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 Znanja, spretnosti, veščine (KOMPETENCE) 
 v programu PREDŠOLSKA VZGOJA  
 
Bodoče vzgojiteljice oz. bodoči vzgojitelji predšolskih otrok bodo po končanem programu in 
opravljeni poklicni maturi usposobljeni za: 
 

 zagotavljanje  učinkovitega komuniciranja z otroki, njihovimi družinami, s sodelavci in z različnimi 
institucijami; 

 uporabo in povezovanje sodobnih teoretičnih in praktičnih spoznanj o pedagoških metodah drugih 
pedagoških pristopov pri vzgoji otrok;  

 spodbujanje razvoja motoričnih in duševnih procesov, socialno-emocionalnega razvoja in razvoja 
govora; 

 nudenje podpore otrokom pri osebnostnem razvoju; 

 zagotavljanje vzdrževanja varnega okolja za zdravje otrok, sodelavcev in lastno zdravje; 

 načrtovanje, evidentiranje, analiziranje in vrednotenje dela v oddelku, za sodelovanje pri 
načrtovanju in implementaciji kurikula, ki temelji na razumevanju otrokovega razvoja in 
zagotavljanju uresničevanja otrokovih pravic; 

 načrtovanje in pripravo  različnih vrst iger in igrač ter vodenje in spremljanje otrok pri igri; 

 spodbujanje predšolskega otroka za ustvarjanje na glasbenem, likovnem, gibalno-plesnem in 
jezikovnem področju, za razvoj motoričnih, zaznavnih, kognitivnih in socialno-emocionalnih 
procesov s sodobnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela s posameznih področij umetnosti; 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za razvoj otrokovega matematičnega in 
logičnega mišljenja ter izražanja in spoznavanja osnovnih matematičnih konceptov skozi 
vsakodnevne življenjske situacije; 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, za spodbujanje in podpiranje otrokove 
sporazumevalne  (pred)pisalne in (pred)bralne zmožnosti ter za jezikovno izražanje; 

 sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v 
vrtcu; 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na likovnem področju s sodobnimi pedagoškimi metodami in 
oblikami; 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na glasbenem področju s sodobnimi pedagoškimi metodami in 
oblikami; 

 spodbujanje ustvarjalnosti otroka na gibalno-plesnem področju s sodobnimi pedagoškimi 
metodami in oblikami ter za sestavo krajših  plesnih kompozicij za otroke; 

 načrtovanje, organiziranje in izvedbo športnih dejavnosti za otroke;  

 svetlobno, scensko, maskersko in kostumografsko ter video in zvokovno oblikovanje AV-produkcije 
za potrebe v vrtcih.    
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PODROČJA DELA IN ZAPOSLITEV  
 
Imetnik spričevala se lahko zaposli: 
– v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah ter v drugih podjetjih, ki 
vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki. 


