Pedagoško-andragoško izobraževanje
Trajanje

Eno študijsko leto (oktober 2018 – junij 2019).

Strokovni naslov udeleženca

Program
ne
daje
strokovnega
naslova,
udeleženec
prejme
Potrdilo
o
uspešno
opravljenem
študijskem
programu
za
izpopolnjevanje (javno veljavna listina).

Izvajanje

Petek dopoldan (od 16. do 20. ure) in sobota
dopoldan (od 9. do 13. ure).

Kompetence

Komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje,
pedagoško vodenje, organizacija in vodenje,
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem,
svetovanje in pomoč, profesionalni razvoj in tako
naprej.

Pedagoška praksa

Pedagoška praksa je organizirana in se izvaja po
načelu reflektivne prakse, ki udeležencu
omogoča prenos predmetno-vsebinskega in
pedagoško-profesionalnega znanja v prakso.
Praksa je usmerjena v poučevanje in izvajanje
učnega procesa v izobraževalnih institucijah,
odvisno od usmeritve in zaposlitve udeleženca
(osnovna šola – od 6. razreda naprej, srednja
šola ali institucije za izobraževanje odraslih).
Udeleženec na praksi spozna delovanje vzgojnoizobraževalnih ustanov ter samostojno in pod
mentorstvom ustrezno usposobljenega učitelja za
posamezno predmetno področje načrtuje in izvaja
pedagoški proces, pri katerem si razvija osnovne
didaktične spretnosti načrtovanja, izpeljevanja in
vrednotenja učnega procesa.

Diplomantom nepedagoških študijskih programov
omogoča pridobitev in razvijanje pedagoškoandragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in
srednjih šolah ter institucijah za izobraževanje
odraslih.

Temeljni cilji

Program je usmerjen v razvijanje profesionalne
pripravljenosti
posameznikov
za
izvajanje
pedagoško-andragoškega dela.
Omogoča pridobitev pedagoško in pedagoškoandragoške izobrazbe, ki jo morajo imeti glede na
določila Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.

Predmeti

Vpisni pogoji

Osnove pedagogike.
Psihologija otroka in mladostnika.
Didaktika.
Specialna pedagogika.
Andragogika.
Specialna didaktika.
Doživljajska pedagogika – izbirni predmet.
Pedagoška praksa.
Zaključen katerikoli dodiplomski ali podiplomski
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
ali
zaključen univerzitetni ali visokošolski študijski
program prve stopnje oziroma študijski program
druge ali tretje stopnje
ali
zaključen katerikoli višješolski študijski program.
* V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili
enakovredno izobraževanje v tujini.

Vpisna mesta: 30 (vsaj 25 vpisanih za izvajanje
programa).
Kraj izvedbe študijskega programa: Koper, Škofja
Loka, Nova Gorica in Slovenske Konjice.

Ostale informacije

Vpisnina: 15, 69 EUR.
Šolnina: 1.960,00 EUR – plačilo v enkratnem znesku
ali v štirih enakih obrokih.
Sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (MIZŠ): namenjeno izključno
delavcem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) spada pod Univerzi na Primorskem od
njene ustanovitve, tj. od leta 2003. UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno,
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti. Poleg
dodiplomskih in podiplomskem študijskih programov ponuja tudi študijske programe za
izpopolnjevanje.

Naslov
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5
6000 Koper

E-mail
sara.marinic@upr.si

Telefonske številke
Služba za izobraževanje: 00386 (0)5 611 76 86
Centrala: 00386 (0)5 663 12 60
Fax: 00386 (0)5 663 12 68
Knjižnica: 00386 (0)5 610 20 05

Uradne ure
Služba za izobraževanje: vsak delavnik od 9.00 do 12.00
Knjižnica: ponedeljek in petek od 10.00 do 18.00
ostale dneve od 10.00 do 16.00

www.pef.upr.si
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Predstavitev
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete

