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NAVODILO za izvedbo praktičnega usposabljanja v okviru študijskega programa za izpopolnjevanje 

GOSPODINJSTVO 

 

Praktično usposabljanje v okviru študijskega programa za izpopolnjevanje Gospodinjstvo obsega 
Opazovalno prakso (3 ECTS) in Pedagoško prakso (12 ECTS) in bo potekalo po dogovorjenem 
protokolu, v skladu z učnim načrtom predmeta Opazovalna praksa in učnim načrtom Pedagoška 
praksa. Udeleženci izobraževanja bodo praktično usposabljanje opravljali v zimskem semestru 
(Opazovalna praksa) in v poletnem semestru (Pedagoška praksa), in sicer na izbranih osnovnih šolah, 
pod vodstvom učitelja mentorja ter pod nadzorom visokošolskega učitelja, odgovornega za praktično 
usposabljanje. Osnovno šolo praktičnega usposabljanja si udeleženci izberejo sami.  
 
Pred začetkom praktičnega usposabljanja si udeleženec na spletni strani Centra za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (zavihek GOSPODINJSTVO) natisne Obrazec za sprejem 
udeleženca na praktično usposabljanje ter ga odnese v potrditev na izbrano osnovno šolo. Na obrazcu 
obvezno označi (obkroži) katero obliko praktičnega usposabljanja bo opravljal na izbrani šoli. Izpolnjen 
obrazec (z imenom in priimkom mentorja, podpisom odgovorne osebe ter žigom šole) 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 Pedagoška fakulteta UM 
izbrani šoli pošlje v podpis Sporazum o sodelovanju ter mentorju, po zaključku praktičnega 
usposabljanja, izda Potrdilo o opravljenem mentorstvu. 

Praktično usposabljanje bodo organizirali, spremljali in evalvirali: nosilka predmeta Opazovalna in 
Pedagoška praksa, vodja Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanja (priprava 
Pogodb o sodelovanju za izbrane šole, izdaja Potrdil o mentorstvu) ter ustrezno usposobljeni učitelji-
mentorji na osnovnih šolah. Presojo o ustreznosti mentorja prepuščamo odločitvi ravnatelja izbrane 
vzgojno-izobraževalne ustanove, predlagamo pa, da vlogo mentorja prevzame ali učitelj gospodinjstva, 
ki je gospodinjstvo poučeval vsaj 3 šolska leta ali učitelj razrednega pouka, ki poučuje peti razred 
osnovne šole in je vsaj 3 šolska leta poučeval tudi gospodinjstvo. 
 
Visokošolski učitelj, odgovoren za praktično usposabljanje, bo udeležencem izobraževanja podal 
natančna navodila v zvezi s postopki načrtovanja, poteka in evalviranja učnih ur gospodinjstva, prav 
tako v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja učencev pri predmetu. Pojasnil bo, kako oz. na 
kakšen način je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo za praktično usposabljanje ter kako naj 
udeleženci oblikujejo svoj dnevnik prakse. Učitelj mentor na izbrani šoli udeleženca seznani s specifiko 
šole in oddelka, kjer bo udeleženec opravljal praktično usposabljanje, mu uredi hospitiranje ter 
organizira nastope. Prav tako udeležencu izobraževanja omogoči čim širši spekter spoznavanja 
specifike predmeta ter opozori na morebitne v praksi opažene težave. Učitelj mentor nudi pomoč z 
nasveti, primeri dobre prakse in tako pripomore, da udeleženec izobraževanja pridobi čim več 
praktičnih izkušenj.  
 
Ob zaključku praktičnega usposabljanja udeleženci oddajo nosilcu predmeta na Pedagoški fakulteti, 
mapo pedagoške prakse ter dnevnik praktičnega usposabljanja, ki vsebuje natančne učne priprave, 
samoevalvacije ter vsa druga zahtevana poročila. 
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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 doc. dr. Martino Rajšp (martina.rajsp@os-tabor1.si). 

 

Center za pedagoško izobraževanje 
                                                                                                in strokovno izpopolnjevanje 
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