Poleg staršev so vzgojiteljice/vzgojitelji prav gotovo
tisti drugi pomembni v otrokovem razvoju, ki otroku
dajejo oporo, priložnosti za uèenje in spodbudno
okolje, v katerem otrok pridobiva prve izkušnje
in spoznanja. Vzgojiteljice in vzgojitelji niso veè
le izvrševalci doloèenih nalog, temveè postajajo
raziskovalci svoje prakse in razmišljujoèi praktiki.
Njihovo delo temelji na principih sodelovalnega
uèenja in timskega dela, s èimer so zagotovljeni
pogoji za njihov profesionalni razvoj.

MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA
Diplomanti lahko nadaljujejo študij na
magistrskih študijskih programih 2. stopnje
na UP PEF:
• Inkluzivna pedagogika,
• Izobraževanje odraslih in razvoj kariere,
• Razredni pouk (ob zakljuèenem dodatnem
letniku),
• Zgodnje uèenje.

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta

Visokošolski strokovni
študijski program
1. stopnje

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV
Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh
organizacijah in javnih zavodih, ki se
ukvarjajo z zgodnjim uèenjem in
pouèevanjem, najpogosteje so to vrtci in
osnovne šole (prvi razred devetletke).
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Predšolska
vzgoja

POGOJI ZA VPIS

V 1. letnik študijskega programa prve stopnje
Predšolska vzgoja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo ali poklicno maturo oziroma
zakljuèni izpit,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 konèal katerikoli štiriletni
srednješolski program.
Pogoji v primeru omejitve vpisa
Èe bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani
glede na:
• splošni uspeh pri maturi oziroma zakljuènem izpitu:
70 % toèk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % toèk.
Za dodatne informacije o študiju smo vam na voljo na tel.
št. 05/663-12-76 (redni študij) in 05/663-12-70 (izredni
študij) ali e-naslovu referat@pef.upr.si.

PREDMETNIK

1. LETNIK

3. LETNIK

1. Osnove pedagogike

25. Jezikovne dejavnosti v vrtcu

2. Slovenski jezik 1

26. Lutke, drama, mediji

3. Glasbeni jezik

27. Zgodnje uèenje matematike

4. Spoznavanje okolja

28. Tehniške dejavnosti

5. Plesne dejavnosti

29. Filozofija vzgoje

6. Predšolska pedagogika

30. Otrok in glasba

7. Razvojna psihologija

31. Specialna pedagogika

8. Gibalni razvoj otroka

32. Izbirni predmet 1 zunanje izbirni

9. Mladinska književnost

33. Izbirni predmet 2 notranje izbirni

10. Didaktika

34. Praktièno usposabljanje 3 (3 tedne)*

11. Izobraževalna tehnologija

35. Diplomska naloga

12. Praktièno usposabljanje 1 (3 tedne)*

* Praktièno usposabljanje 3 se izvaja v okviru
predmetov Specialna pedagogika, Otrok in glasba
ter v okviru diplomske naloge.

* Praktièno usposabljanje 1 se izvaja v okviru predmetov
Predšolska pedagogika, Razvojna psihologija in Didaktika.

STROKOVNI NASLOV
diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS) oziroma
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS).

2. LETNIK

Notranje izbirni predmeti

14. Gibalno-športne dejavnosti

Fakulteta nudi široko paleto izbirnih predmetov.
Seznam je dostopen na spletni strani www.pef.upr.si.

ŠTEVILO KREDITNIH TOÈK (KT)

15. Glasbene dejavnosti

180 KT (60 KT za letnik).

16. Likovne dejavnosti
17. Zgodnje uèenje družboslovja

Fakulteta organizira REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ

IZBIRNI PREDMETI

13. Slovenski jezik 2

18. Pedagoško raziskovanje
19. Pedagoška psihologija
20. Sociologija vzgoje
21. Zgodnje uèenje slovenšèine
22. Zgodnje uèenje naravoslovja
23. Zunanje izbirni predmet tuji jezik
24. Praktièno usposabljanje 2 (3 tedne) *
* Praktièno usposabljanje 2 se izvaja v okviru predmetov
Pedagoško raziskovanje, Pedagoška psihologija in kot
terenske vaje pri predmetu Zgodnje uèenje naravoslovja.

