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KONČNO POROČILO O OPRAVLJENI OPERACIJI 

Usposabljanje učitelja začetnika 

Za obdobje 01. 04. 2016 -  30.11.2016  

 

Kandidatki sta v Dijaškem domu Nova Gorica zaposleni od 1. 4. 2016 in opravljata 

delo in naloge vzgojiteljice začetnice.  

 

Neposredno po nastopu zaposlitve sta kandidatki pridobili usmeritve in napotila za 

vzgojno-izobraževalno delo na podstatu »vzgojnega programa«. Dosledno in 

odgovorno sta upoštevali spremenljivke pri izboru metod in oblik vzgojnega 

delovanja. Izkazali sta visoko stopnjo osebne disponibilnosti in procesne inovativnosti 

tudi v projektnih sklopih, ki so na ravni organizacije bili podprti z oblikovanjem 

timskega pristopa. 

 

V procesu strokovnega dela sta pridobili pedagoške izkušnje načrtovanja, 

organiziranja, koordiniranja, svetovanja in ocenjevanja vzgojnega vplivanja. Aktivno 

sta pristopali in samostojnost vzgojno-izobraževalnega dela nadgrajevali v razmerju 

do dijaka/dijakinje, v razmerju do vzgojne skupine kot tudi pri medskupinskem delu. 

Vključevali sta se v razreševanje evidentiranih problemskih stanj (učni uspeh, vzgojno 

vedenje) in sodelovali s sodelavci na ravni pedagoškega zbora na ravni izbrane šole 

kot z ostalimi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Do dijakov pristopata na temelju strokovne presoje kot tudi avtonomije osebnega 

preudarka. Vzpostavljata dialog in oblikujeta ozračje zaupanja za neposredni pogovor. 

Mladostnike prepoznavata v njihovi personalni posebnosti, spodbujata jih pri 

samoodkrivanju lastnih sposobnosti in spodbujata aktiven pristop pri udejanjanju 

vrednot samostojnosti, odgovornosti in delavnosti. 
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Naravnani sta k pedagoškim ciljem in natančno podpirata ter se vključujeta v 

organizacijo strokovnega dela dijaškega doma. Njun odnos do ciljnih področij 

vzgojno-izobraževalnega dela je odgovoren in vztrajen. Delom in nalogam 

vzgojiteljice sta predani in pri delu izkazujeta visoko stopnjo ustvarjalnosti in 

samostojnosti. 

Za praktične nastope sta se po vseh priporočilih mentorice in ravnatelja ustrezno 

pripravili in pri izboru nosilne teme vzgojno-izobraževalne ure izkazali stopnjo 

aktualizacije vzgojnega programa s parametri vsakdanjega delovanja ciljne skupine – 

mladostnikov. V vlogi vzgojiteljic sta praktične nastope opravili suvereno in 

samostojno. 

 

Menimo, da imata kandidatki ustrezna strokovna znanja, ki ju bodo vodila pri 

samostojnem delu vzgojiteljice. Vzgojiteljeva temeljna usmerjenost je podprta tudi s 

projekcijo osebnega kariernega razvoja, ki ga kandidatki s pristopom na strokovni 

izpit uresničuje in z ambicioznim delovanjem v prihodnosti nadgrajuje. 

 

 

 

 
 

                                        Odgovorna oseba 
                                              Dragan Kojić, ravnatelj
           
 
  
                                    …………………………......
    
 
 
 
 


