DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA

Ime in priimek dijaka: _____________________________
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Učno gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogočilo sofinanciranje Evropskega
socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Izobraževalni program

Bolničar – negovalec
Ime modula

Praktično izobraževanje v šoli

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Naslov učnih tem ali kompetenc, ki jih obravnava učno gradivo

DNEVNIK
PRAKTIČNEGA
DELODAJALCU

IZOBRAŽEVANJA

PRI

POVZETEK
Dnevnik praktičnega pouka je namenjen dijakom programa bolničar – negovalec. Sestavljen je iz
dveh delov. V prvem delu obravnava izvajanje poklicnih kompetenc nege in oskrbe po
življenjskih aktivnostih pri pacientu/oskrbovancu (v nadaljevanju besedila pacient), ki jih izvaja
pri praktičnem pouku v šoli. V drugem delu obravnava izvajanje poklicnih kompetenc pomoči in
oskrbe pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. Dnevnik praktičnega pouka dijaka
spremlja do konca izobraževanja.

Ključne besede: poklicne kompetence, življenjske aktivnosti, praktični pouk, nega in oskrba
Avtorji: Mojca Simončič, dipl. med. ses.
Drugi avtorji (slikovno, multimedijsko gradivo …):
Recenzent: Maja Štempihar, dipl. med. ses.
Lektor: Petra Cizerle, prof. slovenščine
Datum: julij 2009

Deljenje

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialnopod
enakimi
pogoji
2.5
Slovenija
licenco.
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Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih
generacij.
Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo
bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.
Albert Einstein

DNEVNIK PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI
DELODAJALCU

PREDSTAVITEV CILJEV 2. ENOTE:
Pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu dijak razvija:
samostojno vključevanje v delovni proces,
razvoj osebnostnih potencialov,
izvajanje poklicnih kompetenc na področju nege in oskrbe,
občutek za kakovost in podjetništvo.

Deljenje

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialnopod
enakimi
pogoji
2.5
Slovenija
licenco.

Učno gradivo je nastalo v okviru projekta Munus 2. Njegovo izdajo je omogočilo sofinanciranje
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

NAVODILA ZA VODENJE DNEVNIKA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM
PRI DELODAJALCU:
Dnevnik je temeljna evidenca o opravljenem delu dijaka pri praktičnem usposabljanju z delom
pri delodajalcu. Dijak dnevnik izpolnjuje sproti upoštevajoč navodila o izpolnjevanju. Hrani ga
do konca izobraževanja in ga priloži ob pristopu k opravljanju zaključnega izpita.
V dnevnik pišemo s črnilom ali kemičnim svinčnikom. V ustrezno rubriko vpišite podatke o
delodajalcu, kjer opravljate praktično usposabljanje z delom.
Pred pričetkom dela pri praktičnem pouku pri delodajalcu se morate seznaniti s predpisi o
Varstvu pri delu. V dnevniku morate imeti pridobljen podpis o opravljenem usposabljanju iz
varstva pri delu. Ob opravljenem praktičnem usposabljanju z delom morate pridobiti podpis o
opravljenem delu. Manjkajoče ure zapišite v ustrezno rubriko, prav tako datum nadomeščanja.
Dnevnik praktičnega pouka je odraz vašega dela in vašega odnosa do praktičnega pouka. Naj
bo vaš dnevnik vzoren, urejen in pravočasno izpolnjen, saj je to pogoj za pristop k zaključnemu
izpitu.
Poklicne kompetence bolničarja – negovalca so pripravljene na osnovi poklicnih standardov v
zdravstvenih in socialnih zavodih. Poklicne kompetence so izkazane posameznikove zmožnosti,
da uporabi svoje znanje in sposobnosti oziroma je sposoben opraviti različna dela in naloge.
Dijak si v programu bolničar – negovalec pridobi poklicne kvalifikacije za opravljanje svojega
poklica na področju sociale in zdravstva. Izvajajo oskrbo, ki pomeni organizirano obliko pomoči
starostnikom, invalidnim osebam, stanovalcem in uporabnikom storitev oskrbe, ki jo lahko
izvajamo na domu, v institucionalnem varstvu ali drugi obliki organiziranega varstva. Pri
vodenju dnevnika bomo upoštevali poklicne aktivnosti in kompetence (Železnik, 2008) v
zdravstveni in babiški negi.

USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI DELU:
Dne ________________ je dijak/-inja ___________________________ opravil/-a usposabljanje
iz Varstva pri delu.
Podpis mentorja: _______________________________________

Datum od/do:

Ustanova/oddelek:

Mentor/-ica:

Opombe:

Tabela 6: Prisotnost dijaka na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu
(Dijak pod opombe zapiše morebitne posebnosti ali opažanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z
delom pri delodajalcu.)

Datum od/do:

Ustanova/oddelek:

Mentor/-ica:

Tabela 7: Odsotnost dijaka na praktičnem pouku

Datum od/do:

Ustanova/oddelek:

Mentor/-ica:

Tabela 8: Nadomeščanje praktičnega pouka

IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRI PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM PRI
DELODAJALCU
Dijak izvaja postopke nege in oskrbe po življenjskih aktivnostih. Upošteva navodila mentorja.
Dijak opozori mentorja na tiste aktivnosti, ki jih ni izvajal pri praktičnem pouku na šoli.
Opravljene aktivnosti dijak dokumentira v dnevnik praktičnega pouka.
V času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu izpolnjuje tedensko
poročilo o aktivnostih (lahko opiše eno aktivnost po postopku in/ali potek aktivnosti na dan ali
za cel teden). Mentor izpolni poročilo o poteku praktičnega usposabljanja z delom pri
delodajalcu.

Največje bogastvo, ki ga ima zdravstvena služba,
so ljudje, ki delajo v njej,
njihove spretnosti in uporaba le-teh,
ki jih vnašajo v svoje delo.
Britanska kraljeva komisija za zdravstveno varstvo

Datum: Teden
Poročilo o izvajanju aktivnosti
izobraževanja
pri
delodajalcu

Tabela 9: Tedensko poročilo o izvajanju aktivnosti

POROČILO MENTORJA O POTEKU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM
PRI DELODAJALCU
Organizacija praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu (čas, kraj, oddelek):

Vključevanje dijaka/-inje v proces dela in sodelovanje v negovalnem timu:

Pristop dijaka/-inje do starostnika:

Evalvacija praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu:

Datum: __________________

Žig

Mentor/-ica:_______________________
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