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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
Poznavanje sodobnega koncepta družbenih študij in usposabljanje za njegovo aplikacijo v
predšolski kurikulum. Usposabljanje študentk/študentov za kreiranje predšolskih programov,
ki zadevajo temeljne determinante kakovosti fizičnega in socialnega prostora, kot so zdravje,
osebna varnost, mir, spoštovanje človekovih pravic, strpnost, medkulturna skupnost, čisto
okolje, kulturna dediščine, kakovost medosebnih odnosov.
Poznavanje in aplikacija teoretičnih konceptov in modelov izboljševanja socialne kompetence
in akcijske kompetence, v smislu prevzemanja vloge dejavnega udeleženca v procesih
spreminjanja in izboljševanja neposrednega življenjskega okolja.
Usposabljanje študentov za problemski, interdisciplinarni in raziskovalni pristop k
načrtovanju in izvajanju vsebin.
Usposabljanje za uporabo aktivnih metod spoznavanja s poudarkom na "raziskovanju otrok"
(inquiry, problem-solving).
Predmet je zasnovan kot sklop izbranih družbenih študij, prilagojenih za predšolsko
populacijo. Namen učnega načrta je usposobiti študentke/študente za ustvarjanje takšnega
konteksta spoznavanja, ki zagotavlja otrokom možnost, da sodelujejo v procesu ustvarjanja
znanja in raziskovanja družbenega življenja. Osnovna predpostavka vzgojnoizobraževalnega
procesa je neločljivost med metodo/procesom spoznavanja ter vsebino/znanjem. Med
pridobivanjem znanja, sposobnosti in veščin na eni ter družbeno participacijo na drugi strani
zavzema osrednje mesto proces vrednotenja, ki ga razumemo kot zavestno ekspliciranje
vrednot (družbenih in intrinzičnih) ter zavzemanje za konsistentnost med vrednotami,
zastopanimi v kurikulumu in tistimi, ki jih "sporoča" etos ustanove.
2. VSEBINA
A. Sodoben koncept družbenih študij.
Teoretične osnove in elementi koncepta družbenih študij.
Strategije načrtovanja:
- Triada: znanje-sposobnosti/veščine-družbene vrednote, stališča.
- Razvoj predstav in pojmov - spiralni načrt.
- Interdisciplinarno načrtovanje.
- Strategije aktivnega učenja: proces raziskovanja, igralni kotički.

B. Aktivna strpnost: socialne učenje v vrtcu

Jaz: jaz kot edinstvena oseba, predstavljanje, medsebojno prepoznavanje, različnost kot
prednost.
Jaz in drugi: oblikovanje skupinske identitete, pripadnost, prijateljstvo, reševanje sporov,
sodelovanje.
Tematsko-problemski sklopi:
Vrtec - moja igralnica - naše igrišče - moj kraj.
Jaz - moji prijatelji v vrtcu - naša skupina.
Osebna varnost/skrb za zdravje.
Strpnost/spoštovanje in uveljavljanje individualnih in skupinskih razlik/ medkulturna vzgoja.
Vzgoja za mir/ nenasilno reševanje konfliktov.
Varstvo okolja.
Kulturna dediščina in tradicija.
3. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI
Predmet se povezuje s predmeti temeljnega pedagoškega študija, zlasti s pedagogiko,
psihologijo ter sociologijo vzgoje in filozofijo ter izbirnim predmetom medosebna
komunikacija.
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5. POSEBNOSTI

Po zaključenih predavanjih in eksperimentalnih vajah v petem semestru študenti opravljajo
delni izpit; uspešno opravljen delni izpit je pogoj za pristop k opravljanju integrirane prakse v
šestem semestru. Drugi del izpita študenti opravijo tako, da v času strnjene prakse (maja)
izdelajo projekt 'raziskujmo z otroki' in ga zagovarjajo ustno.
Navodila za izvajanje:
Predavanja potekajo skupno, eksperimentalne vaje pa v manjših skupinah.

Kadrovski pogoji:
Nosilec predmeta je habilitiran visokošolski učitelj sociologije.

Materialni pogoji:
Za izvajanje predavanj je potrebna standardna predavalnica, za eksperimentalne vaje pa
ustrezno manjša. Prostori morajo biti opremljeni z ustreznimi učnimi pripomočki. Študentkam
in študentom mora biti na voljo predpisana literatura in možnost fotokopiranja.
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