PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj (PT)
Informacije: NINA PEČNIK, 040 579 137, nina.pecnik@gfml.si;

Poklicni tečaj je namenjen vsem, ki si želijo v enem letu pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo, se
zaposliti v vrtcih in jih veseli delo s predšolskimi otroki. Z uspešno zaključenim poklicnim tečajem udeleženci
izobraževanja pridobijo poklic vzgojitelj oz. vzgojiteljice predšolskih otrok.
1. Vpisni pogoji
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil zaključni letnik gimnazije ali zaključni letnik
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Ob vpisu je potrebno predložiti
ustrezna spričevala zadnjih dveh letnikov in maturitetno spričevalo (original + kopija). Ravno tako je
potrebno predložiti zdravniško potrdilo splošnega zdravnika, s katerim udeleženec dokazuje, da ni
zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.
2. Predmetnik
OBVEZNI MODULI
Štev. ur
Komunikacijske veščine-KVE
52
Predšolska pedagogika-PPE
78
Razvojna psihologija-RAP
78
Varnost in zdravje v vrtcu-VZV
52
Kurikulum oddelka v vrtcu-KOV
102
Likovno, glasbeno in plesno izražanje-LGP 314
IZBIRNI MODULI*
Narava in družba za otroke-NDO
52
Matematika kot igra-MIG
26
Otrok in jezik-OJE
26
Likovno izražanje-LIZ
52
Glasbeno izražanje-GIZ
52
Plesno izražanje-PIZ
52
Šport za otroke-ŠOT
52
ODPRTI KURIKUL-UZO
104
Praktično usposabljanje pri delodajalcu
200

3. Organizacija izobraževanja
Program bomo izvajali v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela.
Pouk bo potekal ob delavnikih popoldan med 16. in 21. uro, ob sobotah od 8. do 13. ure.
Praktično usposabljanje pri delodajalcu se opravlja čez teden. Udeleženci izobraževanja si sami izberejo
vrtec in uredijo možnost opravljanja praktičnega usposabljanja. Udeležencem izobraževanja, ki so (bili)
zaposleni v vrtcu več kot 4 mesece, se praktično usposabljanje prizna kot opravljeno.

4. Pogoji za dokončanje programa
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80 %
udeležbo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu in o njih izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno
maturo.
5. Poklicna matura
Skupni del:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine**,
 pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.
Izbirni del:



pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike**,
izpitni nastop (trije nastopi) z zagovorom.

6. Cena programa
Cena programa je 1.100,00 € in se plača v 5 obrokih. Prvi obrok v višini 150,00 € se plača pred vpisom. V
ceno ni všteto praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

* Kandidati izberejo izbirni modul v okviru 52 ur.
**Pisni in ustni izpit iz slovenščine in pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike opravljajo le kandidati, ki niso opravili
zaključnega izpita ali mature na gimnaziji ali srednji strokovni šoli.

