Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
objavlja
Razpis za vpis v program za izpopolnjevanje
»PEDAGOŠKO–ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA ZA STROKOVNE DELAVCE
V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH«
v šolskem letu 2020/21
1. Cilji programa
Glavni cilj programa je omogočiti strokovnim delavcem in delavkam v vzgoji in izobraževanju, da
pridobijo pedagoško-andragoško usposobljenost, ki jim bo omogočala kakovostno vzgojnoizobraževalno delo v osnovnih in srednjih šolah.
2. Način izvajanja programa
Študijski program za izpopolnjevanje obsega 60 kreditnih točk (KT) oziroma 600–660 kontaktnih ur in
traja eno študijsko leto s pričetkom 18. septembra 2020. Program se praviloma izvaja kot izredni študij,
ob koncu tedna (v petek popoldne in v soboto), izjemoma pa tudi med tednom. Organizirane oblike
pedagoškega dela praviloma potekajo v prostorih fakultete v Ljubljani.
3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V program za izpopolnjevanje se lahko vpiše, kdor ima univerzitetno, visoko strokovno ali višješolsko
izobrazbo oziroma zaključen prvo- ali drugostopenjski bolonjski študij.
Predvideno število vpisnih mest je do 90. Glede na število prijav se lahko oblikujejo dodatne skupine.
Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je datum prijave v program.
Opozorilo: Pred vpisom v program svetujemo, da se o ustreznosti izobrazbe za zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja posvetujete v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu Urada za razvoj in kakovost
izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (tel.: 01 400 57 19 ali
kadrisolstvo.mizs@gov.si).
4. Stroški
Šolnina za š. l. 2020/21 znaša 1.780,00 €.
5. Prijave
Rok za pisne prijave z dokazili je 13. september 2020. Za prijavo je treba najprej izpolniti in oddati
elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_PAI.asp
Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica skupaj z vsemi potrebnimi
prilogami v roku dostavljena na naslov Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje,
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis PAI«. Priloge so: overjena fotokopija
diplome (razen diplomanti in diplomantke FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo), ustrezno
potrdilo o spremembi imena oz. priimka (fotokopija), če se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje/ta
od imena in/ali priimka na prijavnici. Za zaposlene iz vzgoje in izobraževanja je zaželena tudi prijava
na program prek sistema KATIS s soglasjem ravnatelja/ravnateljice za primer, da bo ministrstvo
naknadno povrnilo del šolnine udeležencem in udeleženkam.
6. Dodatne informacije
Predstavitveni zbornik programa je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete: http://www.ff.unilj.si/dejavnosti/Center_za_pedagosko_izobrazevanje/Programi_za_izpopolnjevanje_PAI. Informativni
dan bo potekal v torek, 8. 9. 2020, od 17. ure dalje na daljavo preko spleta. Povezava bo objavljena na
spletni strani FF (gl. zgornjo povezavo). Za udeležbo na informativnem dnevu pa se lahko še prijavite

na elektronski naslov gospe Hojker (gl. v nadaljevanju). Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na
tel. 01 241 10 49 oz. pišete na mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.
7. Predmetnik programa za izpopolnjevanje glede na izobrazbo udeležencev in udeleženk
oz. delovno področje

1. sklop

SKUPNI PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI PREDMETI
Psihologija za učitelje (7 KT)
Didaktika (5 KT)
Pedagogika − teorija vzgoje in andragogika (6 KT)
Opazovalna praksa
/

/

ENOPREDMETNA IZOBRAZBA

DVOPREDMETNA IZOBRAZBA

IZOBRAŽEVALCI/-KE ODRASLIH

Specialna didaktika
(5−12 KT)

Specialna didaktika 1
(5−10 KT)
Specialna didaktika 2
(5−10 KT)
Pedagoška praksa 1 (6 KT)
Pedagoška praksa 2 (6 KT)

Specialna didaktika
(5−10 KT)
Andragoška didaktika
(5 ECTS)
Pedagoška praksa (6 KT)
Andragoška praksa (6 KT)

(pri enem od skupnih predmetov)

2. sklop

(2 KT)

3. sklop

IZBIRNI PREDMETI (6−19 KT)

4. sklop

Pedagoška praksa
(10 KT)

ZAKLJUČNA APLIKATIVNA NALOGA (skupaj 6 KT):
izdelava naloge (25.000−30.000 znakov − 3 KT)
praktični del (3 KT)
SKUPAJ 60 ECTS

OPOMBA: Udeleženci in udeleženke programa opravljajo specialno didaktiko glede na strokovno
področje predhodno pridobljene izobrazbe. Udeleženci in udeleženke z izobrazbo s strokovnih področij,
kjer ne obstaja specialna didaktika, obiskujejo specialno didaktiko glede na širše strokovno področje,
torej specialno didaktiko družboslovja (npr. ekonomisti/-ke, pravniki/-ce …) ali specialno didaktiko
naravoslovja (npr. agronomi/-ke, farmacevti/-ke, zdravniki/-ce, inženirji/-ke …). Udeleženci in
udeleženke z zaključenimi enopredmetnimi študijskimi programi opravljajo specialno didaktiko svojega
strokovnega področja, prakso pri tej specialni didaktiki v obsegu 10 KT (5 tednov) in 1 teden opazovalne
prakse pri kateremkoli skupnem predmetu (2 KT). V primeru, da se želijo ukvarjati z izobraževanjem
odraslih, pa lahko opravljajo specialno didaktiko in prakso svojega strokovnega področja za
dvopredmetne (3 tedne oz. 6 KT) ter Andragoško didaktiko in Andragoško prakso (3 tedne oz. 6 KT).
Udeleženci in udeleženke z zaključenimi dvopredmetnimi študijskimi programi, ki želijo pridobiti
pedagoško usposobljenost pri obeh predmetih, izberejo specialni didaktiki obeh strokovnih področij (če
je to mogoče – gl. spodaj) in prakso pri obeh predmetih (v obsegu 2-krat 3 tedne oz. 2-krat 6 KT).
Specialne didaktike glede na strokovna področja:









andragogike,
angleščine,
biologije,
družboslovja,
filozofije,
fizike,
francoščine,
geografije,










glasbene vzgoje,
italijanščine,
kemije,
grščine,
latinščine,
likovne didaktike,
matematike,
naravoslovja,










nemščine,
psihologije,
slovenščine,
sociologije,
španščine,
teologije,
umetnostne zgodovine
in zgodovine.

