Ocenjevanje mentorjev na strokovni praksi
N=103
Anketni vprašalnik za študente, ki so opravljali pedagoško prakso
Z anketnim vprašalnikom, ki je pred Vami, želimo izvedeti, kako ste bili na strnjeni pedagoški praksi
zadovoljni z mentorsko pomočjo na šoli. Vabimo Vas k sodelovanju pri ovrednotenju mentorjevega
dela. Prosimo Vas, da na anketni vprašalnik odgovorite z iskrenimi in pretehtanimi odgovori
Navodilo: Odgovarjate tako, da ustrezni odgovor označite v kvadratku. Izberite en odgovor. Pri
vprašanjih, ki zahtevajo dopolnitev ali utemeljitev, jo prosimo, zapišite.
1. Vrsta študija
redni študij
izredni študij

95,1%
4,9%

2. Študijska smer, na kateri ste opravljali strokovno pedagoško prakso:
Angleški jezik s književnostjo in …
16,5%
Geografija in …
17,5%
Madžarski jezik s književnostjo in …
1,0%
Nemški jezik s književnostjo in …
7,8%
Pedagogika in …
10,7%
Slovenski jezik s književnostjo in …
28,2%
Sociologija in …
12,6%
Zgodovina in …
4,9%
Filozofija in …
1,0%
3. Šolski predmet oz. študijsko področje, kjer ste opravljali prakso:
svetovalna služba (pedagogika in ...)
12,6%
geografija
14,6%
nemščina
7,8%
angleščina
16,5%
slovenščina
28,2%
zgodovina
5,8%
madžarščina
1,0%
filozofija
1,0%
sociologija
12,6%
4. Strnjena pedagoška praksa je potekala na:
osnovni šoli
srednji šoli
5. Kako bi ocenili svojega mentorja na šoli?
z mentorjem sem bil zelo zadovoljen
z mentorjem sem bil zadovoljen
ne vem, se ne morem odločiti
z mentorjem nisem bil zadovoljen
z mentorjem sem bil zelo nezadovoljen

60,2%
39,8%

61,2%
35,9%
1,0%
1,9%

6. V naslednji tabeli označite stopnjo zadovoljstva s posameznim vidikom mentorjevega dela,
pri čemer ocena 5 pomeni, da ste z mentorjem zelo zadovoljni, ocena 1 pa, da ste povsem
nezadovoljni. Moj mentor na praksi:
Povprečna razvrstitev
1
2
3
4
5
je poznal kompetence, ki naj bi jih študent dosegel pri
praktičnem usposabljanju na poklic;
je povezal različne situacije, ki se dogodijo na pedagoški
praksi, z ustreznimi spoznanji na pedagoškem področju;
mi je znal razjasnjevati razmerja med teorijo in prakso;
je upošteval individualiziran pristop k študentu;
je ovrednotil izvedbo praktičnega pedagoškega programa;
mi je zagotavljal stalno povratno informacijo o mojem
napredku in usposobljenosti;
je oblikoval kriterije vrednotenja učnih nastopov in jih
upošteval pri opazovanju mojih nastopov;
mi je zagotavljal vpogled v predvidene in načrtovane
dejavnosti na šoli;
vzpodbujal študente k refleksiji o lastnih izkušnjah;
me je vzpodbujal k ocenjevanju moje usposobljenosti za delo
učitelja;
se znal vživeti v moj položaj (je bil empatičen);
je poznal sistemske in vsebinske novosti na področju šolstva in
me je seznanjal z njimi;
je pridobival in ohranjal znanje in spretnosti, ki se nanašajo na
njegovo lastno disciplino;
je povezoval vsebino lastne discipline z elementi drugih
disciplin;
je bil sposoben delovanja v različnih timih,
je kritično premišljeval o svojem pedagoškem pristopu, odnosih
s kolegi, študenti (bodočimi učitelji).
je uporabljal učno tehnologijo pri pouku;
je uporabljal informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri
svojem strokovnem delu in za potrebe lastnega poklicnega
razvoja.

