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Izvedba tega projekta “MEYE” MATHEMATICS IN EARLY YEARS EDU-
CATION  2019-1-ES01-KA203-065986 je financirana s strani Evrops-
ke komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja (CI-
PFP Faitanar) in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske 
komisije.

V Španiji je za učitelja predšolske vzgoje na drugi stopnji (starost 3–6 
let) potrebna diploma iz predšolske vzgoje. Ta študij vključuje dva 
predmeta, povezana z matematiko: matematika za učitelje in didak-
tika matematike v predšolski vzgoji, kvalifikaciji, ki po našem mnen-
ju zadostujeta za poučevanje na tej stopnji za to področje.

Strokovni delavci, ki delujejo kot izvajalci na prvi stopnji predšolske 
vzgoje (0–3 leta), so večinoma visoko usposobljeni za delo v predšols-
ki vzgoji. V izobraževanje teh strokovnjakov (nadaljevalni poklicni in 
izobraževalni tečaj za predšolsko vzgojo ali špansko CFGS Educación 
Infantil) je vključen tudi modul, ki obravnava vsebine, povezane z 
logično-matematičnim jezikom, znan kot ‘izražanje in komunikacija’. 
Španski kraljevi odlok določa, da ta modul obsega najmanj 100 ur. 
Španska regija, ki temu modulu namenja najmanj časa, je Aragonija, 
in sicer 147 ur, v Valencii mu namenijo 160 ur,  največ pa v Galiciji, in 
sicer 213 ur. 

Ta modul obravnava splošne vsebine, povezane z izražanjem in s ko-
munikacijo, in didaktične vire, strategije in dejavnosti, ki spodbuja-
jo razvoj ustnega, telesnega, logično-matematičnega, plastičnega, 
grafičnega, ritmično-glasbenega, literarnega in avdiovizualnega 
izražanja, vendar je zaradi obsežnosti vsebine mogoče vsako področ-
je obravnavati zgolj na kratko. Zato je mogoče opaziti veliko neravno-
vesje v izobraževanju in usposabljanju, ki so ga v naši državi deležni 
strokovnjaki, ki se večinoma ukvarjajo s predšolsko vzgojo na prvi 
stopnji. To je jasno razvidno, če omenjeno izobraževanje primerjamo 
z izobraževanjem istih strokovnih delavcev v Sloveniji, kjer je poleg 
nadaljevanja izobraževanja iz matematike kot 383-urnega splošnega 
predmeta še 68-urni strokovni predmet matematika za otroke.

Po analizi pravnega okvira in strukture poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v Španiji in s ciljem izboljšati izobraževanje strokovn-
jakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na logično-mate-
matičnem področju v naši državi se predlaga specialistični tečaj za 
nadaljnji razvoj ciljev in vsebine modula izražanje in komunikacija v 
prvem letu nadaljevalnega poklicnega in izobraževalnega tečaja v 
predšolski vzgoji.
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Specialistični tečaji so namenjeni osebam, ki imajo certifikat o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju in želijo razširiti in prilagoditi svoje poklicne 
kompetence nenehno razvijajočemu se trgu dela. Cilj omenjenega tečaja 
je torej omogočiti, da se tehniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
prilagodijo novim zahtevam različnih sektorjev.

Ti tečaji obravnavajo elemente in področja, ki vključujejo poglobitev znanja 
vodilnih kvalifikacij poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali pa predvi-
devajo razširitev kompetenc, ki so vključene v te kvalifikacije.
V kraljevem odloku 1147/2011 z dne 29. julija 2011, ki določa splošno uredi-
tev poklicnega oblikovanja izobraževalnega sistema, so določene zahteve 
in pogoji za te specialistične tečaje. Menimo, da je ta predlog idealen način 
za poglobitev vsebin nadaljevalnega tečaja poklicnega izobraževanja in us-
posabljanja v predšolski vzgoji, s čimer se bo spodbudilo oblikovanje veliko 
bolj usposobljenih kadrov, ki bodo otrokom omogočili kakovostnejše izo-
braževanje.

Čeprav je projekt MEYE osredotočen na matematiko, to ne pomeni, da da-
jemo temu področju večji pomen kot različnim načinom razmišljanja in 
izražanja, ki se uporabljajo v otroštvu, tako se naš predlog razširi na vse jezi-
ke. Namen predlaganega specialističnega tečaja je poglobiti se v vsako od 
navedenih izraznih sredstev, za vsako od njih ustvariti poseben modul in 
jim zagotoviti lastno entiteto. Poleg tega je ta pristop predvsem praktičen 
in poteka postopoma. Cilj je izobraziti usposobljene strokovnjake v različnih 
načinih izražanja v otroštvu, kar omogoča, da se v prvih letih življenja spo-
dbujajo akademski jeziki (ustni in logično-matematični) ter ustvarjalnost in 
umetniške spretnosti.

Na ta način je cilj projekta MEYE dosežen, saj ponuja priložnost za razširi-
tev in poglobitev logično-matematičnega jezika strokovnih delavcev v 
predšolski vzgoji, vendar to priložnost uokvirja v celovitejšo in skladnejšo 
akademsko ponudbo, ki je hkrati izvedljiva v sedanjem sistemu formalnega 
izobraževanja v naši državi. V naslednjem poglavju bo predstavljen pred-
log za specialistični tečaj, ki bo sledil načrtu iz kraljevega odloka, v katerem 
so navedeni tečaji sprejeti. Ker pa se MEYE osredotoča na matematiko in 
združuje strokovnjake tega področja, bo razvit le modul, povezan s temi 
vsebinami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo moralo razviti 
preostale module predlaganega tečaja.
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PREDLOG ZA SPECIALIZACIJO

POGLAVJE I
Splošne določbe.

Poglavje 1: Cilj
Namen tega kraljevega odloka je vzpostavitev specialističnega teča-
ja poklicnega izobraževanja in usposabljanja v predšolski vzgoji, ki je 
uraden in veljaven na celotnem nacionalnem ozemlju, in ustreznih os-
novnih elementov v učnem načrtu.

POGLAVJE II
Identifikacija specialističnega tečaja, referenčne kvalifikacije, poklicni 
profil, poklicno okolje in potencial specialističnega tečaja na področju 
ali področjih.

Poglavje 2: Identifikacija
Specialistični tečaj za predšolsko izražanje je na vseh nacionalnih 
ozemljih opredeljen z naslednjimi elementi:
Ime: Izražanje v zgodnjem otroštvu
Stopnja: višja stopnja poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Trajanje: 600 ur
Poklicno povezovanje: socialno-kulturne in družbene dejavnosti (samo 
za razvrstitev v poklicno izobraževanje in usposabljanje) 
Kreditne točke 
ECTS: 36
Referenčna oznaka v Mednarodni standardizirani klasifikaciji izobraže-
vanja: P-5. 5. 4.

Poglavje 3: Dostop do specialističnega tečaja
Kvalifikacije, ki omogočajo dostop do tega tečaja specializacije, so: vi-
soko usposobljen delavec predšolske vzgoje, visoko usposobljen druž-
beno-kulturni in turistični delavec ali visoko usposobljen delavec so-
cialnega vključevanja.

Poglavje 4: Strokovni profil specialističnega tečaja
Strokovni profil udeleženca tečaja specializacije za predšolsko vzgojo 
določajo njegove splošne kompetence in strokovne, osebne ter social-
ne kompetence.
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Poglavje 5: Splošna usposobljenost
Splošna usposobljenost te specializacije je načrtovanje, izvajanje in 
ocenjevanje vzgojnih predlogov za varstvo otrok na prvi stopnji pre-
dšolske vzgoje v formalnem izobraževanju in v vseh stopnjah neformal-
nega izobraževanja, osredotočenih na različne načine izražanja otrok, 
z uporabo izkustvene, ljudske in raziskovalno-delovne metodologije, 
v sodelovanju z drugimi strokovnjaki in družinami, pri čemer je treba 
vedno ravnati spoštljivo do udeležencev in zagotavljati varno okolje za 
udeležence in strokovnjake.

Poglavje 6: Poklicne, osebne in socialne kompetence
Strokovne, osebne in družbene kompetence tega specialističnega 
tečaja so:

a) Načrtovati socialno in vzgojno posredovanje za otroke v skladu s 
smernicami programa ustanove in z značilnostmi posameznika, sku-
pine in okolja.
b)  Organizirati vire za razvoj ljudskih, kulturnih in telesno-rekreativnih de-
javnosti izražanja in komunikacije glede na potrebe in značilnosti otrok.
c)  Razvijati programske dejavnosti z uporabo ustreznih virov in meto-
doloških strategij ter ustvarjati ozračje zaupanja.
č) Ukrepati v izogib nepredvidenim dogodkom, povezanim z ljudmi, 
viri ali sredstvi, izražati prepričanja in zaupanja ter uporabljati vzposta-
vljene protokole ukrepanja.
d)  Odzivati se na potrebe otrok in družin, ki potrebujejo sodelovanje 
drugih strokovnjakov ali služb, z uporabo ustreznih virov in postopkov.
e) Oceniti proces poučevanja in dosežene rezultate, pripraviti in voditi 
dokumentacijo, povezano s procesom, ter posredovati informacije z 
namenom izboljšanja kakovosti procesa.
f) Posodabljati znanstveno in tehnično znanje, povezano z izražanjem 
in komunikacijo v otroštvu, z uporabo obstoječih virov za vseživljenjs-
ko učenje.
g)  Spremljati poučevanje s samokritičnim odnosom in uporabo meril 
kakovosti in postopkov povratnih informacij za odpravo ugotovljenih 
odstopanj.
h) Samostojno in samoiniciativno oblikovati in izvajati dejavnosti 
izražanja in komuniciranja ob upoštevanju pedagoških in akcijskih 
smernic ustanove, v kateri se ta dejavnost razvija.
i) Vzdrževati odnose z otroki in njihovimi družinami, s člani skupine, 
v katero so vključeni, in z drugimi strokovnimi delavci, izkazovati so-
cialne spretnosti, sposobnosti za obvladovanje kulturne raznolikosti in 
prispevati k reševanju morebitnih konfliktov.
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j)  Ustvariti varno okolje, spoštovati varnostna pravila in protokole pri 
načrtovanju in razvoju dejavnosti.
k)  Uveljaviti pravice in izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz poklicnih 
odnosov, v skladu z veljavno zakonodajo.

Poglavje 7: Profesionalno okolje
1. Osebe, ki so pridobile potrdilo o opravljenem specialističnem teča-
ju, bodo lahko opravljale naloge formalnega izobraževanja do 3. leta 
otrok, v neformalnem izobraževanju do 6. leta ter v kulturi, prostem 
času in delu v skupnosti do 6. leta.

2.  Najpomembnejša poklica in delovni mesti sta: strokovnjak za komu-
nikacijo in izražanje v zgodnjem otroštvu in svetovalka za komunikacijo 
in izražanje v zgodnjem otroštvu.

