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Učna enota prispeva predvsem k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc:

1. Sposobnosti za sodelovalno / timsko delo, sposobnost komuniciranja.
2. Poznavanje vsebine in metodike področja.
3. Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
4. Učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne dejavnosti in
igro, kotički za igro in urnik, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, fleksibilno časovno razporejanje
dejavnosti in prehodov med njimi.
5. Prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v osebnostnih
lastnostih, sposobnostih, zmoţnostih, kognitivnih stilih, druţinskem oz. socialnokulturnem okolju ...) pri
vzgojnem delu.
6. Negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije, širjenje ter spodbujanje interesov.
7. Sodelovanje v paru s pomočnico vzgojiteljice, vzgojiteljico ali učiteljico, timskega dela v strokovnem
kolektivu vrtca in sodelovanje z drugimi strokovnjaki zunaj vrtca.
14. Opis vsebine
Zgodnje uvajanje otrok v svet tehnike in tehnologije ob igri z igračami.
Razvrščanje in spoznavanje sestavin tehničnih sestavljank, konstrukcija različnih modelov igrač in
preizkušanje.
Postopki razvijanja delovnih navad, spretnosti in znanj. Načrtovanje, motivacija, organizacija in
spodbujanje ustvarjalnih tehnično – vzgojnih dejavnosti otrok v vrtcu.
Tehnike preoblikovanja papirnih materialov, umetnih mas, lesa, mehkih kovin in kompozitnih
materialov. Varna uporaba obdelovalnih orodij in naprav.
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16. Predvideni študijski dosežki:

spretnosti – niso vezane le na en predmet

znanje in razumevanje, uporaba, refleksija, prenosljive

Študentka/študent:
- zna vključiti v delo v vrtcu/šoli na različnih področjih vzgojno–izobraţevalnega procesa vsebine
tehnike in tehnologije,
- se zaveda pomena ustvarjalnega preoblikovanja različnih materialov za otrokov razvoj,
- z lastno praktično dejavnostjo razvija svojo ustvarjalnost, kritičnost in odgovornost za varno delo
otrok pri uporabi različnih materialov in orodij,
- uvaja nove materiale in načine preoblikovanja.
17. Metode poučevanja in učenja
Predavanja potekajo z demonstracijo vzorcev materialov, učil in z podporo videogradiva. Vaje potekajo
kot delavnice z aktivnim sodelovanjem študentov in v timskem projektu skupne naloge v okviru
kurikularnih ciljev v vrtcu oz. 1. r. devetletke.
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
a) Vpis v PIVZG
19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
- pisna evalvacija nastopa v vrtcu
Ocene so od 1–5 (negativno) oz. od 6–10 (pozitivno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.
20. Metode evalvacije kakovosti
Sprotna samoevalvacija, evalvacija s strani študentov, vzgojiteljic in mentorja.
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