KATEDRA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
organizira usposabljanje za klinične mentorje Visoke zdravstvene šole v Celju z naslovom

SODOBNI PRISTOPI POUČEVANJA ŠTUDENTOV
ZDRAVSTVENE NEGE V KLINIČNEM OKOLJU
Spoštovani,
jesensko usposabljanje za kliničnem mentorje bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli v Celju,
Mariborska cesta 7, v soboto, 14. 11. 2015, v predavalnici A, s pričetkom ob 8.00 uri.

PROGRAM
TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA
7.30 – 8.00
Registracija udeležencev (avla visoke šole)
8.00 – 8.05
Uvodni pozdrav – Quo vadis Visoka zdravstvena šola v Celju?
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, viš. pred. Darja Plank
8.05 – 8.30
Zadovoljstvo študentov s kliničnim usposabljanje v učnih zavodih –
rezultati evalvacije v okviru samoelvacijskega procesa na Visoki zdravstveni šoli v Celju
pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek
8.30 – 9.15
Kako klinični mentor na kliničnem usposabljanju sooblikuje profil diplomanta zdravstvene
nege?
viš. pred. mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak
9.15 – 10.15
Metoda demonstracije in psihomotorno učenje (učenje spretnosti in veščin)
pred. Jožica Čampa
10.15 – 10.30
Razprava

10.30 – 11.00
Odmor
11.00 – 12.15
Proces zdravstvene nege in učna negovalna dokumentacija – povezovanje teorije in prakse
viš. pred. Darja Plank
PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA – UČNA DELAVNICA
viš. pred. Darja Plank, viš. pred. mag. Hilda Maze, Ahbeer Al Sayegh, strok. sod., Irena Sojč, strok. sod., pred.
Suzana Drame, Katja Mulej Hren, strok. sod., Andreja Dobršek, strok. sod., viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič.
12.15 – 13.15
Študija primera – simulacija primera
Oblikovanje negovalnih diagnoz in izdelava načrta zdravstvene nege
13.15 – 13.30
Odmor
13.30-14.30
Študija primera – simulacija primera
Oblikovanje negovalnih diagnoz in izdelava načrta zdravstvene nege
14.30 – 15.00
E-evalvacija usposabljanja preko Turning Pointa (predavalnica A)
Usposabljanje je za klinične mentorje VZŠCE brezplačno. Za prijavo izpolnite priloženo
prijavnico in jo pošljite na Visoko zdravstveno šolo v Celje, Mariborska cesta 7, Celje ali po e-pošti:
info@vzsce.si najkasneje do 06. 11. 2015. Število mest je omejeno (90), zato prijave sprejemamo do
zasedbe prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: info@vzsce.si ali
03 428 79 00.
Strokovno usposabljanje za klinične mentorje je v postopku licenčnega vrednotenja na Ministrstvu za
zdravje Republike Slovenije.
Vljudno vabljeni,
Predstojnica katedre za zdravstveno nego,
viš. pred. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Dekan,
izr. prof. dr. Gorazd Voga