Poglavje 8: Futurologija specialističnega tečaja v sektorju ali se-
ktorjih
Izobraževalne ustanove bodo pri izvajanju ponudbe upoštevale oceno 
naslednjih vidikov:

a)  Visoko usposobljeni delavci, ki jim je namenjen ta specialistični 
tečaj, razvijajo svojo dejavnost predvsem v skupnosti mladoletnikov v 
izobraževalnih, socialnih in kulturnih storitvah, pri čemer se združujejo 
s številnimi strokovnjaki iz skupine socialno-kulturnih in družbenih de-
javnosti.
b) Varstvo otrok je eden glavnih stebrov socialnega in kulturnega raz-
voja v naši državi. V okolju, kot je naše, ki se nenehno spreminja, so 
potrebni ustvarjalni, odločni, prilagodljivi in kritični ljudje. Vse te spo-
sobnosti se začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, zato potrebujemo 
strokovnjake, ki so sposobni otrokom zagotoviti izobraževalne izkušn-
je, ki to omogočajo.
c) Da bi lahko otrokom v teh zgodnjih letih ponudili visokokakovostno 
izobraževanje, potrebujemo specializacijo in nenehno izpopolnjevanje 
strokovnjakov, da bi lahko vzgojno-izobraževalnim ustanovam poma-
gali z najsodobnejšo metodologijo.
č) Lokalni sektor socialnih storitev ima izobraževalne in prostočasne 
vire, ki zahtevajo strokovnjake za izražanje in komunikacijo, ki podpira-
jo celostni razvoj mladoletnika.
d) Specializirane socialne službe, kot so službe za pomoč družini, služ-
be za obravnavo staršev, ki zlorabljajo otroke, zavetišča za otroke in za-
vodi za ogrožene mladoletnike, potrebujejo strokovnjake za izražanje 
in komunikacijo, da bi izboljšali celostni razvoj otrok, ki jim pomagajo, 
ter za razlago kazalnikov tveganja na podlagi informacij, ki jih mlado-
letnik ponudi.
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e) Sektor prostočasnih dejavnosti in zabave za otroke zahteva speciali-
zacijo strokovnjakov, da bi se prilagodili značilnostim in potrebam svo-
jih uporabnikov. Večinoma ti strokovnjaki niso bili deležni posebnega 
izobraževanja o zgodnjem otroštvu in možnostih vzgojnega posredo-
vanja v tej skupnosti.
f) Otroška komunikacija je bistvenega pomena za celostni razvoj otrok, 
saj je način, kako  poskušajo razumeti drug drugega  ̶  je orodje za 
interakcijo, pridobivanje tega, kar potrebujemo ali želimo, in izražanje 
tega, kar smo.
g) Otroci kažejo zanimanje in sposobnost izražanja in sporazumevanja 
v več jezikih: ustnem, logično-matematičnem, telesnem, likovnem in 
glasbenem. Spoznavanje in doživljanje vseh teh dejavnikov prispeva k 
njihovemu celostnemu razvoju.

- Spodbujanje ustnega izražanja od zgodnjega otroštva prispeva k izbol-
jšanju jezikovnega znanja v kasnejših obdobjih.
- Otroci spoznavajo svoje telo s pomočjo telesnega izražanja. To pripomore 
k njihovi zdravi rasti, večji samozavesti in spodbuja ustvarjalne, kognitivne 
in čustvene sposobnosti.
- Otroci s pomočjo logično-matematičnega izražanja strukturirajo svoj um 
in razvijajo sposobnost sklepanja in razlage sveta, ki jih obdaja.
- Plastično izražanje spodbuja bistvena področja, kot sta domišljija in us-
tvarjalnost, pa tudi čustva in občutke.
- Ritmično-glasbeno izražanje prispeva k senzoričnemu in motoričnemu 
razvoju, spodbuja delovanje možganov in pomaga pri usmerjanju čustev.
- Izkušnje in dražljaji, ki jih možgani prejmejo v prvih letih življenja, vplivajo 
na njihovo prihodnje učenje in na zdravje za vse življenje.

h) Zaposljivost usposobljenih strokovnjakov se znatno poveča zaradi po-
trebe po širjenju znanja v vseh javnih ustanovah, ki se ukvarjajo s pomočjo 
ogroženim mladoletnikom, pa tudi v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s 
predšolsko vzgojo (vrtci, igralni centri, poletni tabori, učilnice v naravi, mest-
ni dnevni tabori, otroški klubi itd.).

6

MEYE CURRICULUM



POGLAVJE III
Poučevanje specialističnega tečaja in osnovni parametri 

Oddelek 9: Splošni cilji
Splošni cilji tega specialističnega tečaja:

a)  Prepoznati in opredeliti elemente učnega programa ter jih povezati 
z značilnostmi skupine in konteksta, da bi lahko načrtovali vzgojno in-
tervencijo za otroke.
b) Prepoznati in izbrati didaktična sredstva za izražanje in komunikaci-
jo, opisati njihove značilnosti in uporabo ter jih organizirati v skladu z 
dejavnostjo in udeleženci.
c)  Izbrati in uporabiti sredstva in metodološke strategije ter jih povezati 
z značilnostmi otrok za dokončanje načrtovanih dejavnosti.
č) Izbrati in uporabiti tehnike in orodja za ocenjevanje, jih povezati s 
pomembnimi spremenljivkami in primerjati rezultate z uveljavljenimi 
standardi, nato pa jih posredovati ustreznim službam.
d) Prepoznati različne vire in strategije za vseživljenjsko učenje in jih 
povezati s strokovno usposobljenostjo, da bi udeleženci posodabljali 
svoje znanstveno in tehnično znanje.
e)  Ugotoviti in ovrednotiti prispevek tečaja k ciljem ustanove ter ovred-
notiti svojo poklicno dejavnost za doseganje teh ciljev.
f) Opredeliti značilnosti timskega dela in ceniti njegov pomen za izbol-
jšanje izobraževalne prakse; doseči načrtovano, usklajeno in skupno 
poučevanje.
g) Analizirati prostore in materiale za poučevanje ter posodobiti vel-
javno zakonodajo na področju preprečevanja tveganj in varnosti z na-
menom, da se ohranita zdravje in telesna integriteta otrok.
h)  Svetovanje   -   v zgodnjem izražanju in komunikaciji   -   izobraževal-
nim ustanovam za zgodnje izobraževanje in strokovnjakom, ki ga po-
trebujejo, ter ugotavljanje razpoložljivih in najnovejših virov v okolici.
 

Poglavje 10: Strokovni moduli
1. Strokovni moduli te specializacije:

a) Zapisani so v Prilogi I h kraljevemu odloku, kot je bilo predvideno v 
odloku 10, člen 3 kraljevega odloka 1147/2011 z dne 29. julija, ki do-
loča splošno uredbo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju v izo-
braževalnem sistemu.
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b) Navedeni so spodaj:
1. Ustno izražanje.
2. Razmišljanje in logično-matematično izražanje.
3. Govorica telesa.
4. Plastično izražanje.
5. Glasbeno izražanje.
6. Usposabljanje v delovnih centrih.

2. Izobraževalne uprave bodo prilagodile učne načrte v skladu z od-
lokom kraljevega odloka in s členom 27 kraljevega odloka 1147/2011 z 
dne 29. julija.

Poglavje 11: Prostori in oprema
1. Prostori, potrebni za razvoj poučevanja tega specialističnega teča-
ja, so določeni v Prilogi II kraljevega odloka.
2. Prostori bodo imeli potrebno in zadostno površino za razvoj učnih 
dejavnosti, ki izhajajo iz učnih rezultatov vsakega strokovnega mo-
dula, ki se poučuje v vsakem od prostorov. Poleg tega bodo morali 
izpolnjevati naslednje pogoje:

a) Površina bo določena glede na število ljudi v izobraževalnem pros-
toru in bo morala omogočati razvoj dejavnosti poučevanja in učenja 
z zahtevano ergonomijo in mobilnostjo.
b) Pokrivati morajo prostorske potrebe po pohištvu, opremi in de-
lovnem orodju.
c) Upoštevati morajo varnostne prostore ali površine, ki jih zahtevajo 
delovni stroji in          oprema.
č) Spoštovali bodo pravila o preprečevanju tveganj pri delu, pravila o 
varnosti in zdravju na delovnem mestu ter vse druge predpise, ki se 
lahko izvajajo.

3. Vzpostavljene izobraževalne prostore lahko uporabljajo različne 
skupine, ki obiskujejo iste ali druge specialistične tečaje ali stopnje izo-
braževanja.
4. Različnih izobraževalnih prostorov ni potrebno ločevati z ograjami.
5. Oprema v vsakem prostoru bo učencem zagotavljala doseganje uč-
nih rezultatov in kakovosti izobraževanja. Poleg tega bodo prostori mo-
rali izpolnjevati naslednje pogoje:
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a) Oprema bo dobila sistem, potreben za njeno pravilno delovanje, 
upoštevala bo varnostne predpise in predpise za preprečevanje tve-
ganj ter vse druge predpise, ki se lahko izvajajo.
b) Količina in značilnosti opreme bodo odvisne od števila vpisanih oseb 
in bodo omogočale pridobitev učnih rezultatov ob upoštevanju me-
ril za ocenjevanje in vsebin, vključenih v vsak strokovni modul, ki se 
poučuje v navedenih prostorih.

6. Pristojne ustanove bodo zagotovile, da so prostori in oprema po ko-
ličini in značilnostih primerni za razvoj procesov poučevanja in učenja, 
ki izhajajo iz učnih rezultatov ustreznih modulov, da se zagotovi kako-
vost tega poučevanja.

Poglavje 12: Pedagoško osebje
1. Izobraževalna naloga strokovnih modulov, ki predstavljajo učenje 
tega specialističnega tečaja, ustreza pedagoškemu osebju iz skupine 
tehničnih profesorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, to-
rej specializacijam, določenim v Prilogi III A) kraljevega odloka.
2. Strokovno pedagoško osebje bo usposobljeno za izobraževanje v 
strokovnih modulih,  določenih v Prilogi III A) kraljevega odloka.
3. Strokovni pedagoški delavci morajo izpolnjevati splošne zahteve za 
vstop v javno službo v izobraževanju, določene v 12. členu kraljevega 
odloka 276/2007 z dne 23. februarja 2007, ki sprejema predpise za vs-
top, dostop in pridobitev novih specializacij v izobraževalnih skupinah, 
ki jih navaja organski zakon 2/2006 z dne 3. maja 2006 o izobraževanju, 
in v katerem je urejen začasni režim vstopa iz sedemnajste začasne do-
ločbe citiranega zakona.
4. Poleg tega je treba za zagotovitev, da ustrezajo potrebam postopkov, 
vključenih v strokovni modul, na začetku vsakega imenovanja dokazati 
ustrezno posodobljene priznane poklicne izkušnje na ustreznem de-
lovnem področju z najmanj dvema letoma delovne prakse v zadnjih 
štirih letih neposredno pred imenovanjem.
5. Zahtevana spričevala in druge potrebne zahteve za poučevanje 
strokovnih modulov, ki sestavljajo ta tečaj, in za pedagoško osebje za-
sebnih ali javnih ustanov, ki se razlikujejo od izobraževalnih, so določe-
ni v Prilogi III B) tega kraljevega odloka.
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Poglavje 13: Zahteve za šole, ki ponujajo specialistične tečaje
Izobraževalni centri, ki ponujajo te specialistične tečaje, bodo morali 
poleg zahtev, določenih s tem kraljevim odlokom, izpolnjevati še nas-
lednje zahteve:
a) Učenje nekaterih ravni, ki omogočajo dostop do istega in so navede-
ne v tretjem poglavju.
b) Obstoj podjetij, organov in institucij, ki se ukvarjajo z razvojem iz-
delkov, ki so v skladu s tistimi s področja specializacije izobraževanja.

POGLAVJE IV
Dostop, oprostitve in povezave z drugimi študijskimi smermi

Poglavje 14: Pogoji za dostop do specialističnega tečaja
Za dostop do specialističnega tečaja za predšolsko izražanje so potreb-
ne kvalifikacije, ki so navedene v oddelku 3 kraljevega odloka.

Poglavje 15: Oprostitev strokovnega modula usposabljanja na 
delovnem mestu
V skladu s členom 39 kraljevega odloka 1147/2011 z dne 29. julija se 
lahko popolna ali delna oprostitev strokovnega modula usposabljan-
ja na delovnem mestu določi glede na njegovo skladnost z delovnimi 
izkušnjami le, če ima kandidat enoletne izkušnje, povezane s tem spe-
cialističnim tečajem, v skladu s pogoji iz zgoraj navedenega člena.

Oddelek 16: Povezave z drugimi študijskimi smermi
Vlada bo po posvetovanju s Svetom univerz v posebnem standardu 
uredila priznavanje kreditnih točk med specialističnimi programi, pove-
zanimi s specialističnimi programi poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja, ter univerzitetnimi diplomami. Da bi olajšali pravila priznavanja 
kreditnih točk, je bilo v tem kraljevem odloku za vse strokovne module 
tega specialističnega tečaja dodeljenih 36 kreditnih točk po ECTS.

