POKLICNE KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO NA PRAKTIČNEM
USPOSABLJANJU Z DELOM (PUD)
Pri PUD, ki je del srednješolskega izobraževalnega programa predšolske vzgoje, dijakinje v štiriletnem usposabljanju spoznavajo in razvijajo poklicne kompetence vzgojiteljaice predšolskih otrok do stopnje, ki jim omogoča, da v 4. letniku, ob vzpodbudah
mentorjev-ic v vrtcu, tudi sami izvajajo določene aktivnosti.
Poklicne kompetence
-

-

-

-

Izvede aktivnosti pri sprejemu
otrok in organizira dejavnosti v
času prihajanja otrok v vrtec.
Organizira počitek v skladu z načeli
kurikula.
Organizira hranjenje v skupini in
skrbi za kulturno uživanje hrane.
Oblikuje higienske navade otrok.
Izvaja dejavnosti in igre.
Sodeluje z vzgojiteljico pri
izvajanju dejavnosti različnih
področij.
Pomaga vzgojiteljici pri izdelavi
didaktičnih pripomočkov, igrač in
drugih sredstev.
Ureja in skrbi za notranje in
zunanje prostore vrtca z vidika
zahtev kurikula in funkcionalnosti.

Znanja, spretnosti, veščine
Aktivno sodeluje z vzgojiteljico, mentorico in
z vidika nalog pomočnice ustrezno načrtuje
cilje in vsebino dela v vrtcu.
Pozna in upošteva temeljna načela in cilje
kurikula in vrtca ter individualne potrebe
otrok. Pripravi pisno pripravo z vsebinami
vseh elementov načrtovanja.
V načrt vnese nove, izvirne rešitve glede
izvedbe ali pripomočkov.
Zna izbrati in pripraviti ustrezne pripomočke.
Zna izdelati ustrezne, izvirne pripomočke za
nastop.
Zna ustrezno strokovno pripraviti prostor,
didaktična sredstva in pripomočke.
Zna poiskati več možnosti in dati prosto
izbiro vsem otrokom po njihovih željah.
Zna otroke ustrezno spodbujati in voditi pri
različnih dejavnostih.
Poskrbi za ustrezno higieno, varnost ter
zdravje otrok.
Z otroki ravna prijazno, se jim posveča, se
odziva na njihove potrebe, izkazuje do njih
ustrezen odnos.
Se zborno jezikovno izraža.
Pri delu je samostojen in samoiniciativen
Nosi ustrezno delovno obleko in obutev.
Opiše vtise o svojem nastopu in ga kritično
ovrednoti glede na lastna opažanja in glede na
mnenje mentorice.
Izvedbo nastopov zna strokovno utemeljiti na
osnovi povezovanja strokovnih teoretičnih in
praktičnih znanj ter lastnih izkušenj in stališč.
Nastope predstavi s pomočjo AV sredstev,
plakatov in jih zagovarja.

