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UČNI NAČRT
1. Naslov predmeta
2. Koda enote
4. Kontaktne ure
5. Stopnja
8. Študijski
program

Skupaj: 60

JEZIK IN KNJIŢEVNOST
3. Število ECTS kreditov
P: 20
V: 10

6. Letnik
"ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA
PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ
PREDŠOLSKE VZGOJE" - (Pivzg)

10. Steber
Izbirni predmeti stroke
programa
12. Posebnosti
/
13. Cilji / kompetence

5
Ostale oblike:
IP: 29, N: 1

7. Semester
9. Študijska smer
11. Jezik

Uĉna enota prispeva k razvoju spodaj naštetih splošnih in specifiĉnih kompetenc:

Slovenski

1. Zmoţnost sporazumevanja v slovenskem knjiţnem jeziku.
2. Avtonomnost, (samo)kritiĉnost, refleksivnost, sposobnost za evalviranje, prizadevanje za kakovost.
3. Obĉutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije.
4. Smiselno povezovanje jezika in knjiţevnosti z drugimi predmetnimi podroĉji.
5. Uĉinkovito, dialoško in razumljivo interpretiranje knjiţevnih besedil in refleksija ter izboljšanje kakovosti
lastne interpretacije.
6. Poznavanje, razumevanje in uporaba razliĉnih metod (tradicionalnih in sodobnih) pri interpretaciji
knjiţevnih besedil.
14. Opis vsebine
Govorni razvoj predšolskega otroka.
Kurikulum za vrtce in Uĉni naĉrt za slovenšĉino (1. triletje): pregled in kritiĉna ocena.
Sporazumevanje vs. sporoĉanje, sporazumevalne dejavnosti (poudarek na govorjenju in poslušanju ter
vrstah poslušanja), govorna dejanja, naĉela govornega nastopanja, pogovor in pogovorne strategije,
menjavanje vlog, pogovor v vrtcu.
Vzgojiteljeva in otrokova vprašanja, spraševalne strategije.
Predopismenjevanje in porajajoĉa se pismenost.
Komunikacijska didaktika v vrtcu.
Retorika (nastanek in razvoj). Retorika na Slovenskem. Razvijanje vzgojiteljevih retoriĉnih spretnosti.
Teoretiĉna opredelitev mladinske knjiţevnosti in njen pregled.
Slikanica, tipologija slikanice, literarno- in likovnoestetska vloga slikanice, literarni in likovni kiĉ v slikanici,
slikanica in strip.
Temeljna knjiţevna besedila svetovne mladinske knjiţevnosti.
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16. Predvideni študijski doseţki::
- Znanje in razumevanje: študent/ka pozna in razume temeljne pojme: sporazumevanje, sporazumevalne
dejavnosti, pogovorne strategije, vzgojiteljeva in otrokova vprašanja, spraševalne strategije,
preodopismenevanje, porajajoĉa se pismenost ter vzgojiteljeve retoriĉne spretnosti. Pozna in razume
temeljne knjiţevne zvrsti in vrste, merila za interpretacijo besedil, razliĉne metode interpretacije ter
pravila ubesedovanja, vlogo dejavnikov pri interpretaciji knjiţevnih besedil, merila za vrednotenje
knjiţevnih besedil, vlogo sodobnih metod literarne vede pri sporoĉanju in sprejemanju ter pomen
naĉrtovanja oz. faznosti sprejemanja knjiţevnih besedil in tvorjenja strokovnih besedil.
- Uporaba: uporabi pridobljeno znanje pri razvijanju otrokove sporazumevalne zmoţnosti.
- Refleksija: pozna proces refleksije in njen pomen pri naĉrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela v vrtcu;
oblikuje kritiĉen odnos do posredovanje jezikovnega znanja otrokom v vrtcu.
- Prenosljive spretnosti: uporabi tiskane in elektronske vire ter se jezikovno izobraţuje. izobraţuje. Pri
sebi in v okolju razvija jezikovno kulturo.
17. Metode poučevanja in učenja
Izpiti, seminarske naloge, projektno delo, nastopi, dnevnik prakse in druge individualne naloge, doloĉene
z uĉnimi naĉrti.
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
a) Vpis v PIVZG.
b) Pogoj za pristop k izpitu je opravljen nastop ter poroĉilo iz vaj in najmanj 80-odstotna udeleţba na
vajah.
19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
Pisni izpit in ustni zagovor.
Ocenjevalna skala: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), 60 % toĉk je pogoj za pozitivno oceno.Metode
ocenjevanja: konĉna ocena je sestavljena iz ocene seminarja (50 %) in ocene pisnega oz. ustnega izpita
(50 %).
20. Metode evalvacije kakovosti
Sprotna evalvacija študentov.
Samoevalvacija: kritiĉna ocena pedagoškega dela na podlagi refleksije lastnega dela, diskusije s sodelavci
in mnenj študentov.
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