
 
 

1/2 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v 2. letniku 
N A V O D I L A  Z A  P I S A N J E  D N E V N I K A  

Povzetek za mentorice/mentorje 
 
V tem dokumentu so povzeta navodila za pisanje dnevnika PUD-a za dijakinje in dijake 2. 

letnika. Obširnejša navodila, ki so jih dijakinje in dijaki prejeli v šoli, so na spletni strani 

šole. 

 

OSNOVNA ZGRADBA DNEVNIKA 

 

1 Cilji praktičnega usposabljanja 

2 Predstavitev vrtca kot institucije ter njegovih prostorov 

3 Dnevni zapisi 

4 Igra predšolskega otroka 

5 Refleksija zastavljenih ciljev praktičnega usposabljanja in sklepne misli 

6 Viri 

7 Priloge 

 

NAVODILA ZA PISANJE POSAMEZNIH DELOV/POGLAVIJ DNEVNIKA 

 

1 Cilji praktičnega usposabljanja 

 

Dijaki in dijakinje si pred začetkom PUD-a zastavijo tri osebne cilje praktičnega 

usposabljanja, s katerimi seznanijo svojo mentorico oziroma mentorja na začetku PUD-a. 

Cilji naj bodo realni in konkretni. Mentorica oziroma mentor se pod cilje podpiše. 

 

2 Predstavitev vrtca kot institucije ter njegovih prostorov 

 

Poglavje sestoji iz dveh podpoglavij. Najprej (2.1 Predstavitev vrtca) morajo dijaki in 

dijakinje zapisati osnovne informacije o vrtcu (informacije o zaposlenih, poslovnem času, 

programih, oddelkih, projektih, obogatitvenih dejavnostih …). Predstavitev obsega 

približno eno stran besedila (350–400 besed). Pod besedilo se podpiše mentorica oziroma 

mentor. 

Nato (2.2 Prostor kot element kurikula) skicirajo tloris igralnice in opišejo prostore vrtca. 

Poseben poudarek naj bo na igralnici skupine otrok, kjer opravljajo PUD. V opisu naj bodo 

pozorni na ureditev igralnice z vidika spodbujanja otrokovega razvoja, navesti pa morajo 

tudi vse kotičke in igrače ter druga sredstva, ki so v igralnici. Opis prostorov vrtca obsega 

približno eno stran besedila (350–400 besed). Pod besedilo se podpiše mentorica oziroma 

mentor. 

 
3 Dnevni zapisi 

 
Dnevni zapisi se nanašajo na opažanja o vsakodnevnem življenju v vrtcu. Njihova 

pozornost naj bo usmerjena (tudi) na posebnosti posameznega dela dnevne rutine. Vsak 

dnevni zapis se začne (3.1.1 Osnovni podatki …) z osnovnimi podatki o dnevnem zapisu 



 
 

2/2 

(datum, čas prisotnosti, število otrok), nato pa (3.1.2 Opis dneva …) sledi opis dneva, v 

katerem naj bodo razvidne naloge zaposlenih, dejavnosti otrok, naloge dijakinje oziroma 

dijaka ter morebitne posebnosti. Dijakinja oziroma dijak naj opažanja tudi vrednoti, 

pojasnjuje, izrazi presenečenje ipd. Opis dneva je dolg približno eno stran besedila (350–

400 besed). V tretjem delu dnevnega zapisa (3.1.3 Kurikularna načela …) dijakinje in dijaki 

opišejo dva konkretna primera uresničevanja kurikularnih načel. Posamezno načelo in 

alinejo iz kurikularnega načela naprej navedejo, nato pa opišejo uresničevanje. V petih 

dnevnih zapisih opišejo primere osmih različnih kurikularnih načel. Pod besedilo prvih štirih 

dnevnih zapisov se podpiše mentorica/mentor. Pod zadnji zapis se mentorica oziroma 

mentor praviloma ne podpiše, saj nastane zapis po koncu praktičnega usposabljanja. 

 
4 Igra predšolskega otroka 

 
V tem poglavju dijakinje in dijaki predstavijo dve različni igri predšolskih otrok. Igri 

poimenujejo, opišejo njen potek in svojo vlogo pri igri, če so se v igro vključili, jo 

klasificirajo z razvojnega in s socialnega, svojo klasifikacijo pa tudi utemeljijo. Mentorica se 

pod besedilo tega poglavja praviloma ne podpiše. 

 
5 Refleksija zastavljenih ciljev praktičnega usposabljanja in sklepne misli 

 
V tem poglavju dijaki in dijakinje zapišejo, ali so uresničili cilje, zapisane pred začetkom 

praktičnega usposabljanja, in kako so jih uresničili, na koncu pa še celostno povzamejo 

svojo izkušnjo s praktičnim usposabljanjem. Ker dijakinje in dijaki tudi to poglavje 

dokončajo praviloma po koncu praktičnega usposabljanja, se pod besedilo mentorica 

oziroma mentor praviloma ne podpiše. 

 
6 Viri 

 
V tem poglavju morajo dijaki in dijakinje navesti vse vire, ki so jih uporabili pri pisanju 

dnevnika. Navodila za sklicevanje na vire in navajanje virov so dijakinje in dijaki prejeli v 

šoli. 

 
7 Priloge 

 
Dijakinje in dijaki dnevniku dodajo priloge (tedenski jedilnik, obvestila za starše …). 

 

OCENJEVANJE PUD-A 

 

Dijaki in dijakinje opravijo PUD-a, če so v vrtcu prisotni 35 ur, oceni mentor/mentorica v 

vrtcu praktično usposabljanje kot uspešno ter oceni organizator PUD-a dnevnik kot 

ustrezen. Organizator PUD-a lahko dnevnik oceni kot neustrezen in ga zavrne oziroma 

zahteva popravo ali dopolnitev, če dijakinje in dijaki ne upoštevajo navodil za pisanje 

dnevnika, so zapisi vsebinsko preskopi ali nestrokovni, se zapisi ponavljajo, ni navedenih 

virov ali če dnevnik ni jezikovno korekten. 

 

Aleš Zobec, organizator PUD-a (ales.zobec@svsgl.si, 01/56 51 730, 01/56 51 719) 


