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VPRAŠANJA ZA REFLEKSIJO IN EVALVACIJO SUPERVIZIRANE PRAKSE 
 
Razmišljajte, kaj je teklo dobro in kje so se pojavljale težave. Poskušajte poiskati vzroke za oboje. 
 
Kriteriji uspešne prakse 
 
1. Kaj so za vas najpomembnejši kriteriji uspešnosti supervizirane prakse? 

 
Pogoji za supervizirano prakso  
 
2. Ali ste imeli podporo delodajalca za izvajanje supervizirane prakse? 
3. Ali ste imeli podporo ožjih sodelavcev za izvajanje supervizirane prakse?        
4. Ali je pri formalni ureditvi supervizirane prakse prihajalo do težav? Katerih? 
5. Ali je delodajalec poskrbel za varno in zdravo delovno okolje? 
6. Kako je bila supervizirana praksa finančno urejena? 

 
Priprava in načrtovanje supervizirane prakse 
 
7. Ali ste bili na vodenje supervizirane prakse dobro pripravljeni? (glej tudi ček listo Priprava) 
8. Kako so potekala pogajanja med mentorjem in mentorirancem? (glej tudi ček listo Pogajanja) 
9. Kako je potekalo načrtovanje prakse?  

 
Potek supervizirane prakse 
 
10. Kakšna sta bila časovni potek in organizacija supervizirane prakse? 
11. Sta bila časovni potek in organizacija supervizirane prakse v skladu z načrti? 
12. Kako pogosto sta mentoriranec in mentor reflektirala dogajanje? 
13. Kako so potekale refleksije? 
14. Kako zelo je bil omogočen razvoj mentoriranca? (glej tudi ček listo Omogočanje razvoja) 
15. Kako je napredoval razvoj kompetenc pri mentorirancu? 
16. Kakšen je bil mentorski odnos? 
17. Kako se je mentorski odnos razvijal skozi čas? 
18. Kako je potekalo dajanje in sprejemanje povratnih informacij? 
19. Kako je potekalo reševanje konfliktov? 
20. Kako je potekalo reševanje etičnih dilem? 
21. Kakšni so bili odnosi z drugimi (klienti, kolegi, drugimi strokovnjaki, širše)? 
22. Kako je potekalo pripravljanje dokumentacije o praksi? 
23. Kako se je mentorski odnos zaključil? (glej tudi ček listo Zaključevanje) 
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Iznos supervizirane prakse 
 
24. Ali so bili cilji ustrezno opredeljeni? 
25. Ali je bila supervizirana praksa ustrezno strukturirana za doseganje teh ciljev? 
26. Ali so bili cilji doseženi? Kateri da, kateri ne? Zakaj? 

a. Je mentoriranec dobro spoznal/se uvedel v področje dela? Je razvil vse kompetence 
do načrtovane stopnje? 

b. Katere cilje je dosegel mentor? 
27. Je supervizirana praksa prinesla kakšne nenačrtovane dosežke? Katere? 
28. Katere nove izkušnje, znanja in veščine je pri vodenju supervizirane prakse pridobil mentor?  
29. Kako dobro so sedaj razvite veščine mentoriranja pri mentorju? (glej tudi Vprašalnik veščin 

mentoriranja in Oceno mentorja) 
30. Kakšen je bil iznos supervizirane prakse glede na vložek vseh vpletenih? 

 
Splošna ocena supervizirane prakse in predlogi za naprej 
 
31. V primerjavi s prejšnjimi vodenji študentov na praksi, je bilo tokrat ... 
32. Kaj vam je za idealno vodenje supervizirane prakse še manjkalo? 
33. Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bila supervizirana praksa še bolj učinkovita? 
34. Kakšni so vaši načrti za prihodnje vodenje supervizirane prakse? 
35. Kaj načrtujete v zvezi z vašim nadaljnjim razvojem na področju mentoriranja supervizirane 

prakse? 
 


