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Студијски план за студијски програм   

ОБРАЗОВАЊЕ  СТРУКОВНИХ  ВАСПИТАЧА 

ПРЕДШКОЛСКЕ  ДЕЦЕ 

  

Ш 

 

Назив предмета  

 

 

С 

 

Тип  

 

Статус 

предмета  

 

Часови активне наставе Остали 

часови 

 

ЕСПБ П В ДОН 

ПРВА ГОДИНА 

 
1 МАТОБ101 Матерњи  језик 

 

1 АО  О 2 1 0 0 5 

2 ФИЛОБ102 Филозофија 

 

1 АО  О 2 1 0 0 4 

3 СЈЕОБ103 Страни језик 1 

 

1 АО  О 2 1 0 0 4 

4 ФЗВОБ104 Физичко васпитање 

(рекреација) 1 

1 С О 0 1 0 0 2 

5 ПЕДОБ105 Општа педагогија  

 

1 АО  О 2 1 0 0 4 

6 ОПСОБ106 Општа психологија 

 

1 АО  О 2 1 0 0 4 

7 ПМПОК101 Хоспитовање  

1 недеља 

1 СА О    20 1 

ИЗБОРНИ  блок 1    (2х3б)         
8 ЛИКОИ102 Ликовна радионица 

 

1 С И 1 1 0 0 3 

9 ЕКООИ101 Екологија 

 

1 С И 1 1 0  3 

10 ДРАОИ103 Драмска радионица 

 

1 С И 1 1 0 0 3 

11 КГКОБ207 Култура говора и 

комуникације  

2 С О 2 1 0 0 4 

12 СЈЕОБ208 Страни  језик 2  

 

2 АО  О 1 1 0 0 4 

13 ФЗВОБ209 Физичко васпитање 

(рекреација) 2 

2 С О 0 1 0 0 2 

14 РПСОБ210 Развојна 

психологија 

2 С О 3 1 0 0 5 

15 ИНФОБ211 Информатика и 

рачунарство 

2 С О 1 1 0 0 5 

16 ОБТОБ212 Образовна 

технологија 

2 С О 1 1 0 0 3 

17 ПМПОК101 Хоспитовање  

1 недеља 

 

2 СА О    20 1 

ИЗБОРНИ  блок 2    (2х3б)         

18 ФРЕОИ204 Филозофија религије 

 

2 С И 2 1 0 0 3 

19 СОБОИ205 Социологија 

образовања 

 

2 С И 2 1 0 0 3 

20 СППОИ206 Специјална 

педагогија 

 

2 С И 2 1 0 0 3 

20 СППОИ207 Предавање енглеског 

језика деци 

предшколског 

узраста 

2 С И 2 1 0 0 3 

 24 16 0 0 60 

 Укупно часова активне 

наставе на години студија  

= 600 
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ДРУГА ГОДИНА 

 
1 КЊДОБ313 Књижевност за 

децу  

 

3 С О 2 1 0 0 4 

2 СОЦОБ314 Социолгија 

 

3 АО  О 2 1 0 0 4 

3 ПРПОБ315 Предшколска 

педагогија  

 

3 С О 2 1 0 0 4 

4 ППСОБ316 Педагошка 

психологија 

 

3 С О 2 1 0 0 4 

5 ВИНОБ317 Вокално-нструмент. 

настава 1 

 

3 СА О 0 1 0 1 3 

6 ВОРОБ318 Методика васпитно 

образовног рада  

 

3 СА О 2 1 0 0 3 

7 ПМПОК303 Методичка пракса  2 

недеље 

 

3 СА О 0 0 0 20 2 

ИЗБОРНИ  блок 3    (2х3б) 

 
        

8 ПЛИОИ308 Пливање 1 

 

3 СА И 0 2 0 1 3 

9 ДИЈОИ309 Педагошка 

дијагностика 

 

3 С И 1 2 0 0 3 

10 ПСЕОИ310 Психологија емоција 

 

3 С И 1 2 0 0 3 

11 ПОРОБ419 Породична 

педагогија 

 

4 С О 2 1 0 0 4 

12 МЕХОБ420 Ментална хигијена 

 

4 С О 2 1 0 0 3 

13 ВИНОБ421 Вокално-

инструм.настава 2 

 

4 СА О 0 1 0 0 3 

14 ТЕЛОБ422 Телесни развој са 

здравственим  

васпитањем 

4 С О 2 1 0 0 4 

15 МРГОБ423 Методика развоја 

говора 1 

 

4 СА О 2 1 0 0 4 

16 МРПОБ424 Методика развоја 

почет. матем. 

