STAR UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠPORTNA VZGOJA
PREDMET DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE

NAVODILA ZA ŠTUDENTE, KI ŠE NIMAJO OPRAVLJENIH OBVEZNOSTI
Samo še v tem študijskem letu (2012/2013) nudimo možnost opravljanja pedagoških
obveznosti starega študijskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport tistim
študentom, ki tega še niso opravili. Izpite pa bo mogoče opravljati tudi še kasneje.
Skladno s sklepom kolegija dekana morajo študenti pedagoške dejavnosti, ki bodo za
njih posebej organizirane, plačati. Plačilo je pogoj za prijavo in pristop k izvedbi;
potrdilo o plačilu oddate ob prijavi nosilcu predmeta (v kabinet ali v njegov
nabiralnik).
Podatki za plačilo:
Namen: Plačilo manjkajočih obveznosti pri Didaktiki športne vzgoje
Naslov: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana,
TRR: 01100-6030708477,
SKLIC: 00 100-1
Kdor na ponujen rok ne bo opravil obveznosti, bo lahko nadaljeval študij na Fakulteti za
šport le v novem bolonjskem programu.

NAVODILA ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI
SEMINARJI
Plačilo za sodelovanje v tem delu študijskega programa: 36 EUR. Študent plača
dejavnost do 8.1.2013.
Prijava: Dne 16. 1. 2013 bodo na intranetu in na oglasni deski Didaktike športne
vzgoje objavljene teme seminarskih nalog in število študentov, ki lahko izberejo
določeno temo. Študent se prijavi na izbrano temo do 18.1.2013 tako, da se vpiše pri
izbrani temi in pošlje svoj elektronski naslov, na katerega mu bomo poslali gradivo in
navodilo za izdelavo naloge. Pogoj za prijavo je potrdilo o plačilu, ki ga študent odda
v kabinet ali v nabiralnik nosilca do 8. 1. 2012. Prijave brez plačil ne bodo veljavne.

Datum oddaje seminarskih nalog: do 1. 3. 2013 v elektronski obliki na naslov
marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si in v tiskani obliki v kabinetu ali v nabiralnik nosilca
predmeta.
Zagovori seminarskih nalog: Pozitivno ocenjene seminarske naloge bodo študenti
zagovarjali v aprilu 2013 po urniku, ki ga bomo oblikovali glede na število prijavljenih.
Zagovori bodo v popoldanskih urah. Sodelovanje na zagovorih je obvezno za pridobitev
frekvence, pozitivno ocenjena naloga in njen zagovor pa za pridobitev dela ocene.

VAJE IN PRAKSA ZA TISTE ŠTUDENTE, KI OPRAVLJAJO SAMO DEL PRAKSE IN VAJ
Obseg programa: opravljanje dvomesečnega (24 ur) in tedenskega (20 do 22 ur)
praktičnega pedagoškega usposabljanja na izbrani šoli in del vaj (10 ur).
Plačilo za sodelovanje v tem delu študijskega programa: 54 EUR. Študent plača
dejavnost do 8.1.2013.
Prijava: Potrdilo o plačilu pomeni prijavo za opravljanje tega dela procesa. Potrdilo
odda v kabinetu ali v nabiralnik nosilca predmeta.
Opravljanje vaj: Ta del vaj bo potekal 14. in 15. 1. 2013 po vnaprej objavljenem
urniku.
14.1.2013 ob 10.00 do 13.45 – učilnica A - Študenti, katerih priimki se začnejo od A do
vključno J
14.1.2013 ob 10.00 do 13.45 – učilnica B - Študenti, katerih priimki se začnejo od K do
vključno Ž
15.1.2013 ob 9.00 do 12.45 – učilnica A - Študenti, katerih priimki se začnejo od A do
vključno J
15.1.2013 ob 9.00 do 12.45 – učilnica B - Študenti, katerih priimki se začnejo od K do
vključno Ž

VAJE IN PRAKSA ZA TISTE ŠTUDENTE, KI MORAJO OPRAVITI ŠE VSE OBVEZNOSTI,
POVEZANE S PRAKTIČNIM PEDAGOŠKIM USPOSABLJANJEM
Obseg programa: hospitacije, uvodni nastopi, dvomesečna praksa v osnovni šoli,
dvomesečna praks v srednji šoli, tedenska praksa, vaje (individualizacija, IKT,
predstavitev v fokusnih skupinah, zagovor portfolija – didaktične mape)

Plačilo za sodelovanje v tem delu študijskega programa: 108 EUR.
Tisti študenti, ki so že naredili hospitacije, plačajo dejavnost do 8.1.2013, tisti, ki pa
jim še manjkajo obveznosti iz tretjega letnika, pa do 18.1.2013.
Prijava: Potrdilo o plačilu, ki pomeni prijavo za opravljanje tega dela procesa, odda
študent v kabinetu ali v nabiralnik nosilca predmeta do 8. 1. 2013 oz. do 18. 1. 2013.
Razpored dejavnosti:
Opravljanje obveznosti programa 3. letnika
Pisni del izpita (kolokvij 3.1.): 15.1.2013 ob 14.00. Prijava do 11.1.2013 po
elektronskem naslovu na marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si
Ustni del izpita – zagovor mape (tisti, ki imajo pisni del že narejen):
16.1.2013 od 9.00 dalje v kabinetu
Ustni del izpita – zagovor mape (tisti, ki bodo naredili pisni del 15.1.2013):
17.1.2013 od 9.00 dalje v kabinetu
Hospitacije
Glede na uspešnost bomo oblikovali skupine za hospitacije. Hospitacije bodo potekale v
ponedeljek in torek, 21. in 22. januarja 2013.
Uvodni učni nastopi za vse, ki bodo opravljali prakso, bodo potekali po razporedu,
ki bo objavljen na intranetu in na oglasni deski, od 14. do 18. januarja in od 23. do
25. januarja 2013.
Praktično pedagoško usposabljanje
Praksa bo potekala med 25. januarjem in 15. majem. V drugi polovici maja bodo
potekale še vaje.

Ljubljana, 18. 12. 2012

