
 

 

PRAKTIČNO PEDAGOŠKO 

USPOSABLJANJE  
1. STOPNJA 

2022/2023 
 

 
a) redni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja 

1. letnik: 2. semester od 3. do 17. aprila 2023 (10 dni, 60 ur) 

2. letnik: 4. semester od 3. do 7. aprila 2023  (5 dni, 30 ur) 

3. letnik: 6. semester od 29. marca do 26. aprila 2023 (20 dni, 120 ur) 

 
 

b) izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja 
o Študenti se individualno dogovorijo glede termina prakse. 

 
 

c) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk 

1. letnik: 1. semester: od 14. do 18. novembra 2022 
(5 dni, strnjena opazovalna praksa, v okviru predmeta Razvojna 
psihologija s pedagoško prakso I) 

od 5. do 9. decembra 2022 
(5 dni, strnjena opazovalna praksa v okviru predmeta Didaktika s 
pedagoško prakso I) (skupaj 1. letnik - 10 dni) 

2. letnik: 3. semester od 14. do 18. novembra 2022 
(5 dni, pedagoška praksa pri predmetu Teorija vzgoje (s pedagoško prakso 

II) 

2. letnik: 4. semester od 27. do 31. marca 2023 
(5 dni, strnjena asistentska praksa v okviru predmeta Pedagoška 
psihologija) (skupaj 2. letnik - 10 dni) 

3. letnik: 6. semester od 3. do 24. aprila 2023 (15 dni, vodena praksa) 

4. letnik: 8. semester od 3. do 24. aprila 2023 (15 dni) 

 

 
d) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialna pedagogika 

2. letnik: 4. semester od 13. do 26. aprila 2023 (10 dni) 

3. letnik: 6. semester od 3. do 17. aprila 2023 (10 dni) 

4. letnik: 8. semester od 6. do 31. marca 2023 (20 dni) 

 
e) izredni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialna pedagogika 

2. letnik: 4. semester od 13. do 26. aprila 2023 (10 dni) 

3. letnik: 6. semester od 6. do 17. marca 2023 (10 dni) 

4. letnik: 8. semester od 20. februarja do 17. marca 2023 (20 dni)  

 
 

f) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika 

2. letnik: 4. semester od 13. do 24. marca 2023 (10 dni) 

3. letnik: 6. semester od 3. do 24. aprila 2023 (15 dni) 

4. letnik: 7. semester od 21. novembra do 2. decembra 2022 (10 dni) 

4. letnik: 8. semester od 6. do 10. marca 2023;  



 

 

10 ponedeljkov - 13. marec, 20. marec, 27. marec, 3. april, 17. 
april, 24. april, 8. maj, 15. maj, 22. maj, 29. maj 2023 (15 dni) 

 
 

g) izredni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika 

o Študenti se individualno dogovorijo glede termina prakse. 
 

h) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Logopedija in surdopedagogika 

2. letnik: 4. semester od 3. do 21. aprila 2023 (14 dni) 

3. letnik: 6. semester od 3. do 21. aprila 2023 (14 dni) 

4. letnik: 8. semester od 3. do 26. aprila 2023 (17 dni) 

 
 

i) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Likovna pedagogika 

2. letnik: 3. semester en dan v mesecu novembru 2022 
(1 dan, pri predmetu Likovna didaktika 1) 
en dan v mesecu novembru 2022 
(1 dan, pri predmetu Didaktika) 
en dan v mesecu decembru 2022 
(1 dan, pri predmetu Teorija vzgoje) 

3. letnik: 5. semester od 21. do 25. novembra 2022 
(5 dni; pri predmetu Likovna didaktika s prakso 1) 

3. letnik: 6. semester od 3. do 7. aprila 2023 
(5 dni; pri predmetu Likovna didaktika s prakso 2) 

4. letnik: 8. semester od 3. do 17. aprila 2023 
(10 dni; pri predmetu Likovna didaktika s prakso 3) 

 
 

j) redni študij univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Dvopredmetni učitelj 

3. letnik: 6. semester od 3. do 17. aprila 2023 (10 dni) 

4. letnik: 8. semester od 3. do 17. aprila 2023 (10 dni) 

 

 


