Delavnice za mentorje v letu 2020/21
Epidemija COVID-19 je nekoliko okrnila načrtovan program delavnic za mentorje, tako smo
morali nekatere prestaviti oziroma odpovedati. Trudili se bomo, da bomo v nadaljevanju slediti
začaranemu urniku izobraževanj za mentorje, tudi tako, da bomo oblike naših izobraževanj
prilagodili možnostim (npr. določene vsebine predstavili on-line).

Mednarodni tečaj Janka Kersnika za učitelje v družinski medicini pod pokroviteljstvom
EURACT – a
Tema letošnjega 29. mednarodnega tečaja, ki bo potekal med 8. in 12. septembrom na Bledu je
»Žilavost v družinski medici« (Resilience in Family Medicine). Teme, ki jih bomo obravnaval so
na primer: Kako uspevati v delovnem okolju, kako se spopadati s stresom, prosti čas in osebnostna
rast, uvajanje novih tehnologij v družinsko medicino, timsko delo in povezovanje med zdravniki,
kako navdušiti mlade za družinsko medicino…
Tečaj je namenjen tistim učiteljem v družinski medicino, ki želijo svoje znanje nadgraditi v
mednarodnem okolju.

Seminar za glavne mentorje
Seminar za glavne mentorje načrtujemo z slavnostno akademijo ob 25. letnici Katedre za družinsko
medicino MF Ljubljana bo 13. novembra 2020. Delavnice bo posvečena pomenu mentorstva in
mentorjem, kot ključnim sodelavcem pri izvajanju dodiplomskega pouka in specializacije. V
slavnostnem delu se nam bo kot predavateljica pridružila bodoča predsednica WONCA World
Anna Stavdal, ki bo predstavila izzive družinske medicine.

37. Učne delavnice za mentorje
Tudi v akademskem letu 2020/21 načrtujemo štiri učne delavnice za mentorje, ki bodo tematsko
sledile temi mednarodnega tečaja. Termini delavnic in lokacije bodo naslednje:
Zreče 11. in 12. december 2020
Ljubljana 8. in 9. januar 2021
Moravske toplice 4-6 marec 2021
Strunjan 9. in 10 april 2021
V okviru delavnic bomo tudi vadili veščine, s katerimi se bomo spoznali na seminarju za
mentorje.

Delavnica za nove mentorje
V letu 2020 načrtovano delavnico smo prestavili, nov termin bo predvidoma v januarju in februarju 2021.
Delavnica je namenjena vsem novim mentorjev in tistim, ki želijo svoje znanje iz osnovnih tehnik
poučevanja in ocenjevanja v ambulanti ponoviti oz. nadgraditi. V okviru delavnice bomo pripravili tudi

praktični prikaz letnega ocenjevanja specializanta!

Zaradi epidemije COVID 19 in odpovedi/prestavitve delavnic, nekaterim mentorjem ni
uspelo izpolniti kriterija za obnovitev mentorstva za študente. Izjemoma se tudi mentorjem,
ki se v zadnjih dveh letih delavnice za mentorje niso uspeli udeležiti (kar velja za enega od
pogojev za obnovitev mentorstva za študente) , podaljša status mentorja za eno leto.

Za podrobnejše informacije o delavnicah in prijave se javite g. Lei Vilman, Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, p.p. 2218, 1104 Ljubljana, tel.: 01 43 86 915,
elektronska pošta: kdrmed@mf.uni-lj.si.
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