Prva dodatna določba: Referenca o specialističnem tečaju v evrops-
kem okviru

Ko bo v skladu z evropskimi priporočili vzpostavljen nacionalni okvir 
kvalifikacij, bo v njem določena ustrezna raven za specialistične tečaje, 
primerljiva z drugimi v Evropi.
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Druga dodatna določba: Ureditev opravljanja poklica. 
Specialistični tečaj, določen s kraljevim odlokom, ne ureja opravljanja 
katerega koli reguliranega poklica.
Tretja dodatna določba: Splošna dostopnost poučevanja tega pred-
meta specializacije

1. Izobraževalne oblasti bodo v okviru svojih pristojnosti v didaktični 
program tega specialističnega tečaja vključile potrebne elemente, da 
bi zagotovile, da bodo udeleženci tečaja razvili kompetence, ki so vkl-
jučene v učni načrt za vzgojo vseh ljudi.
2.  Sprejele bodo ukrepe, potrebne za dostop študentov do omenjene-
ga specialističnega tečaja pod pogoji, določenimi v drugi končni do-
ločbi prečiščenega besedila splošnega zakona o pravicah invalidov in 
njihovi socialni vključenosti, sprejetega s kraljevim zakonodajnim od-
lokom 1/2013 z dne 29. novembra.

Prva končna določba:  Presoja kompetenc 

Ta kraljevi dekret deluje kot temelj v okviru pristojnosti, ki jih državi 
daje člen 149. 1. 30º ustave, za urejanje pogojev za pridobitev, izdajo in 
standardizacijo akademskih in poklicnih spričeval ter temeljev za razvoj 
člena 27 ustave, da bi zagotovil izpolnjevanje obveznosti javnih orga-
nov na tem področju.. 

Druga končna določba:  Začetek veljavnosti

Ta kraljevi odlok začne veljati dan po objavi v španskem uradnem listu.

Madrid, datum: _______________________
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FELIPE R. 
Minister za izobraževanje ter poklicno izobraževanje in 

usposabljanje,  
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ
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PRILOGA I

Strokovni moduli

Strokovni modul: Ustno izražanje

Trajanje: 60 ur (10 %)

Nasveti za osnovne vsebine: (Temu področju je v prvem šolskem letu 
namenjeno veliko časa v modulu izražanje in sporazumevanje, zato bo 
njegov del v specialističnem tečaju manjši.)
Tehnike in sredstva za razvoj ustnega izražanja. Spodbujanje ustnega 
sporazumevanja.
Tolmačenje ustnega izražanja otrok: odkrivanje in napotitev otrok pris-
tojnim organom.

Strokovni modul: Razmišljanje in logično-matematično izražanje
Priznavanje kreditnih točk ECTS: 9
Koda: 2
Učni rezultati in merila za ocenjevanje:

1. Načrtovanje dejavnosti, ki razvijajo mišljenje in logično-mate-
matično izražanje, pri čemer se jih povezuje z značilnostmi posa-
meznika in skupine, ki so ji te dejavnosti namenjene.

Merila za ocenjevanje:
A. Ugotovljene so bile značilnosti mišljenja in logično-matematičnega 
izražanja glede na starost otrok.
B. Cilji, ki spodbujajo razvoj mišljenja in logično-matematičnega izražan-
ja, so bili oblikovani na podlagi psihološko-razvojnih značilnosti otrok.
C. Dejavnosti, ki spodbujajo razvoj mišljenja in logično-matematične-
ga izražanja, so bile predlagane na podlagi psihološko-razvojnih znači-
lnosti otrok.
Č. Določena je bila časovna razporeditev dejavnosti, ki spodbujajo 
razvoj mišljenja in logično-matematičnega izražanja, da bi se prilago-
dile psihološko-razvojnim značilnostim otrok.
D. Ustvarjalni predlogi so bili vključeni pri oblikovanju dejavnosti za 
razvoj mišljenja in logično-matematičnega izražanja.
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2. Izbira sredstev za razvoj mišljenja in logično-matematičnega 
izražanja, namenjenih otrokom, pri čemer se njihove značilnosti 
povežejo s tipom mišljenja, ki ga je treba spodbujati, in z razvoj-
nim obdobjem otrok.

Merila za ocenjevanje:
A.  Opredeljeni so bili različni viri za razvoj mišljenja in logično-matematič-
nega izražanja otrok v starosti do 6 let. 
B.  Sredstva za razvoj mišljenja in logično-matematičnega izražanja so 
bila izbrana glede na specifično starost otrok.
C.  Ocenjen je bil pomen uporabe dnevnih rutin kot odličnih priložnosti za 
razvoj logično-matematičnega mišljenja.
Č. Določene so bile logično-matematične vsebine, ki jih je mogoče pos-
redovati v okviru vsakodnevne rutine, in možni načini njihovega izvajanja
D.  Opredeljena in ocenjena je bila uporaba informacijske in komunika-
cijske tehnologije (IKT) kot vira za razvoj mišljenja in logično-matema-
tične komunikacije.
E. Ocenjen je bil pomen prilagajanja virov razvojnim značilnostim otrok.

3. Uvajanje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj mišljenja in logič-
no-matematičnega izražanja, njihovo povezovanje z načrtovanimi 
cilji ter ustreznimi strategijami in viri.s

Merila za ocenjevanje:
A. Obravnavane so bile teorije o vzgojnem delu za razvoj logično-matema-
tičnega mišljenja v zgodnjem otroštvu.
B. Oblikovane so bile strategije za posredovanje pri vsakodnevnih opra-
vilih in prostem času.
C. Prostori so organizirani glede na dejavnost in značilnosti skupine.
Č. Aktivnosti so bile izvedene v skladu s časovnim načrtovanjem.
D. Pripravljeni so materialni viri za vsako dejavnost.
E. Izdelana so bila gradiva, ki pomagajo pridobiti in razvijati logič-
no-matematično mišljenje v zgodnjih letih.
F. Upoštevane so bile individualne stopnje in potrebe.
G. Izbrane so bile učne strategije, ki spodbujajo naklonjenost in zaupanje.
H. Ocenjena je bila skladnost izvajanja dejavnosti z načrtovanjem.
I.  Poskrbljeno je bilo za vse morebitne težave.
J.  Ustvarjeno je bilo varno učno okolje.
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4. Ocenjevanje poteka in rezultatov izvedenih dejavnosti razvoja logič-
no-matematičnega mišljenja in izražanja.

Merila za ocenjevanje:
A. Izbrani so bili kazalniki dosežkov.
B. Izbrano je bilo orodje za ocenjevanje na podlagi individualnih znači-
lnosti in otrokove starosti.
C. Za preverjanje razvoja otrokovega mišljenja in logično-matematič-
nega izražanja so bila oblikovana orodja za preverjanje.
Č. Ocenjevalno orodje je bilo uporabljeno po ustreznem postopku.
D. Podatki, pridobljeni pri ocenjevanju, so bili ustrezno zabeleženi.
E. Informacije, zbrane med postopkom ocenjevanja, so bile interpretirane.
F. Opaženi kazalniki tveganja pri otrocih so bili sporočeni pristojnim 
organom.
G.Opredeljeni so primeri, v katerih je potrebno sodelovanje drugih 
strokovnjakov.
H. Izdelani so bili vsi dokumenti, namenjeni družinam in drugim 
strokovnjakom.
I.  Ugotovljeni so bili vzroki za neustrezno posredovanje.

Trajanje: 120 ur
Osnovna vsebina:

1. Načrtovanje ukrepov za razvoj logično-matematičnega mišljen-
ja in izražanja:

· Načrtovanje izobraževalne dejavnosti:
- Cilji.
- Dejavnosti.
- Prostori.
- Časovna porazdelitev.

- Logično in računsko razmišljanje. Pregled, razvrščanje in primer-
java bližnjih predmetov v okolici.
- Seznanjanje s števili, količinami, serijami in štetjem.
- Uvod v aritmetiko. Pojmi seštevanje, odštevanje, polovica.
- Geometrija in orientacija telesa. Pojmi orientacija, bližina, notran-
jost in usmerjenost.  Psihomotorika kot orodje za razvoj teh pojmov.
- Uvod v meritve. Časovno zaporedje dnevnih rutin po delih dneva 
(jutro, popoldan, večer, noč). Uporaba koledarja. Preizkušanje in 
primerjava obsega (dolžina, teža in prostornina) predmetov, s ka-
terimi je mogoče računati.
- Uvod v verjetnost in reševanje problemov.

· Logično-matematično mišljenje v zgodnjem otroštvu, razvoj, izražanje in 
komunikacija:
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· Vrednost izražanja kot bistvenega elementa za preverjanje razvoja lo-
gično-matematičnega mišljenja v zgodnjem otroštvu.
· Vrednost pomena komunikacije pri razvoju logično-matematičnega 
mišljenja v zgodnjem otroštvu.

2. Izbor virov za razvoj logično-matematičnega mišljenja in 
izražanja, namenjenih otrokom:

· Opredelitev, merila izbire, organizacija virov in didaktične možnosti za 
razvoj logično-matematičnega mišljenja in izražanja.
· Uporaba dnevnih rutin za razvoj logično-matematičnega mišljenja.
· Merila za izvajanje dejavnosti ob predvidenih urah in prostorih v šoli: zbor, 
osebna higiena in toaletni prostori, obroki, prosti čas, počitek in odmor.
· Uporaba lastnega telesa in telesa drugih otrok kot izjemnega vira za 
razvoj logično-matematičnega mišljenja.
· Gradivo, posebej ustvarjeno za razvoj logično-matematičnega mišl-
jenja: Bee-bots, Cuisenaireove palice, policubes, Dienesove kocke, več-
barvne kocke, mozaične uganke z žeblji, tangram itd.
· Merila za izbiro šolskega in vsakdanjega gradiva, ki se lahko uporablja 
pri dejavnostih.
· Uporaba in vrednost informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) kot vira za razvoj logično-matematičnega mišljenja, komunikacije 
in izražanja.
· Uporaba literarnih in dramskih virov (zgodbe, lutke, pesmi, uganke 
itd.) kot virov za razvoj logično-matematičnega mišljenja.
· Vrednotenje pomena prilagajanja virov razvojnim značilnostim otrok.

3. Izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo razvoj logično-matematič-
nega mišljenja in izražanja:

· Analiza teorij o dejavnostih za razvoj logično-matematičnega mišljen-
ja v zgodnjem otroštvu.
· Strategije za razvoj logično-matematičnega mišljenja in izražanja v 
zgodnjem otroštvu.

- Vključevanje v vsakodnevne dejavnosti.
- Prostočasne dejavnosti.  
- Posebne delavnice.

Materiali.
Prostori.
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· Ustvarjanje gradiva, ki spodbuja razvoj logično-matematičnega mišl-
jenja in izražanja.
· Ocenjevanje različnih načinov izražanja otrok.
· Ocenjevanje glede na individualne stopnje in potrebe pri načrtovanju 
in izvajanju dejavnosti.

4. Ocena procesa in rezultatov dejavnosti v razvoju logično-mate-
matičnega mišljenja:

· Pregled otrokovega razmišljanja in logično-matematičnega izražanja. 
Kazalniki dosežkov.
· Razlaga otrokovega logično-matematičnega izražanja: odkrivanje in 
napotitev k pristojnim organom.
· Orodja za ocenjevanje otrokovega mišljenja in logično-matematične-
ga izražanja: oblikovanje in/ali izbira.
· Ocenjevanje učnih programov na področju razvoja logično-matema-
tičnega mišljenja in izražanja pri otrocih.
· Uporaba orodij za ocenjevanje in beleženje podatkov.
· Interpretacija podatkov in izdelava poročil.
· Vrednotenje pomena ocene kot vira za izboljšanje dejavnosti.

Pedagoške usmeritve

Ta strokovni modul vsebuje potrebne informacije za opravljanje na-
log organiziranja, posredovanja/izvajanja in ocenjevanja vzgojno-izo-
braževalnih ukrepov, namenjenih spodbujanju razvoja logično-mate-
matičnega mišljenja in izražanja otrok v starosti do 6 let.

Organizacijske dolžnosti vključujejo elemente, kot sta ugotavljanje po-
treb in učni program z vsemi opredeljenimi elementi.

Naloge vključujejo zbiranje podatkov, organizacijo in razvoj dejavnosti, 
njihovo vodenje in usklajevanje, uporabo izvedbenih strategij, določe-
nih v učnem programu, in pripravo poročil.

Naloge ocenjevanja vključujejo nadzor izvajanja dejavnosti.
Dejavnosti, povezane s temi nalogami, se razvijajo med varstvom otrok 
v okviru izobraževalnih storitev.

