
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE S HOSPITACIJAMI ZA 

UČITELJE STROKOVNIH MODULOV V PROGRAMU 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

Področje storitve (vzgoja in izobraževanje) 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška 

gimnazija Ljubljana (Alojz Pluško, Mojca Zupan, Aleš 

Zobec in Jana Hafner) 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

S programom Strokovno spopolnjevanje s hospitacijami 

za učitelje strokovnih modulov v programu predšolska 

vzgoja želimo povezati učitelje strokovnih modulov v 

programu Predšolska vzgoja z vrtci oz. z delodajalci 

dijakov programa Predšolska vzgoja. Namen in cilji 

programa so, da bi se šola in vrtec strokovno povezala in 

tesneje sodelovala v vzgojno-izobraževalnem procesu.   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Zaradi praktične naravnanosti programa Predšolska vzgoja 
vidimo potrebo po vzdrževanju stika s praktičnim vidikom 
življenja in dela v vrtcu, potrebo po nadgradnji strokovnega 
znanje učiteljev in nenazadnje tudi potrebo po tem, da učitelji 
pri svojem poučevanju naslavljajo aktualno dogajanje s 
področja predšolske vzgoje. 
Program je zasnovan tako, da bo spodbujal pridobivanje 
ključnih kompetenc prihodnosti, kot so kritično in analitično ter 
prilagodljivo in kreativno razmišljanje. Program je namenjen 
poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in bo kot tak 
spodbujal in omogočal zaposlenim uporabo novih in različnih 
oblik dela, ki jih od njih zahtevajo spremembe na delovnem 
mestu.     

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Učitelji strokovnih modulov v programu Predšolska 
vzgoja.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Ustrezna izobrazba za poučevanje strokovnih modulov v 
programu Predšolska vzgoja. Udeleženec mora biti 
zaposlen v šoli, ki izvaja program Predšolska vzgoja. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Udeleženci bodo: 

- osvežili in poglobili teoretično znanje o zgodovini razvoja 

programa Predšolska vzgoja, o delovanju vrtca in Kurikulu za 

vrtce, 

- pridobili znanja in ideje za načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti v vrtcu, 

- razvijali lastno kreativnost in domišljijo s področja 
strokovnega modula, ki ga poučujejo. 

Obseg programa (skupno št. ur) 52 

Oblika dela Kontaktne On line delo 
(max 50 % 

Izdelek ali Drugo 
(navedite) 



 
 
 
 

ure celotnega 

programa) 
storitev Hospitacije 

Teoretični del (št. ur) 10    

Praktični del (št. ur)   10 32 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Izdelek 

(priprava 

in/ali izjava) 

Lista 

prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

- obvezna prisotnost v minimalnem obsegu 80 %,  

- aktivno sodelovanje v programu in izdelana priprava 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Vsebina programa se bo nanašala na: 

- zgodovinski pregled predšolske vzgoja in izobraževalnega 

programa Predšolska vzgoja, 

- vrtec, kot institucija, 

- Kurikulum za vrtce, 

- hospitacije v oddelku vrtca. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Kompetence izhajajo in se dopolnjujejo s kompetencami v 

programu Predšolska vzgoja: 

- uporaba in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih 

spoznanj o pedagoških metodah v vrtcu, 

- poznavanje in upoštevanje temeljnih načel in cilje vrtca in 

Kurikula za vrtce, 

- seznanitev z vrtcem in z vzgojno-izobraževalnim delom v 

skupini, 

- razvijanje pripravljenosti za raziskovanje strokovnega 

področja in sledenje novostim.  

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženci bodo: 

- spoznali razvoj programa Predšolska vzgoja, 

- spoznali aktualne in sodobne pedagoške oblike, metode in 

dejavnosti znotraj predšolske vzgoje, 

- razvijali zmožnost spodbujanja ustvarjalnosti s sodobnimi 

pedagoškimi metodami in dejavnostmi pri otrocih v oddelku 

vrtca na svojem strokovnem področju, 

- uporabili teoretična znanja o izvajanju dejavnosti z različnih  

kurikularnih področij dejavnosti v praksi. 

Splošne kompetence, Splošne kompetence sledijo in nadgrajujejo splošne 

kompetence posameznih strokovnih modulov v programu 



 
 
 
 

dopolnjene s programom srednjega strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja, 

poudarek pa bo na: 

- razvijanje in (re)organizacija vzgojno-izobraževalnega dela, 

- sodelovanje z vrtcem, 

- razvijanje usposobljenosti dijakov s sprejemanjem in 

uvajanjem sprememb v vzgojno izobraževalno delo.    

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Uvodno teoretično predavanje (program Predšolska vzgoja, 

vrtec, Kurikulum za vrtce), ki mu bodo sledile mesečne 

hospitacije v vrtcu. Mesečne hospitacije se bodo zaključile s 

supervizijskim srečanjem. Hospitacije in supervizijska 

srečanja bodo potekala med mesecem decembrom 2018 in 

majem 2019. V mesecu aprilu 2019 bodo udeleženci v vrtcu 

izvedli dejavnost in jo na zaključnem srečanju v mesecu maju 

2019 predstavili. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Ustrezna izobrazba za poučevanje strokovnih modulov v 

programu Predšolska vzgoja (visokošolska izobrazba iz 

pedagogike in sociologije).  

Vsi izvajalci imajo večletne izkušnje s poučevanjem v 

programu Predšolska vzgoja, hkrati so aktivni so na področju 

stalnega strokovnega spopolnjevanja.  

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  2.11.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 25.10.2018 DA  

 


