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SEMINAR ZA MENTORJE 2018  

(18. in 19. 9. 2017, Hotel Adria Ankaran) 

 

1. DAN, 18. 9. 2017 
8.00–8.30 
Prihod in registracija udeležencev 
 
8.30–9.15 
Nagovor direktorja Javne agencije za knjigo RS, Aleš Novak (JAK RS) 
Predstavitev vsebinskih in organizacijskih vidikov projekta, Zarika Snoj Verbovšek (JAK RS), Mojca 
Bergant Dražetić (JAK RS), Miha Marinč (JAK RS) 
 
9.15–10.00 
Predstavitev priporočene izbrane literature, Zarika Snoj Verbovšek (JAK RS) 
Predstavitev izdelave načrta usposabljanja, Mojca Bergant Dražetić (JAK RS) 
 
10.00–10.30 
Odmor za kavo 
 
10.30–11.30  
Modul književnosti  
O interpretaciji literarnega besedila, Urban Vovk, literarni kritik, esejist in pisatelj 
 
11.30–12.30 
Modul kreativnega pisanja 
Priprava in vodenje delavnic kreativnega pisanja, dr. Andrej Blatnik, pisatelj, urednik pri Cankarjevi 
založbi in izr. prof. na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, FF, UL 
 
12.30–13.30 
Odmor za kosilo 
 
13.30–14.30 
Modul samopredstavitve in javnega nastopanja 
Vloga mentorja pri učinkovitem izvajanju delavnic govornega izražanja, javnega nastopanja in 
samopredstavitve, Tomaž Gubenšek, dramski igralec, red. prof. in dekan na AGRFT, UL 
 
14.30–15.30 
Modul digitalne pismenosti 
Delo z bralniki, Mitja V. Iskrić, bibliotekar v knjižnici Pedagoške fakultete, UL 
 
15.30–16.00 
Odmor za kavo 
 
16.00–16.30 
Primeri dobrih praks  
Izzivi mentorskega dela v različnih skupinah, odnos med mentorjem in udeleženci, mag. Nataša Konc 
Lorenzutti, pisateljica in mentorica projekta v letih 2016 in 2017 (duševni razvoj, duševno zdravje, 
odvisnost) 
 
16.30–17.00 
Ne terapevtsko pisanje, ampak umetniško kreativno ustvarjanje, Cvetka Bevc, pisateljica in mentorica 
projekta v letih 2016 in 2017 (zapori, odvisnost) 
 
17.00–17.30 
Izvedba ilustratorskega modula, Arjan Pregl, ilustrator in mentor ilustrator projekta v letu 2017 (zapori) 
 
17.30–19.00 
Čas za snovanje načrta usposabljanja 
 
19.00 
Večerja 
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2. DAN, 19. 9. 2017 
8.30–9.15 
Motivacijske in izobraževalne značilnosti ranljivih družbenih skupin in priporočene metode dela z 
njimi  
Vodenje in motiviranje med voljo, čustvi, vrednotami, odločitvami in nezavednim, mag. Martin Lisec, 
psiho- in logoterapevt, mediator in direktor Inštituta Stopinje 
 
9.15–10.00 
Kultura kot podlaga za delo z ranljivimi družbenimi skupinami  
Potenciali pripovedovanja v integracijskih in rehabilitacijskih procesih: trije praktični primeri, Ana Duša, 
pripovedovalka in performerka, vodja izobraževalnih programov s področja pripovedovanja za mladino in 
odrasle 
 
10.00–10.30 
Odmor za kavo 
 
10.30–11.30 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
Specifike dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju , dr. Valerija Bužan, univ. dipl. psih, direktorica 
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 
 
11.30–12.30  
Osebe s težavami v duševnem zdravju 
Destigmatizacija oseb s težavami v duševnem zdravju, Andreja Vučak, dipl. soc. del., vodja 
stanovanjskih skupin pri Društvu Altra  in Tilen Recko, univ. dipl. soc. del., vodja programa za 
zagovorništvo pri Društvu Altra 
 
12.30–13.30 
Ko duša nima kam, ustvarja, dr. Vlasta Meden Klavora, dr. med, spec. psihiatrinja 
  
13.30–14.30 
Odmor za kosilo 
 
14.30–15.30 
Zaporniki v fazi odpusta 
Zapor in ljudje v njem, Robert Friškovec, zaporniški vikar in koordinator za duhovno oskrbo pri Upravi RS 
za izvrševanje kazenskih sankcij 
 
15.30–16.30 
Osebnostne strukture zaprtih oseb in specifične zakonitosti dela z njimi, dr. Melita Zver Makovec, univ. 
dipl. psih., višja svetovalka in psihologinja v ZPKZ Ig 
 

 


