
1. Sklop predmetov 2. Sklop predmetov 

Ime predmeta 
Poznavanje vsebin 

predmetov 1. stopnje: 
Ime predmeta 

Poznavanje vsebin predmetov 

1. stopnje: 

 Osebe z motnjami v duševnem razvoju: značilnosti in 

ocenjevanje  (5KT) 

nosilka predmeta dr. Erna Žgur 

- seminarska naloga: navodila in naslov dobite pri izvajalcu 

predmeta 

 Razvojna psihologija 

 Psihologija oseb s PP 

 Sodelovanje, svetovanje in 
timsko delo 

 Gibalno ovirani in dolgotrajno 

bolni: značilnosti in ocenjevanje 

(6KT) 

nosilec predmeta  dr. Erna Žgur 

 Razvojna psihologija 

 Psihologija oseb s PP 

 Sodelovanje, svetovanje in 
timsko delo 

 Individualiziran program 

 Učenje in poučevanje oseb z MDR s PPU * (21KT) 
Izpit se opravlja v dveh delih:  

nosilke predmeta v tem sklopu: dr. Gregor Torkar in dr. 
Jerneja Pavlin (Naravoslovje), dr. Irena Hergan 
(Družboslovje), dr. Erna Žgur (Poučevanje oseb s težjimi 
MDR), dr. Marija Kavkler (Matematika), dr. Mojca Lipec 
Stopar (Slovenščina) 

- individualna naloga: "Priprava in predstavitev konkretnega 
izdelka: učni list ali pripomoček (plakat, PPT, raziskovalna 
škatla…) ali list za preverjanje znanja ipd." (dr. Hergan, dr. 
Torkar, dr. Pavlin, dr. Lipec Stopar) 

- seminarska naloga: vezano na vsebine področij v tem sklopu 
(navodila in naslov dobite pri izvajalcu predmetnega 
področja) (dr. Erna Žgur, dr. Kavkler)  

K izpitu lahko pristopite šele, ko imate opravljene vse 
individualne in seminarske naloge. 

*PPU – pedagoško praktično usposabljanje, ki ga opravljate 
šele po uspešno opravljenem izpitu: 

- 1  teden prakse v Posebnem programu VIZ (navodila za 
opravljanje prakse dr. Erna Žgur); 

- 1 teden prakse v Izobraževalnem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom (navodila za opravljanje prakse 
dr. Tjaša Filipčič) 

 Didaktika 
 Pedagoška psihologija 
 Učenje in poučevanje OPP 
 Individualiziran program 

 Učenje in poučevanje gibalno 
oviranih in dolgotrajno bolnih 
oseb s PPU* (8KT) 

nosilka predmeta dr. Tjaša Filipčič 

- seminarska naloga: navodila in 
naslov dobite pri izvajalcu 
predmeta 

- *PPU – pedagoško praktično 
usposabljanje:  navodila dr. Tjaša 
Filipčič – preverjanje znanja s 
področja PPU na izpitu  

 
 

 Psihomotorični razvoj in učenje 
 Prilagojena in pomožna IKT 
 Individualiziran program 



3. Sklop predmetov (k opravljanju tega sklopa predmetov lahko pristopite šele, ko imate opravljene vse predmete 1. In 2. sklopa)  

Ime predmeta Poznavanje vsebin predmetov 1. stopnje: 

 Značilnosti in ocenjevanje oseb s PPPU (7KT) 

nosilka predmeta dr. Milena Košak Babuder 

- seminarska naloga: navodila in naslov dobite pri izvajalcu predmeta 

 Razvojna psihologija 
 Pedagoška psihologija 
 Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb 

 Strategije dela z učenci s PPPU s PPU* (13KT) 

nosilka predmeta dr. Milena Košak Babuder 

- seminarska naloga: navodila in naslov dobite pri izvajalcu predmeta 

 

- *PPU – pedagoško praktično usposabljanje, ki ga opravljate šele po uspešno opravljenih 
izpitih 3. sklopa: 

 10 dni (10 tednov 1x tedensko) prakse v Redni OŠ, kjer s štirimi otroki izvedete po 10 ur 
individualne obravnave (navodila za opravljanje prakse dr. Milena Košak Babuder) 

 Učenja in poučevanja OPP (vsi predmeti),  

 Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb 
 Individualiziran program. 