Izobraževanje in usposabljanje v tem modulu prispeva k doseganju 
splošnih ciljev ter poklicnih in socialnih kompetenc v okviru specialis-
tičnega tečaja.
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Potek ukrepov med poučevanjem in učenjem, ki omogočajo doseganje 
ciljev v modulu:

- Načrtovanje strategij in dejavnosti za logično-matematično mišljenje 
in izražanje.
- Analiza virov za logično-matematično mišljenje in izražanje.
- Izpolnjevanje dejavnosti, namenjenih spodbujanju logično-matema-
tičnega razmišljanja in izražanja.
- Ocenjevanje razvoja logično-matematičnega mišljenja in izražanja.

Strokovni modul: Izražanje telesa
Trajanje: 90 ur (15 %)
Nasveti za osnovno vsebino:

Gibanje in geste. Koordinacija in ravnotežje. Psihomotorično izražan-
je. Didaktični viri. Igre izražanja. Dramatizacija. Interpretacija telesnega 
izraza otroka: odkrivanje in napotitev k pristojnim organom.

Strokovni modul: Plastične umetnosti
Trajanje: 120 ur (20 %)
Nasveti za osnovno vsebino:

Slikarske in oblikovalske tehnike. Uprizoritvene tehnike: oblačenje, 
osvetlitev, ličenje, scena. Alternativni materiali in viri. Lutke. Igra senc. 
Maske. Kulturna, umetnostna in obrtna dediščina. Interpretacija li-
kovnih del otrok: odkrivanje in napotitev k pristojnim organom.

Strokovni modul: Glasba in ritmično izražanje
Trajanje: 90 ur (15 %)
Osnovna vsebina:

Izobraževanje ritma. Didaktični pripomočki: glas, telo, pesmi, instru-
menti. Interpretacija glasbe in ritmično izražanje otrok: odkrivanje in 
napotitev k pristojnim organom

Strokovni modul: Delovna praksa
Trajanje: 120 ur (20 %)
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PRILOGA II

Prostori in oprema

Prostori:

Oprema:

Izobraževalni 
prostor

Površina m² 30 
študentov

Površina m² 20 
študentov

Večnamenska
učilnica

Delavnica za so-
cialno-kulturne in  
družbene dejavnosti

60

120

40

90

Izobraževalni prostor Oprema

Večnamenska 
učilnica

Delavnica za socialno-
kulturne in družbene 
dejavnosti

- avdiovizualna oprema 
- računalniki z omrežjem, video 
  projektorjem in internetom

- avdiovizualna oprema 
 računalniki z omrežjem, 
 video projektorjem in internetom 
- osnovna oprema za scensko
  razsvetljavo
- gradivo za logično-matematično
  razmišljanje
- gradivo za ritem in glasbeno
  izražanje 
- gradivo za dramatizacijo 
- material za umetniške predstave
- material za plastične izdelke
- gradivo za ustno izražanje
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PRILOGA III A)

Specializacija pedagoškega osebja s pedagoškimi obveznostmi v 
strokovnih modulih specializacije v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju v programu Predšolska vzgoja

20

Strokovni 
modul

Specializacija 
pedagoškega 

osebja

Organ

Logično-
matematično 
razmišljanje in 
izražanje

Ustno izražanje

Govorica telesa

Izražanje s 
področja 
likovne 
umetnosti

Ritem in glasbeno 
izražanje

- sociološko-
  kulturne in 
  družbene 
  dejavnosti

- specializirani 
  učitelji ali/in
  sociološko-
  kulturne in
  družbene 
  dejavnosti

- sociološko-
  kulturne in 
  družbene 
  dejavnosti

- tehnični učitelji 
  poklicnega izobraževanja
  in usposabljanja

- tehnični učitelji 
  poklicnega izobraževanja
  in usposabljanja

- specializirani 
  učitelji ali/in
  sociološko-
  kulturne in
  družbene 
  dejavnosti

- specializirani 
  učitelji ali/in
  sociološko-
  kulturne in
  družbene 
  dejavnosti
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PRILOGA III B)

Zahtevana potrdila za poučevanje strokovnih modulov v zasebnih 
in drugih šolah, ki se razlikujejo od javnih izobraževalnih ustanov

Strokovni moduli Certifikati

Logično-matematično 
razmišljanje in izražanje 

Ustno izražanje

̶ diplomirani pedagog
̶ diplomirani psiholog
̶ diplomirani učitelj razrednega 
 pouka
̶ diplomirani socialni delavec



Tatjana Ravničan Ganzitti 

GIMNAZIJA CELJE – CENTER  

MEYE CURRICULUM 
POKLICNO USPOSABLJANJE

SLOVENIJA



Tatjana Ravničan Ganzitti 

GIMNAZIJA CELJE – CENTER  

Izvedba tega projekta “MEYE” MATHEMATICS IN EARLY YEARS EDU-
CATION  2019-1-ES01-KA203-065986 je financirana s strani Evrops-
ke komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja 
(Gimnazija Celje Center) in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije.

Na Gimnaziji Celje – Center izvajamo tri srednješolske programe: pro-
gram splošna gimnazija, program umetniška gimnazija – likovna smer, 
vpisujemo pa tudi v srednješolski strokovni program predšolska vzgo-
ja, ki je namenjen pridobitvi izobrazbe pomočnik vzgojitelja predšols-
kega otroka. Vsako leto zanj razpišemo 84 vpisnih mest, kar pomeni 3 
oddelke dijakov.

Delo z otroki je lahko zabavno, vendar tudi težavno in odgovorno. Vz-
goja otrok je v prvi vrsti namenjena staršem, sekundarno vzgojo pa v 
najbolj ranljivih letih opravijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v vrt-
cu. So tiste mame in očetje, ki v dobrih 9 urah dnevno otroku tlakujejo 
pot v svet. Čeravno se zdi delo vzgojitelja občasno preprosto in celo 
zabavno, to ne drži.

Ni vsakdo, ki ima rad otroke, dovolj dober za vzgojitelja ali pomočnika 
vzgojitelja. Ta mora biti mešanica nežnosti, odločnosti, vztrajnosti, po-
trpežljivosti, doslednosti, strogosti, domačnosti, dostopnosti in avtori-
tete. Imeti mora pravo energijo, ki otroka dvigne in premami.

Uvodoma bom predstavila poklic in dela, ki jih pomočnik vzgojitelja 
opravlja, njegova delovna področja in pripomočke, ki jih pri delu upora-
blja, katera znanja in spretnosti potrebuje, da je lahko poklicno uspešen, 
katere psihofizične sposobnosti mora izkazovati, katere interese naj bi 
imel, kakšne so razmere in nevarnosti pri opravljanju tega dela in izo-
brazbo, ki jo mora pridobiti, da se lahko zaposli na tem delovnem mestu.

Kratek opis
V Sloveniji pomočnik vzgojitelja pomaga pri povezanosti vrtca in 
otrokove družine ter spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skr-
beti zase, in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spod-
bude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.

MEYE CURRICULUM
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Delo pomočnika vzgojitelja
Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgo-
jiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravl-
janje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca. Pomaga pri izvajan-
ju vzgojno-izobraževalnega procesa in samostojno izvaja posamezne 
naloge po dogovoru z vzgojiteljico. Pomaga pri uporabi didaktičnega 
materiala za dejavnost otrok. Skrbi za pripravo vzgojnih sredstev, igrač 
in igral ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbi za pri-
merno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil, kot so prehra-
na, higiena, počitek in bivanje na prostem. V skladu z letnim delovnim 
načrtom sodeluje pri skupnih nalogah vrtca in z vzgojiteljem sodeluje 
pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog v preteklem letu.

Delovna področja
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok se zaposli v vrtcu. Glavna po-
dročja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja ter s področnimi zakoni. Predšolska vzgoja v vrtcih v 
Sloveniji poteka v dveh starostnih obdobjih:

• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od enega leta do treh let,
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v starostno ho-
mogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Po tem zakonu imajo 
pomočniki vzgojiteljev status strokovnih delavcev. Skupaj z drugimi 
strokovnimi delavci opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, ki ustvarja 
možnosti za razvoj in učenje otroka. Pri tem so odgovorni tudi za var-
nost otrok. Eno pomembnih področij dela je delo s starši. Pomočnik 
vzgojitelja sodeluje pri roditeljskih sestankih in v skupinskih oblikah so-
delovanja vrtca s starši. Posreduje jim dnevne informacije o dejavnostih 
in vedenju otroka v vrtcu.

MEYE CURRICULUM
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Delovni pripomočki
V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca pomočnik vz-
gojitelja predšolskih otrok sodeluje pri pripravi na vzgojno delo. Za delo 
potrebuje ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Posebej je 
poudarjen pomen delovnih pripomočkov za glasbene, plesne, likovne, 
gibalne in jezikovne dejavnosti. 

Izdelek in storitev
Otroci morajo osvojiti temeljna pravila vedenja in komuniciranja. Po-
močnik vzgojitelja pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove družine 
in spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skrbeti zase, in ustvarja 
prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, 
opazovanje in eksperimentiranje.

Znanja in spretnosti
 Za opravljanje poklica, ki odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj, 
saj se otrok s pomočnikom vzgojitelja istoveti in ga posnema, se zah-
tevajo strokovna in splošna izobrazba, ustrezne sposobnosti, posluh, 
gibalne in ročne spretnosti in osebnostne lastnosti. Pomočnik vzgoji-
telja ima znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Za 
uspešno opravljanje poklica potrebuje veselje do dela z otroki, znanje 
s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Pomembno 
je, da je pomočnik vzgojitelja občutljiv za potrebe predšolskega otroka 
in da je osebnostno zrel.

Psihofizične sposobnosti
Pomočnik vzgojitelja mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. 
Zaradi dela s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. 
Za opravljanje poklica je nujen tudi tečaj higienskega minimuma. Zara-
di velikih čustvenih in psihičnih obremenitev je zaželeno dobro zdravs-
tveno stanje. Pomočnik vzgojitelja mora biti zrela in odgovorna oseba, 
osebno urejena in imeti stabilen značaj. V vrtcu deluje s svojim veden-
jem, zato se mora zavedati, da vzgaja tudi s svojim zgledom
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Interesi
Pomočnik vzgojitelja je za delo z otroki motiviran. Njegovo delo temelji 
na ljubezni in veselju do dela z otroki. Razvite mora imeti osebnostne 
lastnosti, kot so ustvarjalnost, komunikativnost, senzibilnost, občutlji-
vost in empatijo  ̶  sposobnost vživljanja v doživljanje otrok. 

Razmere za delo
Pomočnik vzgojitelja dela ob vzgojitelju v vrtcu. Igralnica je prostor, 
kjer ima svoj delovni prostor. Uporablja tudi druge prostore v vrtcu in 
izven vrtca, ki so namenjeni otrokom. Vsak dan preživi s skupino otrok 
nekaj časa na prostem, na igrišču in na sprehodu. Letovanja, zimovanja 
in druge oblike bivanja zunaj vrtca omogočajo otrokom nekajdnevne 
dogodivščine izven domačega kraja. Delo je zelo dinamično, običajno 
poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Ritem dela je prilago-
jen potrebam družin in je odvisen od okolja, v katerem vrtec deluje. 
Delo pomočnika vzgojitelja je vezano na zgodnje jutranje in pozne po-
poldanske ure (prihodi otrok v vrtec in odhodi domov). Okolje, v kate-
rem dela, je pogosto dokaj hrupno, saj je skupaj veliko otrok.

Nevarnosti
Zaradi narave dela so pogostejša kronična obolenja hrbtenice, glasilk 
in sluha. Z leti postaja delo pomočnika vzgojitelja vedno bolj naporno 
in obremenjujoče.

Izobraževanje
Pomočnik vzgojitelja ima srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno 
po programu predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in 
opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki. Dobro mora ob-
vladati slovenski knjižni jezik.
Vzgojitelj pa mora imeti univerzitetno izobrazbo prve stopnje po pro-
gramu predšolske vzgoje. Po končanem študiju diplomanti in diplo-
mantke pridobijo naziv diplomiran/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok. 
Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki ima prilagojen program za predšols-
ke otroke s posebnimi potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe, pre-
dpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško izo-
brazbo. V oddelkih vrtca, v katere so vključeni tudi otroci s posebnimi 
potrebami, lahko dela poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj 
s specialno pedagoško izobrazbo.

MEYE CURRICULUM
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Predmetnik programa predšolska vzgoja
V nadaljevanju bom predstavila predmetnik programa predšolska vz-
goja, kot ga izvajamo na Gimnaziji Celje – Center.

