Vabljeni na izobraževanje za tutorje,
ki bo v ponedeljek, 30. 9. 2013,
na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Obala 11a, Portorož (velika predavalnica v
pritličju stavbe)
Veseli smo, da ste se odločili postati tutor! Biti tutor je častna naloga, ki posameznika bogati z izkušnjami in
kompetencami na področju spretnosti svetovanj kolegom študentom, spoznavanju načina dela s študenti
s posebnimi potrebami, komunikacijskih sposobnosti, sposobnosti upravljanja s časom in osmišljanja lastnih
izkušenj iz prenosa znanja in spretnosti na druge – vse to pa predstavlja dobro naložbo v lastno prihodnost.
Na izobraževanju boste izvedeli več o osnovnem namenu tutorskega sistema, kako je tutorstvo urejeno
na UP, kaj pomeni biti tutor in kako na tutorstvo gledajo študenti. Predstavili bomo tutorstvo za študente s
posebnimi potrebami, razvijali lastne komunikacijske veščine in poglobili pedagogiko odraslih.
Sledila bodo srečanja tutorjev posameznih članic UP, kjer boste izvedeli več o tutorskem sistemu vaše
članice. Pogovorili se boste s koordinatorji tutorjev in tutorji, ter tako pridobili še več potrebnih informacij in
dodatnih pojasnil.
Udeležbo na izobraževanju
alenka.andrejasic@upr.si.

potrdite

najkasneje

do

srede,

25.

9.

2013

na
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Vabimo vas, da se nam pridružite !
Program izobraževanja
10.00 – 10.05
10.05 – 10.25
10.25 – 10.45
10.45 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30

Pozdravni nagovor (dr. Nadja Plazar)
Kaj tutorstvo je? (dr. Eva Podovšovnik Axelsson)
Tutorstvo na UP (dr. Eva Podovšovnik Axelsson, mag. Alenka Andrejašič,
Viktorija Arsovska)
Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (mag. Robert Trunkl, Iris
Skrt)
Tutorstvo za tuje študente (Center za mednarodno sodelovanje UP)
Izkušnje tutorjev na UP (tutorji UP)
Razprava in zaključki izobraževanja (dr. Nadja Plazar, dr. Eva
Podovšovnik Axelsson)
Srečanja tutorjev posamezne fakultete UP

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

