
 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA 

VAS V PETEK, 9. 11. 2018, VABI NA 

 

20. OBLETNICO PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE IN 

STROKOVNI SIMPOZIJ NA TEMO: 

»SODOBNI IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 

OTROK V VRTCIH« 

 

Spoštovani bivši dijaki, mentorji, vodje vrtcev, profesorji, strokovnjaki s področja 

predšolske vzgoje! 

V programu Predšolska vzgoja že 20 let zapored iščemo možnosti povezovanja in 

nadgrajevanja znanj ter spretnosti dijakov, ki jih izobražujemo in vzgajamo. Tako so dijaki v 

preteklih letih pridobivali ne le strokovno-teoretična znanja s področij pedagogike, razvojne in 

splošne psihologije, kurikuluma, varnega in zdravega okolja, jezikovnega izražanja, znanja s 

področja vseh splošnoizobraževalnih predmetov in umetniške veščine na področjih likovne, 

glasbene in plesne umetnost temveč tudi praktična znanja v vrtcih. Pri tem smo tesno sodelovali 

z vrtci, ravnatelji vrtcev in mentorji dijakov.  

Vabimo vas, da se udeležite 20. obletnice programa Predšolska vzgoja na Gimnaziji 

Franca Miklošiča Ljutomer. Obletnica bo obogatena s strokovnim simpozijem, katerega 

namen bo predstavitev in seznanjanje s primeri dobre prakse iz šol in vrtcev.   

Okroglo obletnico bi zato želeli posvetiti evalvaciji programa predšolska vzgoja skozi oči 

različnih deležnikov, ki so bili in so še, vpeti v dogajanje. Obletnica bo hkrati priložnost za vse, 

ki delate na področju predšolske vzgoje in ste z našo šolo tako ali drugače povezani, da podate 

svoj pogled na izzive in priložnosti predšolske vzgoje danes. Namen strokovnega simpozija je 

povezovanje in soočanje teorij s področja predšolske vzgoje z dejansko prakso v vrtcih ter 

soočanje dela vzgojitelja v vrtcu in izobraževanja slednjih v srednjem strokovnem programu 

predšolska vzgoja.  

Izdan bo strokovni bilten, v katerem bodo objavljeni prispevki. Z aktivno udeležbo s 

prispevkom boste avtorji prejeli 2 točki za napredovanje v naziv, slušatelji, ki boste na 

simpoziju sodelovali zgolj v vlogi poslušalca, pa 0,5 točke za napredovanje v naziv.  

Vabimo vas, da se strokovnega simpozija udeležite aktivno in s svojim prispevkom dodate svoj 

del k razmišljanju o ključni tematiki.  



Na strokovni simpozij bodo vabljeni predstavniki Pedagoških fakultet treh univerz, 

predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), Zavoda RS za šolstvo, srednjih 

vzgojiteljskih šol, ravnatelji, vodje in mentorji iz vrtcev, bivši dijaki programa predšolska 

vzgoja in drugi zainteresirani za področje predšolske vzgoje.   

Na simpoziju želimo posebej osvetliti naslednje teme:  

a) Narodni in mednarodni projekti na področju predšolske vzgoje (šolski in vrtčevski) 

b) Otroci s posebnimi potrebami in nadarjeni otroci v vrtcu  

c) Primeri dobrih praks z vseh področij dejavnosti po Kurikulumu za vrtce  

d) Multikulturnost v vrtcu: izzivi in rešitve iz prakse  

e) Čuječnost in supervizija v službi kakovostnega dela vzgojitelja 

f) Izzivi na področju predšolske vzgoje 

g) Sodelovanje med vrtci in srednjimi vzgojiteljskimi šolami   

h) Alternativni pristopi v predšolski vzgoji  

Če se boste odločili za aktivno udeležbo na simpoziju, vas prosimo, da svoj prispevek oblikujete 

v skladu z navodili, ki so pripeta temu vabilu. Strokovni odbor bo po pregledu prispevkov izbral 

tiste, ki bodo tematsko ustrezni za področje predšolske vzgoje. Prispevkov, ki ne bodo ustrezali 

temu kriteriju, ne bomo izbrali za sodelovanje na simpoziju, v tem primeru vam bomo odločitev 

sporočili do 20. 10. 2018.  

ROKI ZA PRIJAVO IN ODDAJO PRISPEVKA  

Vse udeležence prosimo, da se prijavite s priloženo prijavnico do najkasneje 30. 9. 2018. Če 

boste sodelovali na simpoziju s prispevkom, vas prosimo, da do tega datuma pošljete ob prijavi 

tudi naslov prispevka s povzetekom v slovenskem in angleškem ali nemškem jeziku ter 

ključnimi besedami. Ob tem nam pošljite tudi kratek opis vašega dela in področij, na katerih 

ste aktivni (projekti idr.). Povzetek naj ne presega 250 besed. Celotne in dokončne prispevke 

pošljite do 15. oktobra 2018 na naslov Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova 34, 

9240 Ljutomer in na spletni naslov liljana.fajdiga@gfml.si.  

Pisni prispevki bodo objavljeni v e-zborniku, ki bo dostopen na spletni strani šole www.gfml.si. 

Prosimo, oddajte lektorirane prispevke in pripišite ime lektorja. 

KOTIZACIJA  

Kotizacija za simpozij je 20 € po osebi. Za izdajo potrdila je obvezna prisotnost ves čas 

simpozija. V ceno programa sta všteti prehrana in e-publikacija. Kotizacijo boste nakazali na 

račun šole SI56 011 00603 0694 703, sklic je SI00 2018-11. Račun boste prejeli po končanem 

simpoziju. V namen plačila napišite naslednje: ime in priimek prijavljene osebe in »simpozij«.  

Dodatne informacije lahko dobite v svetovalni službi na telefonski številki 02 58 58 706 ali po 

spletni pošti liljana.fajdiga@gfml.si.   

 

 

mailto:liljana.fajdiga@gfml.si
http://www.gfml.si/


PROGRAM STROKOVNEGA SIMPOZIJA 

Ura  Vsebina 

8.00–8.30  

Predprostor ŠIC-a 

PRIHOD IN REGISTRACIJA 

8.30–10.00 

 

ŠIC   

UVODNI PROGRAM 

Uvodni pozdravni nagovori 

Plenarno predavanje 

Kulturni program 

 

10.00–10.20  

Predprostor ŠIC-a  

ODMOR ZA KAVO  

10.20–11.20 

 

ŠIC 

OKROGLA MIZA na temo: Izzivi izobraževanja in zaposlovanja na 

področju predšolske vzgoje (povezuje mag. Saša Pergar)   

 

11.30–14.00 

 

Šola po učilnicah 

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS s področja izobraževanja za PV 

in dela v vrtcih; 10-minutni prispevki na izbrano temo:  

a) Narodni in mednarodni projekti na področju predšolske 

vzgoje (šolski in vrtčevski)   

b) Otroci s posebnimi potrebami in nadarjeni otroci v vrtcu  

c) Primeri dobrih praks z vseh področij dejavnosti po 

Kurikulumu za vrtce  

d) Multikulturnost v vrtcu: izzivi in rešitve iz prakse  

e) Čuječnost in supervizija v službi kakovostnega dela 

vzgojitelja 

f) Izzivi na področju predšolske vzgoje 

g) Sodelovanje med vrtcem in starši 

h) Alternativni pristopi na področju predšolske vzgoje 

14.00–15.00 

Šolska jedilnica 

 

KOSILO (bife) 

15.00–16.30  

 

Učilnice  

II. del predstavitev po učilnicah  

 

16.30–17.00  

 

ŠIC   

Zaključek s podelitvijo potrdil za aktivno sodelovanje  

 

17.00–19.00 

Šolska jedilnica  

DRUŽENJE GENERACIJ PREDŠOLSKE VZGOJE  

 

 

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi nepredvidljivih okoliščin.  

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

 



NAVODILA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PRISPEVKA  

   

Vse avtorje prispevkov prosimo, da dosledno upoštevajo navodila, predstavljena v 

nadaljevanju. Prispevki morajo biti pred oddajo lektorirani, v prispevku navedite ime in priimek 

lektorja.   

