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Dvopredmetni učitelj
Gospodinjstva in …
Podrobnejše informacije o pogojih za vpis najdete v Razpisu za vpis in splošne
informacije o študiju na Pedagoški fakulteti na spletni strani

http://www.pef.uni-lj.si.

Študijski program 1. stopnje DVOPREDMETNI UČITELJ Gospodinjstva in … je zasnovan tako, da študentka oz. študent ob vpisu izbere dve študijski smeri. Študijske smeri, s katerimi se lahko povezuje
študij gospodinjstva, so naslednje: Biologija, Fizika, Kemija, Matematika, Računalništvo in Tehnika.
Načeloma so možne vse vezave, vendar so ponujene vezave za posamezno študijsko leto razvidne
iz vsakoletnega razpisa.
Vsebina študija: vsem študijskim smerem sta skupna sveženj temeljnih pedagoških predmetov ter
sklop strokovnih in strokovno-didaktičnih predmetov, ki je povezan s področjema, ki si ju študent/
-ka izbere za študij.

Vabljeni k vpisu v programe Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

GOSPODINJSTVO IN ...
Program je namenjen izobraževanju učiteljev gospodinjstva z vezavo in je zasnovan tako, da
študent/-ka pridobi temeljno pedagoško znanje in znanje stroke (npr. gospodinjstva), kar nato
ustvarjalno nadgradi v okviru didaktičnih predmetov, pri katerih se seznani tudi s praktičnim življenjem in z delom v osnovi šoli.
Trajanje študija
4 leta (8 semestrov)
Podatki o predmetniku
Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne predmete, 2) predmete v okviru gospodinjskega sklopa in 3) predmete, določene na izbranem področju, npr. biologije ali kemije.

Vsi podatki v publikaciji so informativne narave. Fakulteta si pridržuje pravico do sprememb. Lektoriral: Tomaž Petek, oblikovanje Jana Stollecker, februar 2015

V okviru sklopa Godspodinjstvo predmetnik vključuje predmete, ki so predstavljeni v preglednici.
PREDMET
Število ur
1. LETNIK
Ekonomika gospodinjstev
180
Načini prehranjevanja
150
Temelji tekstilstva
180
2. LETNIK
Poznavanje živil
150
Prebivalstvo in okolje
120
Sociologija družine
120
Potrošniška vzgoja
120
3. LETNIK
Gastronomija in kulinarika
90
Didaktika gospodinjstva I
150
Kultura bivalnega okolja – stanovanjski del
90
Fiziologija prehrane
150
Praktično pedagoško usposabljanje iz gospodinjstva
90
Strokovni izbirni predmet I*
120
4. LETNIK
Načrtovanje prehrane
90
Šolska prehrana
90
Didaktika gospodinjstva II
90
Prehrana bolnika
90
Didaktika gospodinjstva III s praktičnim pedagoškim
120
usposabljanjem
Strokovni izbirni predmet II*
120
*NABOR STROKOVNIH IZBIRNIH PREDMETOV, ki jih študent/-ka lahko izbere:
Tekstilije in moda
Sociološki vidiki družinske ekonomike
Družinska ekonomika
Slovenska tekstilna tradicija
Prosti čas
Slovenska tradicionalna kuhinja
Prehransko svetovanje
Elementi stanovanjske kulture
Vzgoja in izobraževanje o naravni dediščini
Preverjanje in ocenjevanje pri gospodinjstvu

Kreditne točke
6
5
6
5
4
4
4
3
5
3
5
3
4
3
3
3
3

Študijski program Gospodinjstvo poteka v obliki predavanj, seminarjev in praktičnih vaj, ki jih izvajamo na Pedagoški fakulteti. Izkušnje pedagoškega dela pa študenti/-ke pridobijo z opravljanjem
praktičnega pedagoškega usposabljanja v osnovnih šolah.
Študent/-ka, ki se odloči za študij gospodinjstva, pridobi znanja štirih tematskih sklopov: prehrane, ekonomike gospodinjstev, tekstila ter bivanja in okolja. Poglobljeno strokovno poznavanje vseh
sklopov omogoča razumevanje vloge posameznika in družine/gospodinjstev v družbi. Hkrati to znanje tvori osnovo za analitično razmišljanje o povezujočih problemih časa in pripravljenost vključevanja v reševanje dilem posameznika, družine in družbe.
Študentje opravljajo prakso in nastope na osnovnih šolah.
ZAKLJUČEK ŠTUDIJA IN STROKOVNI NASLOV, KI GA PRIDOBI DIPLOMANT/-KA
Študent/-ka konča študij z diplomskim delom in pridobi naslov:
profesor/-ica gospodinjstva in biologije oz. profesor/-ica gospodinjstva in kemije.
Po končani 1. stopnji diplomanti/-ke, ki želijo poučevati, nadaljujejo študij na na enoletnem
magistrskem študijskem programu Poučevanje, Poučevanje na predmetni stopnji.

MEDNARODNA IZMENJAVA ŠTUDENTOV
Študij gospodinjstva daje študentom možnost, da se vključijo v mednarodno izmenjavo, spoznajo
sorodne študijske programe v tujini ter tam pridobijo tudi nova znanja in izkušnje.

4
4

Študentki iz Litve predstavljata litovske narodne jedi.