V programu sledimo prenovi, ki je bila uvedena v šolskem letu 
2008/2009. Pripravljen je na osnovi poklicnih standardov za poklic vz-
gojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok. 
Pomembna novost prenovljenega programa so kompetentna zasno-
vanost, modularna zgradba, povezava teorije in prakse, izbirnost ter 
odprti kurikul. 

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni 
strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, in-
teresne dejavnosti in odprti kurikul. 

Poudarjamo izkustveno učenje, pomen hospitacij v vrtcu, dijakom 
želimo dati dodatna znanja iz alternativnih pedagogik, obenem pa 
omogočiti tudi pridobivanje konkretnih izkušenj v tujini v programu 
Erasmus + (praktično usposabljanje z delom v tujini). V 4. letniku dija-
ki izbirajo med petimi strokovnimi moduli in dvema inštrumentoma. 
Nadaljujemo s postopnim uvajanjem inovativne pedagogike 1/1 in vkl-
jučevanjem podjetnostnih kompetenc v pouk.
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Izvedbeni predmetnik 1.RAZRED

Programske 
enote:

ŠT. UR/TEDEN

2.RAZRED

ŠT. UR/TEDEN

3.RAZRED

ŠT. UR/TEDEN

4.RAZRED

ŠT. UR/TEDEN

Slovenščina 4 4 3 3

Matematika 3 3 3 3

Tuj jezik 3 3 3 3

Umetnost 3 3 3

Zgodovina 2 2
Geografija 2 2

Psihologija 2
Fizika 2*
kemija 2*
Biologija 2* 2*

Športna vzgoja 2,5 2

Veščine sporazumevanja 3

Razvoj in učenje predšol. otroka 2 2

Varno in zdravo okolje 2 1

Kurikul oddelka v vrtcu 2

Igre za otroke 2

Instrument 0,18 0,35 0,35 0,17

Ustvarjanlo izražanje 2,77* 2,77* 2,66* 2,91*

Matematika za otroke 2

Jezikovno za otroke 2

Naravoslovje za otroke 2+1

Družboslovje za otroke 2+1

Tuji jezik za otroke 2

# IZBIRNI MODUL

PRAKTIČNO 
USPOSABLJANJE 
Z DELOM

1 TEDEN
(38 ur)

SKUPAJ 33,45 33,29 32,08

Actividades extracurriculares 96 (letno) 96 (letno) 96 (letno) 64 (letno)

28,08

1 TEDEN(38 ur)
2 TEDNA
(76 ur)**

4 TEDNI 
(152 ur)
3 TEDNI  
(114 ur)**

4 TEDNI 
(152 ur)

Ped. in. ped. pristopi v predšol. 
obd.

1 2

Inform. -komunikacijska. teh. 2*

3

Sociologija 2

2 3
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# IZBIRNI MODUL ZA 4. RAZRED: likovno, glasbeno in plesno izražanje,   
šport za otroke, tuji jezik za otroke.

* GLEJ  V SKUPINE. 
** VELJA ZA VPISANE OD ŠOLSKEGA LETA2020/21 DALJE.

Del pouka izvajamo v obliki medpredmetnih delavnic za otroke, ki jih 
izvedemo v šoli, v Muzeju novejše zgodovine Celje ali v vrtcih, in v obli-
ki tečajev športa (pohodništvo, rolanje, drsanje, plavanje, smučanje).
Za četrtošolce programa PV pouk angleščine in matematike poteka na 
dveh zahtevnostnih ravneh. Razdelijo se  v dve skupini, in sicer glede 
na izbran predmet poklicne mature. Četrtošolci si lahko izberejo tudi 
dodatni maturitetni predmet. Del priprav na maturo iz 2. izpitne enote 
organiziramo kot strnjene priprave v aprilu in maju. Vsako leto izvede-
mo poskusno maturo v marcu.

Vsako leto aktivno sodelujemo na Vzgojiteljadi, nacionalnem srečanju 
srednjih vzgojiteljskih šol.

Z letom 2021/2022 smo začeli z reorganizacijo PUD (praktično uspo-
sabljanje z delom), ki bo odslej potekala v strnjeni obliki (1. letnik – 1 
teden, 2. letnik – 2 tedna, 3. letnik – 3 tedni, 4. letnik – 4 tedni).
Dijaki predšolske vzgoje imajo po predmetniku v vseh letnikih predmet 
matematika 3 šolske ure tedensko  in v tretjem letniku še 2 šolski uri na 
teden modul matematika za otroke.

Matematika za otroke
Učitelj matematike mora prehajati z ene ravni poučevanja na drugo. 
Dijakom mora prikazati, kako naj izvedejo kurikul v vrtcih. Čeprav mora 
dijak v šoli izkusiti prakso svojega dela v vrtcu, pa je pomembno, da uči-
telj bodočih pomočnikov vzgojiteljev zavedno ohranja raven poučevanja 
dijakov, da bodo znali dovolj, da bodo lahko kreativno sodelovali pri načr-
tovanju dela v vrtcu. Dijaka je treba opremiti z matematičnimi znanji, ki 
močno presegajo tisto znanje matematike, ki ga bo posredoval otrokom. 

Dijak mora biti zanesljiv, trden in mnogo bolj matematično razgledan, 
kot bo potreboval za neposredno izvajanje matematičnih dejavnosti 
z otroki. Kot pomočnik vzgojitelja bo moral sodelovati pri presojan-
ju otrokove potrebe po matematičnem znanju, otrokov napredek bo 
moral znati umestiti v razvoj otrokovega kognitivnega mišljenja in od-
govoriti na izzivalna vprašanja otrok tako, da bo z odgovori spodbujal 
in podpiral sistematičen in premišljen matematični napredek vsakega 
posameznega otroka. 

MEYE CURRICULUM
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Dijaki morajo v strokovnem modulu pridobiti globino znanja elemen-
tarne matematike, še zlasti števil in geometrije. Matematične vsebine 
morajo znati presojati z vidika zahtevnosti za otrokovo razumevanje, 
govor, ročne spretnosti in znanja v določeni starosti. 

Morajo biti sposobni ugotoviti primanjkljaj potrebnega znanja matema-
tike z vidika otrokove starosti in razvoja, ki je lahko posledica neugod-
nih domačih razmer ali pomanjkanja specifične podpore in pričakovanj 
staršev pri posameznih otrocih, in načrtno pomagati pri premoščanju 
primanjkljajev. 

Obenem je za razvoj motivacije učenja matematike v naši družbi enako 
pomembno, da pomočnik in vzgojitelj zaznavata in razvijata matema-
tične spretnosti in znanje tistih otrok, ki presegajo povprečno pričako-
vano znanje matematike v vrtcih. 

Dijaki morajo ločiti ponujanje priložnosti za učenje v vrtcu od učenja 
za zagotavljanje doseganja standardov znanja računanja v šoli. Mno-
gokrat priložnosti v vrtcu presegajo pričakovanja šole, vendar ni nujno, 
da jih izkoristijo vsi otroci. 

Zato se dijaki seznanijo tudi s programom učenja števil v prvi triadi v 
šoli, da bodo lahko uspešno sodelovali s starši in njihovimi pričakovanji 
do znanja otrok. Poleg matematičnega znanja, teoretičnega in praktič-
nega, ki ga bodo dijaki pridobili v modulu, je prav tako pomembno, da 
si ustvarijo prepričanje o pomenu spodbujanja razvoja matematičnega 
mišljenja pri otrocih v predšolskem obdobju. 

MEYE CURRICULUM
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Učni sklopi in teme pri matematiki za otroke
Pri modulu matematika za otroke (MOT) predelamo teme, ki jih preds-
tavljam z učnimi cilji, predvidenim predhodnim znanjem in načrtova-
nim tematskim številom ur.

1.   Števniki in številke skozi čas in različne kulture
 Učna tema: Zgodovinski razvoj glavnih števnikov in zapisovanja števil. 

Učni cilji: 
Dijak 
− spozna razvoj glavnih števnikov in osnove številskih sistemov preko 
jezikov različnih kultur, 
− razume osnovo ali bazo številskega sistema, 
− se seznani s primernimi dejavnostmi, prek katerih lahko otroci v vrtcu 
spoznavajo različne načine zapisovanja števil. 

Predvideno predhodno znanje: Poznavanje in razumevanje pojmov: 
naravno število, glavni števnik, številka. 

Čas izvedbe: 4 šolske ure.

2.  Naravna števila
Učna tema: Obravnava osnovnih značilnosti naravnih števil. 

Učni cilji:
Dijak 
− prikaže naravna števila kot števila, namenjena štetju, 
− se seznani z razvojem zapisovanja števil v različnih kulturah, 
− se seznani s primernimi dejavnostmi, prek katerih lahko otroci v vrt-
cu spoznavajo naravna števila. 

Predvideno predhodno znanje: Dijak pozna množico naravnih števil. 

Čas izvedbe: 3 šolske ure.

3.  Osnove štetja
Učna tema: Števila in štetje.

Učni cilji:
Dijak
− pozna faze štetja, skozi katera napreduje otrok, 
− pozna strategije štetja, ki jih uporabljajo otroci, 
− zna poiskati primere za utrjevanje štetja v vsakodnevni rutini v vrtcu,
 − zna poiskati primere in dejavnosti, s katerimi bi utrjevali štetje otrok v vrtcu. 

Predvideno predhodno znanje: Množica naravnih števil, rimske številke. 
Čas izvedbe : 2 šolski uri.
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4. Bijektivne preslikave med množicami
Učna tema: Števila.

 Učni cilji:
Dijak 
− pozna pojem preslikave med množicami,
 − loči injektivno, surjektivno in bijektivno preslikavo, 
− pozna situacije in dejavnosti v vrtcu za spoznavanje otrok z bijektivni-
mi preslikavami.

Predvideno predhodno znanje: Množice, Vennovi diagrami. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.

5. Število 0 (nič)
Učna tema: Obravnava osnovnih značilnosti naravnih in celih števil. 

Učni cilji: 
Dijak
 − utrdi znanje o osnovnih značilnostih naravnih in celih števil, 
− spozna dejavnosti za otrokovo spoznavanje in dojemanje števila nič.
 
Predvideno predhodno znanje: Dijak pozna množico naravnih števil. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.

6. Pojem neskončnosti
Učna tema: Matematična opredelitev pojma neskončnosti.

Učni cilji: 
Dijak 
− razmišlja o neskončnosti kot pojmu, ki se pogosto pojavi v vsakdan-
jem življenju,
 − loči pojem števne in neštevne neskončnosti, pozna primere števne in 
neštevne neskončnosti, 
− se zaveda, da se s pojmom neskončnosti srečujejo tudi otroci tako v 
vsakdanjem življenju kot v otroški literaturi, 
− pozna načine in dejavnosti, s katerimi bi otrokom približali pojem 
neskončnosti. 

Predvideno predhodno znanje: Dijak pozna množice naravnih števil, 
množice točk, pojem zveznosti. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.
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7.  Deli celote
Učna tema: Deli celote v vsakdanjih situacijah.
 
Učni cilji: 
Dijak
 − ponovi in utrdi znanje ulomkov, 
− zna povezati znanje ulomkov s situacijami, igrami in drugimi dejavnost-
mi v vrtcu, prek katerih otroci odkrivajo in spoznavajo dele celote. 

Predvideno predhodno znanje: Definicija ulomka, ulomek predstavi z deli 
celote, zna zapisati dele celote z ulomki, ve, kdaj ulomki niso definirani. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.

8. Decimalna števila
Učna tema: Zapis decimalnih števil na vsakdanjih predmetih. 

Učni cilji: 
Dijak
− pozna racionalna števila in računske operacije v množici racionalnih števil,
− povezuje znanje iz decimalnih števil s situacijami iz vsakdanjega živl-
jenja, v katerih se otrok seznanja z decimalnimi števili. 

Predvideno predhodno znanje: Racionalna števila in računske operaci-
je v množici racionalnih števil − posebej decimalna števila in računske 
operacije z decimalnimi števili. Izhodiščna znanja so tudi iz procentov, 
deležev, lahko tudi iz verjetnosti. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.

9.  Primerjanje 
Učna tema: Primerjanje po različnih značilnostih.
 
Učni cilji: 
Dijak
 − obnovi (utrdi, poglobi) teoretično znanje o primerjanju in razvrščanju,
 − spozna možnosti za uvajanje otrok v vrtcu v te matematične veščine. 