Prispevek naj bo členjen na poglavja in podpoglavja. Naslovu, povzetku in ključnim besedam 

nato sledijo naslednji sestavni deli besedila: uvod, besedilo in naslovi poglavij in podpoglavij, 

rezultati in diskusija, sklep, zahvala (če je), literatura in viri (po standardu APA ali IEEE), 

priloge (če so). Avtorji naj citirajo slike (Slika 1), tabele (Tabela 1), enačbe (En. 1) in literaturo 

v (APA standardu) ali [IEEE standardu]. 

Uradni jeziki konference so: slovenski, nemški in angleški. V primeru, da je prispevek 

pripravljen v angleščini, se navede naslov, povzetek in ključne besede le v angleščini. Če pa je 

prispevek v nemščini, morajo biti navedeni naslov, povzetek in ključne besede tudi v angleškem 

jeziku. Torej: naslov, povzetek in ključne besede morajo biti v dveh jezikih (izvirnem in v 

angleščini).  

Za oštevilčevanje naslovov poglavij uporabite arabska števila. Podpoglavja niso obvezna. V 

vsakem posameznem poglavju mora biti naslov prvega podpoglavja (podnaslov) označen s črko 

“A”, drugi podnaslov z “B” itd. Ne uporabljajte tretjega nivoja podnaslovov (pod-podpoglavje). 

Ne oštevilčite poglavij Zahvala ter Literatura in viri.  

 

A. Naslov prispevka 

Napišite v slovenskem in angleškem ali nemškem jeziku. Velikost pisave naj bo 16, krepko, tip 

pisave Times new roman.  Temu sledi ime in priimek avtorja (Times New Roman, velikost 14) 

in organizacija oz. zavod avtorja ter njegov elektronski naslov (Times New Roman, velikost 

11).  

B. Povzetek 

Povzetek naj zajema bistvo prispevka v 5–10 stavkih oz. največ 250 besed. Povzemite celotno 

vsebino, naj bo jedrnat in kratek ter naj hkrati pritegne bralca k branju. Pisava: Times New 

Roman, velikost 11. 

Na koncu povzetka dodajte še ključne besede, vezane na temo. Ključne besede ločite z vejico, 

naj jih bo največ 8. Pisava enaka kot pri povzetku.  

Dodajte tudi povzetek v tujem jeziku (angleški ali nemški jezik) s ključnimi besedami. Pisava 

naj bo Times New Roman in velikost 11.  

  

C. Kratka predstavitev avtorja 

V nekaj stavkih naj se avtor predstavi, kjer naj zapiše svojo izobrazbo, položaj in področje dela. 

Pisava naj bo Times New Roman, velikost 10.  

 

D. Vsebina prispevka  

Tip pisave naj bo Times New Roman, velikost pisave 12, razmak med vrsticami naj bo 1,15, 

besedilo naj bo obojestransko poravnano.  

Za večjo nazornost besedila so dobrodošli grafi, fotografije ali drugi grafični prikazi, le-ti naj 

bodo vstavljeni v katerem od naslednjih grafičnih formatov JPEG, TIFF. 



Prosimo, da ustrezno označite in oštevilčite tudi tabele in slike oz. grafične prikaze. 

Vsebina se mora navezovati na eno izmed ponujenih tematskih področij. V uvodu opišite  

glavni problem, namen in cilje članka. V osrednjem delu besedila poskušajte čim bolj 

predstaviti vašo praktično dejavnost, primer dobre prakse ali sodobna teoretična spoznanja, ki 

so jedro vašega prispevka. Poskušajte se izogniti pretiranemu naštevanju idr. Bodite pozorni, 

da boste vire in uporabljena gradiva ustrezno citirali oz. povzemali z navedbo dela, avtorja, 

letnice.  

Pri uporabi slikovnega gradiva upoštevajte avtorstvo gradiva in ga navedite. Zaključek vašega 

prispevka naj bo jedrnat in kratek. Navedite ponovno bistvene ugotovitve, prednosti, 

pomanjkljivosti navedenih rešitev, izpostavite odprte probleme. Povzemite bistvene podatke.  

E. Dolžina prispevka 

Dolžina strokovnega članka naj ne presega 8 strani oz. 3000 besed.  

F. Citiranje  

Vsi v besedilu citirani viri morajo biti navedeni v seznamu citiranih virov (Reference, Viri …) 

in obratno – vse, kar najdemo v seznamu referenc, se mora nahajati tudi nekje med tekstom 

samim. Vire navajajte v skladu z American Psychological Association (APA) standardom. 

