkom usposabljanja (12. / 13. 2. 2020), po
usposabljanju (8. / 9. 4. 2020) in tri mesece po implementaciji pridobljenega znanja v mentorski
proces v kliničnem okolju (do 30. 6. 2020). Po uspešno zaključenem celotnem usposabljanju (60
ur) bodo udeleženci prejeli potrdilo o usposabljanju in 2 kreditni točki (ECTS). Prisotnost na
usposabljanju v navedenih terminih je obvezna.
Organizatorji bomo za ovrednotenje programa usposabljanja vložili vlogo za pridobitev
specialnih znanj. V primeru, da le-teh ne bo možno pridobiti s strani Zbornice-Zveze, bo
program ovrednoten z licenčnimi točkami.
VZŠCE bo zagotovila brezplačno izvedbo usposabljanja, brezplačno uporabo spletne učilnice,
študijsko gradivo v slovenskem in angleškem jeziku ter osvežitev v odmorih. Usposabljanje bo
potekalo v slovenskem jeziku.
Število mest je omejeno. Prijavo (v prilogi) odgovorna oseba učnega zavoda pošlje najkasneje do
10. 1. 2020 na Visoko zdravstveno šolo v Celju, Mariborska cesta 7, 3000 Celje ali po e-pošti:
info@vzsce.si. Zaradi zagotovitve enakomerne zastopanosti posameznih učnih zavodov si
pridržujemo pravico, da potrdimo prijavo omejenemu številu prijavljenih kandidatov iz
posameznega učnega zavoda.
Podrobne povratne informacije bomo kandidatom posredovali naknadno.
Dodatne informacije o projektu QualMent - http://qualment.eu
S spoštovanjem,
V. d. strokovne vodje projekta QualMent:
doc. dr. Boris Miha Kaučič l.r.

Priloga:
• Vsebinski program usposabljanja
• Prijavnica na usposabljanje

Dekan:
izr. prof. dr. Gorazd Voga l.r.