 

Kandidati opravljate diferencialne izpite po sklopih. Ko opravite izpite in pripadajoče obveznosti enega sklopa, lahko pričnete z opravljanjem izpitov in 

obveznosti naslednjega sklopa. Izpitov iz prvih dveh sklopov ne morete opravljati sočasno. Pričnete lahko s pravim ali drugim sklopom izpitov, k opravljanju 3. 

sklopa izpitov pa lahko pristopite šele, ko imate opravljene izpite in obveznosti (pedagoško praktično usposabljanje, seminarske in individualne naloge itd.) 

vseh štirih predmetov prvih dveh sklopov. Učni načrti predmetov za opravljanje diferencialnih izpitov, v katerih so opredeljene vsebine, ki jih morate 

obvladati, so objavljeni na spletni strani Pedagoške fakultete. 

Pri vsakem diferencialnem predmetu so navedeni predmeti 1. stopnje študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika (SRP), katerih vsebine in 

njihovo dobro poznavanje so predpogoj za opravljanje diferencialnih izpitov. Na izpitu se preverja tudi kandidatovo znanje vsebin, ki jih vključujejo ti predmeti 

(učni načrti teh predmetov s 1. stopnje so objavljeni na spletni strani Pedagoške fakultete http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=156).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=156


Kandidati, ki so zaključili študijske programe , ki obsegajo 180 morajo, preden pristopijo k zgoraj navedenim diferencialnim izpitom, opraviti izpite iz spodnje 

tabele. Spodaj navedeni izpiti se individualno določijo glede na kandidatov predhodno opravljen program 1. stopnje v vrednosti do 60 KT (12 do 13 izpitov). 

 

 

IME PREDMETA NOSILEC/KA, izvajalci KT 

1. SKLOP PREDMETOV   

Didaktika Dr. Milena Valenčič Zuljan 4 

Psihologija oseb s PP     Dr. Janez Jerman 5 

Uvod v SRP – teoretske in zakonske osnove Dr. Mojca Lipec Stopar 5 

Uvod v SRP – skupine oseb s PP - edukacija Dr. Mojca Lipec Stopar 5 

Osnove socialne pedagogike Dr. Darja Zorc-Maver 4 

Učenje in poučevanje otrok s PP: glasbena vzgoja Dr. Konstanca Zalar 3 

2. SKLOP PREDMETOV   

Informacijsko komunikacijska tehnologija v izobraževanju oseb s PP Dr. Jože Rugelj 4 

Sodelovanje, svetovanje in timsko delo Dr. Alenka Polak 4 

Prepoznavanje in ocenjevanje PP Dr. Lidija Magajna 5 

Psihomotorični razvoj in učenje Dr. Helena Smrtnik Vitulić, Dr. Tjaša Filipčič 4 

3. SKLOP PREDMETOV    

Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi Dr. Ingrid Žolgar-Jerković 4 

Osnovne strategije dela z osebami z govorno-jezikovnimi m. ter gluhimi in naglušnimi Dr. Damjana Kogovšek 4 

Odraslost,  staranje in oblike pomoči Dr. Daniela Bratković 4 

Zagotavljanje kakovosti življenja GO in DB oseb Dr. Tjaša Filipčič 3 

4. SKLOP PREDMETOV   

Individualiziran program   Dr. Mojca Lipec Stopar 7 

Strategije vključevanja in psihosocialnega prilagajanja Dr. Lidija Magajna 5 

Interaktivno in okoljsko pogojene učne težave Dr. Milena Košak Babuder 4 

 