Navajajte avtorje po abecednem vrstnem redu priimka prvega avtorja. Če isti avtor nastopa 

enkrat samostojno, enkrat pa kot prvi avtor v skupini več avtorjev, potem najprej navajamo 

njegova samostojna dela in nato skupinska dela, ki jih razvrstimo po abecedi drugega (ali po 

potrebi tretjega) avtorja. Če se isti avtor pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej 

starejša in nato novejša dela. Reference v besedilu naj bodo v obliki: (Brajša, 1993), ob 

navajanju strani pa: (Brajša, 1993: 12). Opombe v besedilu označite z zaporednimi številkami 

in jih enako razvrstite pod besedilom. 

G. Navedba virov ob koncu prispevka 

Ob zaključku prispevka navedite le literaturo, ki ste jo uporabili v prispevku. Vire navajamo po 

abecednem redu priimka prvega avtorja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če isti avtor 

nastopa enkrat samostojno, enkrat pa kot prvi avtor v skupini več avtorjev, potem najprej 

navajamo njegova samostojna dela in nato skupinska dela, ki jih razvrstimo po abecedi drugega 

(ali po potrebi tretjega) avtorja. Če se isti avtor pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, 

najprej starejša in nato novejša dela.  

Literaturo navajajte na koncu prispevka, npr.: 

o knjiga: Brajša, Pavao. 1993. Pedagoška komunikologija Ljubljana: Glota Nova. 

o članek: Novak, Helena. 1997. Projektno učno delo in prenova osnovne šole. V: 

Vzgoja in izobraževanje, 2, 4–7. 

o prispevek v zborniku: Bečaj, Janez. 1996. Doseganje popolne kakovosti – cilj za 

naslednjo petletko? V: Kakovost preduniverzitetnega izobraževanja. Maribor: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

o spletna stran: www.zrss.si (18. 3. 2010). 

H) Priloge  

To ni obvezno poglavje (naslov oštevilčimo na desni). Tu navedete dodatne informacije za boljše 

razumevanje glavnega dela prispevka. Obseg vseh prilog ne sme presegati polovice dolžine 

glavnega dela prispevka. Oštevilčevanje sledi zaporedju: Priloga 1, Priloga 2 … Velikost pisave 

v prilogah je 10.  

PRIJAVNICA  »Sodobni izzivi in priložnosti predšolske vzgoje v vrtcih« 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://www.zrss.si/


Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, petek 9. 11. 2018 od 8. do 17. ure 

I. OSEBNI PODATKI  

Ime in priimek:   

Rojstni datum:   

Znanstveni naziv:  

Institucija:   

Naslov:   

Domači naslov:   

Elektronski naslov:   

Telefonska številka:  

Davčna številka:   

 

II. UDELEŽBA NA SIMPOZIJU 

Na strokovnem simpoziju bom sodeloval/sodelovala: 

1. z  udeležbo brez aktivnega prispevka,     

2. s prispevkom na izbrano temo (obkroži izbrano področje):   

a) Narodni in mednarodni projekti na področju predšolske vzgoje (šolski in vrtčevski) 

b) Otroci s posebnimi potrebami in nadarjeni otroci v vrtcu  

c) Primeri dobrih praks iz vseh področij dejavnosti po Kurikulumu za vrtce  

d) Multikulturnost v vrtcu: izzivi in rešitve iz prakse  

e) Čuječnost in supervizija v službi kakovostnega dela vzgojitelja 

f) Izzivi na področju predšolske vzgoje 

g) Sodelovanje med vrtci in srednjimi vzgojiteljskimi šolami   

h) Alternativni pristopi v predšolski vzgoji   

 

III. UDELEŽBA NA DRUŽENJU GENERACIJ GFML PREDŠOLSKA VZGOJA 

a) DA  

b) NE  

 

IV. KOTIZACIJA  

Kotizacija bo poravnana z nakazilom na račun Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 

št. računa: SI56 011 00603 0694 703 in pripisom IME IN PRIIMEK, STROKOVNI SIMPOZIJ. 

a) Kotizacijo plača delovna organizacija. 

b) Kotizacijo plačam sam. 

 

Kraj in datum: ……………………………… 

 

Žig in podpis odgovorne osebe: ……………………………………. 


