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Slovenski

Učna enota prispeva k razvoju spodaj naštetih splošnih in specifičnih kompetenc:

1. poznavanje vzgojnih in izobraţevalnih konceptov sodobne vzgoje za druţbeno/kulturno/socialno
okolje;
2. poznavanje teoretskih izhodišč in načel učenja/poučevanja po modelu druţbenih študij (angl. social
studies) in usposobljenost za avtonomno izvajanje kurikularnega področja 'druţba';
3. usposobljenost za uveljavljanje strategij učenja/poučevanja, ki ohranjajo otrokovo notranjo
motivacijo za učenje, raziskovalno naravnanost in trajen interes za znanje;
4. sposobnost načrtovati participativne strategije učenja in strategije problemskega učenja predšolskih
otrok (učenje z raziskovanjem (angl. inquiry), reševanje problemov odprtega tipa (angl. problem-solving);
5. usposobljenost za razvojno-procesno načrtovanje in spremljanje (evalvacijo) vzgojnih dejavnosti,
interdisciplinarno načrtovanje (v okviru druţbenih ved) in spiralno načrtovanje (konstruktivistični pristop).
14. Opis vsebine
- TEORETSKI KONCEPTI: aktivno drţavljanstvo, demokratično drţavljanstvo; akcijska kompetenca,
socialna kompetenca, participacija, krepitev moči.
- ZNAČILNOSTI DRUŢBENIH ŠTUDIJ: triada znanje - spretnosti - veščine, razvoj predstav in pojmov,
sinteza znanstvenih in pristopov druţbenih ved, aktivno učenje, konfliktnost in tabu teme druţbenega
ţivljenja.
- RAZVOJNO-PROCESNO NAČRTOVANJE: a) učenje z raziskovanjem (angl. inquiry), b) reševanje
problemov odprtega tipa (angl. problem-solving), c) interdisciplinarni načrt, č) spiralni načrt.
- TEMATSKI SKLOPI:
a) kulturna dediščina/tradicije, kulturna raznolikost in medkulturna vzgoja, preteklost, prihodnost,
osebna varnost, zdravje in kakovost ţivljenja v vrtcu, ekologija;
b) vrtec/moja skupina, druţina, moj kraj;
c) kakovost odnosov med vrstniki: socialno učenje, socialna kompetenca, rezultati raziskav o
značilnostih vrstniških odnosov; programi socialnega učenja: vrtec, naša skupina, pravila, pravice,
sodelovanje in soodločanje otrok v vrtcu.
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16. Predvideni študijski doseţki
 Znanje in razumevanje: študentka/študent ustrezno opredeli in razume teoretske koncepte vzgoje za
druţbeno okolje, teorije in njihove avtorje; navaja relevantne primere iz praks vrtcev.
 Uporaba: študentka/študent samostojno izdela načrt učenja z raziskovanjem ali načrt reševanja
problemov odprtega tipa in ga izvede v vrtcu ali v 1. razredu OŠ.
 Refleksija: študentka/študent ustno evalvira izvedbo projekta (nastopa) z vidika doseganja načel in
ciljev projekta in z vidika opazovanja otrok; ugotovitve uporabi za korekcijo načrta.
 Prenosljive spretnosti: študentka/študent je usposobljen/a za razvojno-procesno načrtovanje in
spremljanje (evalvacijo) vzgojnih dejavnosti.
17. Metode poučevanja in učenja
Predavanja, diskusije, delo v skupinah, sodelovalno učenje, izkustveno učenje, samostojni študij
literature, pisno načrtovanje projekta, ustna evalvacija in samoevalvacija prakse, individualne in
skupinske konzultacije.
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
a) Vpis v PIVZG.
19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
Metode ocenjevanja: končna ocena je sestavljena iz ocene projekta (50 %) in ocene pisnega oz. ustnega
izpita (50 %).
Ocenjevalna lestvica:
Posamezni deli projekta oz. nastopa (priprava, izvedba, evalvacija) se ocenijo s točkami (60 % točk je
pozitivna ocena). Vsako izpitno vprašanje se oceni s točkami (60 % točk je pozitivna ocena).
Skupna ocena: na osnovi seštevka točk in ocenjevalne lestvice (60 % za pozitivno) se oblikuje skupna
ocena: 5 (= negativno), od 6 do 10 (= pozitivno).
20. Metode evalvacije kakovosti
Sprotna evalvacija študentov: fokusne skupine študentov – sprotne povratne informacije s predlogi za
izboljšanje kakovosti; anonimni vprašalnik za študente ob koncu semestra.
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