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NAVODILO ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE 

 

Praktično usposabljanje v okviru študijskega programa za izpopolnjevanje »Pedagoško-andragoško izobraževanje« 
obsega uvajalno prakso (10 KT) in pedagoško prakso (6 KT).  

Udeleženci izobraževanja praktično usposabljanje opravljajo na izbrani vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki si jo 
izberejo sami. Pred  začetkom praktičnega usposabljanja si udeleženec natisne Obrazec za sprejem udeleženca na 
praktično usposabljanje in ga odnese v potrditev na izbrano vzgojno-izobraževalno ustanovo. Na obrazcu obvezno 
označi (obkroži) katero obliko praktičnega usposabljanja bo opravljal na izbrani vzgojno-izobraževalni ustanovi. 
Izpolnjen obrazec (s podpisov odgovorne osebe in žigom ustanove) udeleženec vrne v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (osebno, po klasični pošti, lahko tudi po e-pošti na: 
andreja.zisko@um.si). Na podlagi vrnjenega obrazca fakulteta izbrani vzgojno-izobraževalni ustanovi pošlje v 
podpis sporazum o sodelovanju in mentorju izda potrdilo o opravljenem mentorstvu. 

Praktično usposabljanje se prične z UVAJALNO PRAKSO pri predmetih iz pedagoško-psihološko-didaktičnega 
sklopa (Pedagogika Psihologija za učitelje, Didaktika ter Andragogika za učitelje). Po navodilih, ki jih prejmejo 
udeleženci od nosilcev posameznih predmetov, spoznajo delo in življenje na šoli ter opazujejo in analizirajo različne 
vidike pouka in ostalih dejavnosti na šoli. Ob koncu uvajalne prakse pri vsakem predmetu pripravijo in oddajo 
nosilcu predmeta Protokol uvajalne prakse. Pozitivno ocenjen protokol pomeni, da je uvajalna praksa uspešno 
opravljena. 

PEDAGOŠKA PRAKSA se izvaja v spomladanskem času, po prvih predavanjih v okviru predmeta Predmetna 
didaktika, ko predavatelji posameznih predmetnih didaktik podajo osnovne informacije o poteku pedagoške 
prakse. Udeleženci izberejo pedagoško prakso v skladu s smerjo svoje predhodne izobrazbe oziroma predmetnim 
področjem, za katerega se usposabljajo. Udeleženci se, v skladu z navodili, ki so jih prejeli na predavanjih, 
dogovorijo z vodstvom izbrane šole (oz. mentorjem) o poteku pedagoške prakse na šoli. Ob koncu pedagoške 
prakse udeleženci oddajo nosilcu predmeta Predmetna didaktika analizo vzgojno-izobraževalnega dela in vso 
potrebno dokumentacijo v skladu z dogovorom. Pedagoška praksa obsega 30 ur. 

Praktično usposabljanje se izvaja na izbranih vzgojno-izobraževalnih ustanovah pod mentorstvom ustrezno 
usposobljenih učiteljev-mentorjev za posamezno predmetno področje. 

Udeleženci, ki so že zaposlen na področju vzgoje in izobraževanja in v svoji vzgojno-izobraževalni ustanovi tudi 
izvajajo vzgojno-izobraževalno delo, lahko podajo vlogo za priznavanje študijskih obveznosti iz naslova praktičnega 
usposabljanja. K vlogi je potrebno priložiti dokazilo s strani vzgojno-izobraževalne ustanove (s podpisom 
odgovorne osebe in žigom ustanove), iz katerega je razvidno, da kandidat že izvaja vzgojno-izobraževalno delo. O 
obsegu priznavanja študijskih obveznosti odloča nosilec predmeta Pedagoška praksa in nato še Komisija za 
študijske zadeve. Kandidat vlogo za priznavanje študijskih obveznosti ter ustrezna dokazila odda v Centru za 
pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, in sicer mag. Andreji Žiško (osebno, po klasični pošti ali po 
e-pošti andreja.zisko@um.si). 

Za morebitna tehnična vprašanja v zvezi s praktičnim usposabljanjem se obrnite na vodjo Centra za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, mag. Andrejo Žiško (andreja.zisko@um.si, telefon 02/22 93 858), za 
vsebinska vprašanja pa na dodeljenega učitelja Predmetne didaktike oz. Pedagoške prakse. 
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