Predvideno predhodno znanje: Določanje lastnosti predmetom, pri-
merjanje predmetov po lastnostih, ločevanje lastnosti, ki določajo re-
lacijo popolne ali delne urejenosti (ravni sivine ali barve), razvrščanje 
predmetov po eni lastnosti ali več. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.
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10. Urejanje in razvrščanje 
Učna tema: Urejanje in razvrščanje predmetov po eni lastnosti ali več. 

Učni cilji:  
Dijak
− določa lastnosti predmetom, jih primerja po lastnostih, 
− loči med lastnostmi, ki določajo relacijo popolne ali delne urejenosti,
− razvršča predmete po eni lastnosti ali več, 
− pozna igre in druge dejavnosti v vrtcu, s katerimi otroci pridobivajo 
razumevanje ter veščino urejanja in razvrščanja.
 
Predvideno predhodno znanje: Pomen in načini primerjanja in raz-
vrščanja predmetov po eni lastnosti ali več, razumevanje popolne in 
delne urejenosti. 

Čas izvedbe: 4 ure.

11. Količine
Učna tema: Razlike med zveznim in diskretnim. 

Učni cilji: 
Dijak 
− pozna pojem zveznost funkcije, loči funkcijo in preslikavo, 
− zna risati grafe funkcij, prikaze preslikav, pozna lastnosti količin, 
− pozna načine merjenja in prikaze rezultatov meritev,
 − pozna situacije in dejavnosti v vrtcu, po katerih otroci spoznavajo, kaj 
je zvezno ali povezano in kaj so posamični oziroma diskretni predmeti.

Predvideno predhodno znanje: Poznavanje in razumevanje zveznega 
in diskretnega. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.

12. Merske enote

Učna tema: Merske količine, enote in merjenje.

Učni cilji: 
Dijak 
− zna opredeliti merjeno količino, izbrati enoto in merski pripomoček, 
zaznati meritev,
 − zna izmeriti dolžino, maso, prostornino in čas z ustreznimi standard-
nimi in nestandardnimi enotami z uporabo merskih pripomočkov,
 − zna pretvarjati merske količine med seboj, da izrazi meritev z us-
trezno enoto, 
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− zna presojati o napakah meritev, ocenjevati količino pred merjenjem 
ali na daljavo in napovedati rezultat merjenja,
 − prepozna situacijo ali dejavnost v vrtcu, ki ponuja možnost za sez-
nanjanje otrok z merjenjem, 
− zna določiti nestandardne merske enote in natančnost merjenja pri-
lagoditi starosti otroka. 

Predvideno predhodno znanje: Računanje z decimalnimi števili in s 
potencami s celimi eksponenti; računanje s časom; znanja iz razvoj-
ne psihologije za presojo zahtevnosti merjenja za otroke; poznavanje 
merskih količin in merskega orodja (metri, tehtnica, štoparica, menzu-
ra); pretvarjanje med enotami (votle in kubične mere, kvadratne enote, 
ure in minute). 

Čas izvedbe: 7 ur. 
Ponovitev – računanje z decimalnimi števili in s potencami s celimi eks-
ponenti – 2 uri. 
Merske enote in pretvarjanje – 1 ura.
Zaokroževanje, relativna in absolutna napaka – 1 ura. 
Praktične dejavnosti – primeri aktivnosti za otroke v vrtcu – 2 uri.

13. Zbiranje in prikazovanje podatkov
Učna tema: Statistična obdelava podatkov.

Učni cilji: 
Dijak 
− zna zbrati podatke iz vsakdanjega življenja, jih statistično obdelati in 
jih prikazati z grafičnimi prikazi, 
− interpretira prikaze,
 − spozna primere dejavnosti, s katerimi lahko otroci v vrtcu pridobiva-
jo izkušnje o zbiranju in grafičnem prikazovanju podatkov. 

Predvideno predhodno znanje: Poznavanje osnovnih statističnih po-
jmov, kot so populacija, vzorec, statistična spremenljivka, statistični 
znak. Poznavanje srednjih vrednosti (mediana, modus, povprečje). 

Čas izvedbe: 4 šolske ure.
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14. Geometrijska telesa in liki
Učna tema: Poznavanje geometrijskih lastnosti teles in likov.
 
Učni cilji: 
Dijak 
− pozna geometrijska telesa in like, njihove ravne in ukrivljene robove 
ter ploskve in značilnosti v povezavi s simetrijo, 
− opisuje telesa in like in izkoristi lastnosti v igri ali drugi vsakdanji 
situaciji, 
− sodeluje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, ki opisujejo last-
nosti likov in teles, ki jih otroci opazijo ali uporabijo v svoji igri in de-
javnostih.

Predvideno predhodno znanje: Poznavanje likov kroga, trikotnika 
(raznostranični, enakostranični, enakokraki, pravokotni), štirikotnika 
(kvadrat, pravokotnik, romb, trapez, deltoid), pravilnih in splošnih 
večkotnikov; poznavanje geometrijskih lastnosti likov; poznavanje 
geometrijskih teles (prizme (tristrane, štiristrane, kocke, kvadra), pira-
mide, valja, stožca, krogle); poznavanje geometrijskih lastnosti teles. 

Čas izvedbe: 4 ure; dve šolski uri za temeljito ponovitev snovi ter dve 
šolski uri za načrtovanje in izdelavo pripomočkov za izvajanje de-
javnosti v vrtcu.

15. Geometrijske oblike. Količine v geometriji. 
Učna tema: Geometrijske oblike v ravnini in prostoru. 

Učni cilji: 
Dijak 
− na podlagi geometrijskih lastnosti uporablja pojme za obliko in izraze 
za geometrijske količine, 
− načrtuje možnosti za spoznavanje otrok z geometrijskimi oblikami in 
količinami v vsakdanjem življenju v vrtcu.

Predvideno predhodno znanje: Geometrijski liki in telesa. 

Čas izvedbe: 2 šolski uri.
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16. Orientacija v prostoru
Učna tema: Raba predlogov in prislovov za prostorske odnose. Simetrija. 

Učni cilji: 
Dijak 
− uporablja predloge in prislove za prostorske odnose (v, pod, zgoraj, 
spodaj, pred, zadaj, blizu, daleč, znotraj, zunaj, levo, desno, nad), 
− je pozoren na uporabo predlogov in prislovov za prostorske odnose 
v vsakdanji komunikaciji, 
− prepozna osno in sučno simetrijo in zaznava primere, kjer se simetrič-
ne lastnosti uporabljajo, 
− razlikuje slike istega predmeta po različnih transformacijah v ravnini 
in prostoru, 
− načrtuje in izvede pripravljeno dejavnost med delovno prakso v vrtcu 
in tako otroci spoznavajo prostorske odnose. 

Predvideno predhodno znanje: Pomen predlogov in prislovov za pros-
torske odnose (v, pod, zgoraj, spodaj, pred, zadaj, blizu, daleč, znotraj, 
zunaj, levo, desno, nad). Razume problem predstavitve prostorskih raz-
merij otrokom zaradi zrcaljenja čez vertikalo (levo in desno za dve ose-
bi, ki se gledata). Dijak pozna osno simetrijo, simetrale likov in teles in 
loči posledice zrcaljenja, vrtenja in togega premika v ravnini. 

Čas izvedbe: 3 šolske ure.

17. Osnove logičnega sklepanja 
Učna tema: Logično sklepanje in izjavni račun.
Učni cilji:
Dijak 
− obnovi teoretično znanje iz osnov logičnega sklepanja, 
− načrtuje pogovore, v katerih uporablja resnične in neresnične trditve 
in jih povezuje z implikacijo, konjunkcijo ter disjunkcijo, 
− uporablja veznike, prislove, ki izražajo napovedovanje, sklepanje, pred-
videvanje (kaj bi …, če bi …; zgodilo se je, ker …; kako bi lahko …), 
− pozna situacije in dejavnosti v vrtcu, ki ponujajo možnosti za spodbu-
janje logičnega sklepanja pri otrocih. 

Predvideno predhodno znanje: Osnovni pojmi izjavnega računa. 

Čas: 2 šolski uri.
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Možne smernice izboljšav pri matematiki za otroke
Modul matematiko za otroke poučujem že 10 let in po učnem načr-
tu obravnavamo vsa področja zgodnje matematike: aritmetika (števi-
la, računske operacije), algebra (vzorci), geometrija (telesa, liki, črte; 
transformacije, skladnost, simetrija, preslikave (rotacije, togi premiki)) 
in merjenje (dolžina (in širina in višina – enake enote), ploščina, pros-
tornina; čas; denar; masa; temperatura). Spoznamo tudi druge vsebine 
(logika in jezik, obdelava podatkov, problemi). 

Zaradi celostnega razmišljanja predlagam, da v prihodnosti več pozor-
nosti namenimo:

– kognitivnim matematičnim shemam 
Miselno shemo oblikujejo pojmi in relacije med njimi ter matematična 
dejstva (izrazi, simboli, formule). Razumevanje nekega pojma je mera za 
kvaliteto in kvantiteto povezav, ki jih ima ideja z že obstoječimi idejami – 
večje, kot je število povezav, boljše je razumevanje. 

Kot primer navajam miselni vzorec/plakat o številu 5: 5 prstov na levi 
roki, 5 prstov na desni roki,  5 prstov na levi nogi, 5 prstov na desni nogi, 
pred številom 5 je 4, za številom 5 je 6, petkotnik, domino ploščica s 5 pi-
kami, domino ploščica z 2 in 3 pikami, skupaj s 5 pikami, domino plošči-
ca s 4 in 1 piko, skupaj s 5 pikami, 5 delovnih dni v tednu …

– reprezentacijam
Razmislimo o slikah, zapisanih simbolih, govorjenem jeziku, situacijah iz res-
ničnega sveta in o fizičnih manipulatorjih nekega matematičnega pojma.
Kako na čim več različnih načinov predstaviti na primer število 5? 5 krogov, 
5 delovnih dni v tednu, 2 plus 3 je 5, 6 minus 1 je 5 …

V pomoč nam je lahko reprezentacija po Brunerju, ki loči enaktivno re-
prezentacijo, ki reprezentira pretekli dogodek z namišljenimi ali dejanskimi 
motoričnimi odzivi in predmeti, ki jih lahko primemo, ikonično reprezenta-
cijo, ki omogoča povzemanje dogodkov s selektivno organizacijo in nak-
nadno transformacijo dražljajev/podob s sliko in fotografijo, in simbolično 
reprezentacijo, ki se nanaša na reprezentacijo izpeljanih pojmov v umet-
nem, simbolnem svetu.

– didaktičnim pripomočkom
Sem sodijo objekti, manipulatorji in didaktična ponazorila.

Vključimo ponazorila, kot so modeli likov, teles, raziskovanje z geo-
ploščo, tangramom, link kocke, unifix kocke, krožce, Cuisenairove pa-
ličice, tehtnice, metre, menzure, ploščice in kocke za vzorce, kocke, do-
mine, klasifikacijske materiale.
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– načrtovanju matematičnih aktivnosti v dnevni rutini v vrtcu
Prihod v vrtec:
napisi imen in simboli nad obešalniki, pogovori ob slačenju, sezuvanju 
in obuvanju, risanje prikaza prisotnosti otrok v igralnici, pogovor o uri, 
ko otrok pride, in o uri, ko bodo starši prišli ponj, pogovor o razporedu 
dejavnosti za tisti dan … 

Obroki:
manipulacija z objekti, ki jih je potrebno šteti (ne samo zaradi štetja), 
otroci preštejejo sebe in preštejejo potrebni pribor, zložijo prtičke na 
trikotnike ali pravokotnike in jih položijo na desno stran krožnika, po-
govarjajo se o količini hrane, ki jo kdo poje – primerjajo količine med 
seboj (število krompirjev, zajemalk juhe ...), pogovarjajo se o vrstnem 
redu (kdo prvi poje, zadnja žlica juhe), pri pospravljanju razvrščajo pri-
bor in krožnike …

Priprava na spanje in počitek:
pospravljanje igrač na določen prostor, razporejanje ležalnikov, odla-
ganje oblačil in copat na določen prostor, dogovori, kje bo kdo ležal 
(levi in desni sosed), koliko je ura, ko gredo počivat …

Odhod na sprehod:  
iščejo in obuvajo najprej levi, nato desni čevelj, preštevajo gumbe, se 
pogovarjajo o vzorcih na kapah, o velikosti oblačil in obutve, pogovor 
o uri odhoda in prihoda, namenu sprehoda in smeri, dogovorijo se, kaj 
bodo opazovali na poti (prometne znake, šteli rdeče avtomobile, šteli 
stopnice); pomembno je, da otroci opazujejo sami zase, kasneje pa se 
pogovorijo o razlikah v opazovanju, napovedovanje dogodkov – napo-
vejmo, koliko prehodov za pešce bomo prečkali, koliko kolesarjev videli 
(lahko le s pojmi veliko, malo, več kot ti) …

Bivanje zunaj: 
rišemo s palico črte v pesek in nato hodimo po njih, kotalimo različne 
predmete po različnih klancih, merimo s koraki igrišče, širino poti, šteje-
mo oddaljene predmete (npr. okna na bližnji hiši, poskoke, preskoke, ko-
rake), zbiramo kamenčke in ustvarjamo zbirke listov, storžev, kostanjev,  
iščemo primere matematičnih teles in likov, na snegu ali v zemlji naredi-
mo sled v obliki labirinta, skrivamo stvari in vadimo prostorske pojme, te-
kmujemo v teku in se pogovarjamo o vrstilnih števnikih, mečemo žogico 
v daljavo in merimo, kako daleč leti …
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Zaključek 

Kot profesorica matematike pri svojem delu stremim k temu, da se mo-
dul matematika za otroke poučuje zavzeto in kreativno z namenom us-
posobiti dijake za uspešno izvajanje kurikula za matematiko vrtcih. Ker 
je modul odprt, se ideje o poučevanju še vedno intenzivno sestavljajo. 
Poleg matematičnega, teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bodo 
dijaki pridobili v modulu, je prav tako pomembno, da si ustvarijo pre-
pričanje o pomenu spodbujanja razvoja matematičnega mišljenja pri 
otrocih v predšolskem obdobju.

VIRI:
ZRSZ - Opis poklica (gov.si) prodobljeno, 26. 8. 2021. 
ŠOLA: Srednja šola Jesenice (dlib.si), pridobljeno 21. 9. 2021.
Predšolska vzgoja – Gimnazija Celje – Center (gcc.si), pridobljeno 22. 
10. 2021.

MEYE CURRICULUM 
POKLICNO USPOSABLJANJE 

PORTUGALSKA
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Izvedba tega projekta “MEYE” MATHEMATICS IN EARLY YEARS EDU-
CATION  2019-1-ES01-KA203-065986 je financirana s strani Evrops-
ke komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja 
(Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo) in v nobe-
nem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

1.  Normativni okvir izobraževalnega tečaja za tehnike
Tečaj Técnico(a) de Ação Educativa (tehnik v izobraževalni dejavnos-
ti – v nadaljevanju vzgojitelj) je vključen v usposabljanje služb za 
pomoč otrokom in mladim ter ustreza 4. stopnji kvalifikacije, ki jo 
izdaja Nacionalna agencija za kvalifikacije in poklicno izobraževan-
je, IP. Tečaj je bil objavljen v ministrski odredbi št. 13456/2008 z dne 
14. maja 2008, s katero je bila odobrena prvotna različica kataloga 
nacionalnih kvalifikacij, ki je bila prvič posodobljena 1. septembra 
2016, nadaljnje posodobitve pa so bile objavljene v biltenih 29. fe-
bruarja, 22. maja in 22. julija 2020.

Opozoriti je treba, da se v skladu z zakonskim odlokom št. 115/2015 
z dne 22. junija 2015 dejavnost ‘AMA’ (varuške) lahko opravlja le z do-
voljenjem, ki ga izdajo pristojne službe Inštituta za socialno varnost 
(ISS) I. P. Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti se 
vloži z vlogo, naslovljeno na pristojno službo ISS, I. P. Dovoljenje je 
odvisno od preverjanja zahtev in pogojev, določenih v veljavni zako-
nodaji. Enote za kratkotrajno usposabljanje št. 9182, 9183, 9184, 
9185 in 9186 so priznane s strani Inštituta za socialno varnost, I. P. 
(ISS, I. P. ) za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti varuške v 
skladu z zakonskim odlokom št. 115/2015 z dne 22. junija.

2. Poklicni profil 
Na tem tečaju z dvojnim spričevalom vzgojitelj pridobi kvalifikacije, 
da lahko skrbi za otroke in mladostnike, jih podpira, pazi nanje, jih 
spremlja pod vodstvom drugih strokovnjakov, lahko tudi pomaga 
pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dnevnih, prostočasnih in 
pedagoških dejavnosti ter prispeva k razvoju in dobremu počutju 
otrok in mladostnikov, pri tem pa spoštuje načela varnosti in poklic-
ne deontologije.
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V skladu z referenčnim gradivom za usposabljanje v omenjenem 
tečaju vzgojitelj opravlja naslednje naloge:

• sodeluje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dejavnosti, ki se razvijajo 
z otroki in mladostniki v različnih okoljih,
• sodeluje z osebo, odgovorno za rekreacijske in izobraževalne dejavnosti, 
pri njihovem načrtovanju in organizaciji glede na teme in vsebine, ki jih je 
treba razviti,
• nadzoruje, spremlja in podpira otroke in mlade pri izvajanju načrtovanih 
dejavnosti ter ves čas zagotavlja in spodbuja njihovo varnost,
• spremlja in podpira otroke in mladostnike pri razvijanju dejavnosti 
osebne higiene
organizira obroke ter spremlja in podpira otroke in mladostnike med obroki,
• skrbi za higieno, varnost in organizacijo prostora, kjer so otroci in mladost-
niki, ter za opremo in materiale, ki se uporabljajo,
• opazi in nadrejenim poroča o morebitnih težavah v zvezi z zdravjem in 
razvojem ali drugih težavah pri vsakodnevno rutini otrok in mladostnikov,
• evidentira dogodke in o njih poroča svojim nadrejenim.

3. Kompetence
V tečaju vzgojitelj pridobi naslednje kompetence, razdeljene na tri 
glavna področja:

Znanje
Pojmi: razvoj otrok in mladine; razvojne težave in opozorilni znaki; pro-
ces socializacije otrok in mladine; pedagoški modeli in prostori.

Poznavanje: etike in poklicne deontologije; nacionalnega sistema 
zgodnje obravnave; temeljev pedagogike; inkluzivnega izobraževanja; 
posebnih izobraževalnih potreb; kurikularnih modelov in področij izo-
braževalnih vsebin; socialno-vzgojnih prostorov; projekta pedagoške 
intervencije; izobraževalnih sredstev in materialov; datotek izobraže-
valnih dejavnosti; animacijskih tehnik za otroke in mladino; komuni-
kacijskih tehnik in odnosa z otroki in mladino; literature za otroštvo in 
mladino; socialnih in vzgojnih odzivov za otroke in mladino; načrtovan-
ja in razvoja prostočasnih, animacijskih, umetniških in rekreativno-izo-
braževalnih dejavnosti; obnašanja, prehranjevalnih in higienskih na-
vad; primarnega zdravstvenega varstva; organizacije in vzdrževanja 
higienskih razmer pri materialih, opremi in v prostorih; prve pomoči; 
preprečevanja nesreč ter varnosti otrok in mladostnikov.
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Spretnosti
 V skladu z referenčnim dokumentom o usposabljanju bo vzgojitelj znal:

• uporabiti tehnike animacije in dinamizacije za otroke in mladostnike,
• načrtovati dejavnosti za otroke in mladostnike,
• razviti dejavnosti za otroke in mladostnike,
• prepoznati glavne zdravstvene težave otrok in mladostnikov,
• upoštevati ukrepe za preprečevanje bolezni in ukrepati v primeru 
bolezni,
• prepoznati odstopanja od zdravega razvoja otrok in mladostnikov,
• načrtovati in razvijati umetniške dejavnosti,
• ravnati z izobraževalnim gradivom,
• organizirati družbeno-izobraževalne prostore,
• izbrati in urediti datoteke izobraževalnih dejavnosti,
• oblikovati projekte izobraževalnega posredovanja,
• uporabiti tehnike branja in pisanja za otroke in mladostnike,
• sodelovati pri načrtovanju pedagoških dejavnosti za otroke in 
mladostnike,
• uporabljati tehnike za spodbujanje dobrega počutja in varnosti 
otrok in mladostnikov,
• uporabljati tehnike za podporo razvoja rutine in pravil v skladu z 
razvojem vsakega otroka in mladostnika,
• spremljati in pomagati otrokom in mladostnikom med obroki, 
• spremljati in podpirati otroke in mladostnike pri razvijanju de-
javnosti osebne higiene,
• spremljati in podpirati otroke in mladostnike pri razvoju dejavnosti, 
povezane s spalno rutino,
• uporabljati komunikacijske strategije z otroki in mladostniki,
• uporabljati primarno zdravstveno oskrbo za otroke in mladostnike,
• uporabljati tehnike higiene, vzdrževanja in organizacije materialov, 
opreme in prostorov,
• poročati o vseh otrokovih zdravstvenih in razvojnih težavah.
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Stališča
Vzgojitelj deluje na osnovi naslednjih stališč:

• spoštuje etične in deontološke vidike svojega poklica,
• komunicira na jasen, natančen, prepričljiv način,
• pokaže čustveno stabilnost in samokontrolo,
• pokaže samozavest in zaupanje vase,
• pokaže sposobnost opazovanja,
• dela v timskem okolju,
• razvija empatične medosebne odnose,
• pokaže spretnosti obvladovanja konfliktov,
• deluje v skladu z družbenimi pravili obnašanja,
• spodbuja avtonomijo pri otrocih in mladostnikih.

4. Študijski načrt
Na šoli Marcelino Mesquita v Cartaxu na Portugalskem program uspo-
sabljanja za poklic ‘Técnico(a) de Ação Educativa’ trenutno traja tri šols-
ka leta. Program poteka po spodnjem predmetniku:
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a) Izbirni predmet

b) Medpredmetno področje, ki se obravnava pri vseh predmetih

5. Predmet matematika pri predmetu ‘Técnico(a) de Ação Educativa’
V skladu z portugalskim dokumentom, ki usmerja temeljni pouk (v 
kombinaciji s profilom učenca), ‘poučevanje matematike z načeli in 
metodami dela prispeva k vzgoji mladih za samostojnost, solidar-
nost in podjetniško neodvisnost ter jih dela odgovorne in ozavešče-
ne o odnosih, v katere so vključeni, in o okolju, v katerem živijo.’

Matematika je del humanistične in znanstvene kulture, ki mladim 
omogoča sprejemanje odločitev in prilagajanje nenehno spremin-
jajočemu se svetu, zlasti v tehnološki družbi. Zagotavlja tudi orodja 
za razumevanje in omogoča dostop do virov znanstvenega znanja. 
Bistveno je, da mladi razumejo realnost, ki jih obdaja, in matematika 
se predstavlja kot bistven element za razvoj spretnosti interpretacije 
in družbenega udejstvovanja, kar daje smisel življenju.

Ta tema je nepogrešljivo orodje za ozaveščanje o potrebi po vseživl-
jenjskem izobraževanju in usposabljanju v smislu sistematičnega in 
stalnega izpopolnjevanja.

V učnem načrtu so na splošno navedene naslednje teme: števila in 
geometrija, vključno s trigonometrijo, realne funkcije in infinitezi-
malna analiza, statistika in verjetnost ter diskretna matematika. Vse-
bina je organizirana v sklop modulov, razdeljenih v  kategoriji A in B, 
pri čemer je slednja namenjena tečajnikom s skrajšanim urnikom. Iz 
dokumenta je razvidno, da vsebina kategorije B vključuje manj po-
globljene teme v primerjavi s temami kategorije A, da bi ustrezneje 
izpolnila posebne zahteve tečajev.
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Drugi referenčni dokument, učni načrt za matematiko (v poklicnih teča-
jih), se nanaša na cilje tega predmeta. Ti so:

• razviti sposobnost uporabe matematike kot orodja za interpretacijo in 
poseganje v realnost,
• razviti sposobnost izbire matematike, ki je pomembna za določene 
probleme v realnosti,
• razviti sposobnost oblikovanja in reševanja problemov, komuniciran-
ja, spomina, natančnosti, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti,
• spodbujati poglabljanje znanstvene, tehnične in humanistične kultu-
re, ki bo zagotavljala kognitivno in metodološko podporo tako za polno 
vključitev v poklicno življenje kot za nadaljevanje študija,
• prispevati k pozitivnemu odnosu do znanosti,
• spodbujati osebne izpolnitve z razvijanjem odnosa avtonomije in so-
lidarnosti,
• usvojiti spretnosti za družbeno delovanje s preučevanjem in razume-
vanjem problemov in situacij v današnji družbi ter z razpravljanjem o 
sistemih in organih odločanja, ki vplivajo na življenje državljanov, in 
tako sodelovati pri usposabljanju za aktivno državljanstvo. 

V omenjenem učnem načrtu ali programu je zapisano, da ‘za te učence 
razvoj spretnosti na ravni obvladovanja logičnih pravil in simbolov ni 
temeljnega pomena [. . . ], bistveno učenje matematike pa mora biti 
usmerjeno na raven idej za reševanje problemov in za uporabo mate-
matike. Uporabo orodij je treba poučevati in se jih učiti v kontekstu idej 
in reševanja zanimivih problemov, skratka v situacijah, ki zahtevajo nji-
hovo uporabo in v katerih je njihovo poznavanje koristno, pri čemer je 
treba poudariti tudi posebnosti eksperimentalnega  pouka. 

Matematika v svoji povezanosti z vsemi vejami znanja odločilno 
prispeva k zavedanju potrebe po vseživljenjskem izobraževanju in 
usposabljanju za soočanje s poklicnimi spremembami in neizogib-
nim prilagajanjem znanstvenim in tehnološkim inovacijam.’
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Glede spretnosti, ki jih je treba razviti, od otrok pričakujemo, da 
bodo osvojili matematične koncepte in tehnike pri soočanju s situa-
cijami, da bodo lahko uporabili ustrezno znanstveno znanje za us-
trezen odziv in da bodo znali oblikovati lastno mnenje tako, da bodo 
sodelovali pri odločitvah ali se znali odločati sami. V učnem načrtu 
za matematiko pri poklicnih predmetih je poudarjeno, da se učenci 
zavedajo vrste temeljnih načel, in sicer vprašanja izbire odgovorov 
na aktualne situacije, samostojnega dela, ustvarjanja trenutkov sku-
pinskega dela, ki lahko spodbujajo duh strpnosti in sodelovanja, a 
tudi razvoja kulturnih interesov in želje za raziskovanje.

6. Visoko šolstvo 
Dostop 
Študenti poklicnih tečajev se lahko prijavijo na visokošolski študij, 
in sicer s posebnim vpisom za diplomante poklicnih tečajev na vi-
sokošolski strokovni tečaj (TESP) na področju varstva otrok, ki jim 
nato omogoča dostop do diplome iz osnovnega izobraževanja, ali 
neposredno do te diplome, ki je trenutno podlaga za usposabl-
janje vseh vzgojiteljev otrok in učiteljev do 2. stopnje osnovnega 
izobraževanja, ki se zaključi z magisterijem iz predšolske vzgoje, 
poučevanja 1. stopnje in/ali 2. stopnje osnovnega izobraževanja. 
Kot primer lahko navedemo  ‘Escola Superior de Educação de San-
tarém’, ki je del  ‘Instituto Politécnico de Santarém’, ki je v študijs-
kem letu 2021/2022 zahteval izpit iz matematike na šolski ravni za 
dostop do dodiplomskega študija.

Diplomirani osnovnošolski pedagoški delavec
V skladu s 13. členom zakonskega odloka št. 79/2014 z dne 14. 
maja, ki se nanaša na programsko strukturo študijskega cikla za 
pridobitev naziva ‘licenciado’ osnovnega izobraževanja, je število 
kreditnih točk študijskega cikla za pridobitev naziva  ‘licenciado’ os-
novnega izobraževanja 180. Te razdelijo po različnih komponentah 
usposabljanja, pri čemer morajo kreditne točke za komponento us-
posabljanja v poučevanju matematike znašati vsaj 30 ECTS (evrops-
ki sistem zbiranja in prenosa kreditnih točk). Iz tega je razvidno, da 
je matematiki posvečena približno 1/6 celotnega predmeta. 
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Nadaljnji študij – magistrski študij 
Magisterij predšolske vzgoje podeljuje poklicno kvalifikacijo za pouče-
vanje v predšolski vzgoji (do šestega leta starosti) pod pogoji, določe-
nimi v Pravnem režimu poklicne kvalifikacije za poučevanje v predšols-
ki vzgoji ter osnovnem in srednjem izobraževanju (zakonski odlok št. 
79/2014 z dne 14. maja).

14. člen zakonskega odloka št. 79/2014 z dne 14. maja 2014, ki se na-
naša na študijske strukture študijskih stopenj, ki vodijo do magistrskega 
študija predšolske vzgoje, ter 1. in 2. stopnje osnovnega izobraževanja, 
v prvem odstavku navaja, da je število kreditnih točk študijske stopnje, 
ki vodi do magistrskega študija v predšolski vzgoji, 90, iz poučevanja pa 
jih mora študent pridobiti najmanj 6 (evropski sistem prenašanja kre-
ditnih točk).

Prav tako je treba opozoriti, da lahko študenti z diplomo dodiplomske-
ga študija nadaljujejo študij na drugem magistrskem programu, ki ni 
predšolska vzgoja, in sicer na magistrskem programu poučevanje v os-
novni šoli (s kurikularnimi enotami matematike) ali pa varianta 2. stop-
nje osnovnega izobraževanja, ki se deli na portugalščino ter zgodovino 
in geografijo Portugalske ter matematiko in naravoslovje. Nedvomno 
ima matematika močno formativno komponento.

7. Kurikularne smernice za predšolsko vzgojo – matematika
V smernicah so pri obravnavi matematike upoštevane štiri komponente: 

 - Številke in računske operacije, 
- Zbiranje in obdelava podatkov, 
- Geometrija in merjenje, 
- Zanimanje in radovednost za matematiko. 
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Za vsako od njih dokument predlaga vrsto učnih nalog, ki jih je treba 
razviti, kot je prikazano v spodnji preglednici:

Vir: Kurikularne smernice za predšolsko vzgojo (2016)

8. Predlagane spremembe predmetov
Na splošno
Za splošno optimizacijo predmeta Tehnik izobraževalnih ukrepov 
so predlagani naslednji ukrepi:

a. Izvesti razgovor za poklicno usmerjanje kot osnovni pogoj za udeležbo 
na tečaju;
b. Poučevati UFCD (Unidade de Formação de Curta Duração – kratkoroč-
no usposabljanje)  ‘prve pomoči’ v prvem letu tečaja.
c. V vseh treh letih šolanja ohraniti učni predmet informacijske in komu-
nikacijske tehnologije (IKT), da bi lahko pripravili poročila, povezana z us-
posabljanjem v delovnem okolju, in pripravo na preizkus poklicne uspo-
sobljenosti.
d. Združiti predmete telesno, dramsko, glasbeno ter plastično izražanje 
in jih poimenovati ‘Izražanje’, kar bi omogočilo večjo prožnost pri organi-
ziaciji UFCD in preprečilo, da bi bil predmet plastično izražanje le v prvem 
letniku študija, četudi na škodo drugih bolj teoretičnih predmetov.
e. Nameniti nekaj ur za kratkoročno usposabljanje v angleščini za pripra-
vo rekreativnih dejavnosti z otroki, in sicer z izvajanjem iger, pesmi, pan-
tomime in dramatizacije, pri čemer spodbujamo kurikularno artikulacijo, 
ki izhaja iz zakonskega odloka št. 55/2018 z dne 6. julija.

Komponente Učna področja, ki jih je treba spodbujati

Števila in 
računske 
operacije

Matematično področje

Zbiranje in 
obdelava
informacij

Geometrija in 
merjenje

Zanimanje in 
radovednost 
za matematiko

· Prepoznavanje količin z različnimi načini predstavitve
(štetje, risanje, simboli, pisanje številk, ocenjevanje).
· Reševanje vsakodnevnih problemov, ki vključujejo majhne količine, z uporabo seštevanja in 
  odštevanja.

· Zbiranje informacij z ustreznimi metodami (seznami, risbe itd.), da bi odgovorili na zastavljena
  vprašanja.
· Uporaba grafov in preprostih tabel za urejanje zbranih informacij in njihovo analizo, da bi odgovorili 
  na zastavljena vprašanja.

Geometrija
· Iskanje predmetov v znanem okolju z uporabo konceptov orientacije.
· Prepoznavanje točk za prepoznavanje krajev in uporaba preprostih zemljevidov.
· Sprejemanje stališč drugih in sposobnost ugotavljanja, kaj je z določenega položaja mogoče videti 
  in česa ne.
· Prepoznavanje geometrijskih oblik in likov ter delo z njimi, odkrivanje in navajanje lastnosti ter 
 prepoznavanje vzorcev, simetrij in projekcij.
Merjenje
· Razumevanje, da imajo predmeti merljive lastnosti, ki omogočajo njihovo primerjavo in razvrščanje.
· Izbira in uporaba merskih enot za odgovore na vsakdanje potrebe in vprašanja.

· Pokazati zanimanje in radovednost za matematiko ter razumeti njen pomen in uporabnost.
· Imeti občutek usposobljenosti za obravnavo matematičnih pojmov in reševanje problemov.
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f. Prilagoditi učni načrt za telesno vzgojo in ga približati dejavnos-
tim, ki lahko otroke spodbujajo k ukvarjanju s športom, hkrati pa 
dajejo študentom orodja za izvajanje dejavnosti z osebami, starimi 
do 6 let, in sicer v izobraževalnem kontekstu.
g. Vzpostaviti večjo povezanost med usposabljanjem v šoli in us-
posabljanjem na delovnem mestu, da bi načrtovali naloge, ki jih je 
treba opraviti, ob upoštevanju dejanskih potreb institucije gostite-
ljice in razvoja pridobljenih spretnosti.
h. Spodbuditi institucionalne stike z namenom oglaševanja tečaja, 
da bi pritegnili nove študente (na druge šole), spodbudili zaposlo-
vanje strokovnjakov, ki so se usposabljali v šolah (v tretjem sektor-
ju), in spodbudili nadaljnji študij (na visokošolskih ustanovah).

Predlogi izboljšav 
Ker je matematika pri usposabljanju bodočih vzgojiteljev otrok, 
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev izjemno pomembna, 
predlagamo nekaj idej za skupni razmislek, ki bi lahko predstavlja-
le predloge ukrepov za izboljšanje usposabljanja, ki predvidevajo 
takojšnje vključevanje na trg dela po končanem študiju in tudi na-
daljevanje študija za delo z otroki v zgodnjem in poznem otroštvu:  

a. Razmislek o povečanju števila ur matematike, ki je trenutno 
omejeno na 100 ur, tudi če bi to vplivalo na druge predmete.
b. Zmanjšanje razlik med urami usposabljanja za matematiko in 
portugalščino ter njuno približevanje.
c. Spodbujanje medpredmetnih dejavnosti, in sicer z razvojem 
projektov v okviru področij avtonomije in prožnosti učnega načrta.
d. Zagotavljanje praktičnih dejavnosti pri matematiki za spodbu-
janje večjega zanimanja in sodelovanja pri predmetu.
e. Večji poudarek na praktičnih in zabavnih vidikih matematike, s 
katerimi se lahko ukvarjajo predšolski otroci.
f. Načrtovanje matematičnih dejavnosti, ki se bodo izvajale med 
usposabljanjem na delovnem mestu (trenutno skupaj 600 ur).

Učna področja, ki jih je treba spodbujati
Matematično področje
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g. Zmanjšanje razlik med moduli matematike skupine A in skupine 
B, saj je eden namenjen učnim potem z manj oziroma več urami 
tega predmeta.
h. Zmanjšanje razlik med učnim načrtom za matematiko za poklic-
ne tečaje in učnim načrtom za matematiko, ki se uporablja v druž-
boslovju, da bi posledično zmanjšali razlike med študenti, ki se 
prijavljajo na visokošolske programe z nacionalnim sprejemnim 
izpitom, in tistimi, ki se prijavljajo z drugimi posebnimi izpiti.
i. Spodbujanje pravičnosti in obravnavanje razlik v stopnji pripravl-
jenosti na izpite ter v uspešnosti med tečajem glede na predhodne 
pogoje in predhodno znanje matematike.
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