појмова 1 

4 СА О 2 1 0 0 4 

17 ПМПОК404 Методичка пракса  2 

недеље 

 

4 СА О 0 0 0 20 2 

ИЗБОРНИ  блок 4    (2х3б) 

 
        

18 ПЛИОИ411 Пливање 2 

 

4 СА И 0 2 0 1 3 

19 ПРВОИ412 Примена рачунара у 

вртићу 

 

4 СА И 1 1 0 1 3 

20 КДЗОИ515 Корак до здравља 

 

4 СА И 1 1 0 0 3 

21 МЗРОИ414 Музичка радионица 

 

4 СА И 1 1 0 1 3 

      24 18 0 4 60 

 Укупно часова активне 

наставе на години студија 

= 630 
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ТРЕЋА ГОДИНА 

 
1 МРГОБ525 Методика развоја 

говора 2  

5 СА О 2 1 0 0 4 

2 МРПОБ526 Методика разв. 

почет. матем. 

појмова 2 

5 СА О 2 1 0 0 4 

3 МУООБ527 Методика 

упознавања 

околине 1 

5 СА О 2 1 0 0 4 

4 МЛВОБ528 Методика ликовног 

васпитања 1 

5 СА О 2 1 0 0 3 

5 МФВОБ529 Meтодика физичког 

васпитања 1 

5 СА О 2 1 0 0 3 

6 ММВОБ530 Методика музичког 

васпитања 1 

5 СА О 2 1 0 0 4 

7 ПМПОК505 Методичка пракса  2 

недеље 

5 СА О 0 0 0 20 2 

ИЗБОРНИ  блок 5   (2х3б)         
8 СЦУОИ515 Сценска уметност и 

луткарство 

5 С И 1 1 0 1 3 

9 ДИМОИ516 Дидактички 

материјали 

5 СА И 1 1 0 1 3 

10 РЗИОИ517 Радионица за игру 

 

5 С И 1 1 0 1 3 

11 МУООБ632 Методика 

упознавања 

околине 2 

6 СА О 2 1 0 0 4 

12 МЛВОБ633 Методика ликовног 

васпитања 2 

6 СА О 2 1 0 0 4 

13 МФВОБ634 Meтодика физичког 

васпитања 2 

6 СА О 2 1 0 0 4 

14 ММВОБ635 Методика музичког 

васпитања 2 

6 СА О 2 1 0 0 4 

15 ПМПОК606 Методичка пракса 3 

недеље 

6 СА О 0 0 0 20 3 

ИЗБОРНИ  блок 6   (2х3б)         
16 РАНОИ618 Метод. неге и 

васпит. деце раног 

узрас. 

6 С И 2 1 0 0 3 

17 БОЛОИ619 Рад са децом на 

болничком лечењу 

6 СА И 2 1 0 0 3 

18 ДАРОИ620 Рад са даровитом 

децом 

6 С И 2 1 0 0 3 

19 КПРОИ621 Корективни 

педагошки рад 

6 СА И 2 1 0 0 3 

      26 14     55 

 Укупно часова активне 

наставе на години студија  

 = 600 

  

 Укупно 

= 74 

Укупно 

= 48 

Укупно 

= 0 

  

 Укупно часова активне 

наставе у свим годинама 

студија  = 122 х 15 = 1830/3 

= 610 

  

20  Стручна пракса    - приказана у сваком 

семестру 

  

21 ЗАВОК607 Израда завршног 

(дипломског) рада 
 -     5 

Укупно ЕСПБ бодова 180 
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Табела 5.2    Спецификација  предмета  
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Српски језик (матерњи)  језик 

Наставник:                 Др Војо Ковачевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета. 
Циљ предмета: продубљено познавање граматичког система српског језика на свим језичким нивоима; 

усвајање разноврсних облика језичке комуникације и стицање културе говорења и писања; неговање језичког 

стваралаштва; откривање нових стваралачких поступака. 

 

 

 
Исходи предмета: 1. усвајање целовите структуре језика, граматике и правописа; 2. развијање способности 

стваралачког мишљења код студената; 3. оспособљавање за самосталан рад на  делу; 4. примена стечених 

способности за истраживачки и откривалачки рад; 5. оспособљавање за самообразовање; 6. развијање 

радозналости;  7. развијање стваралачког осећања за језик и способност перцепције за откривање нових форми и 

поступака. 

 

 

Садржај предмета  

Теоријска настава :1. упознавање,припрема и упис семестра; 2. социјални, естетски и лингвистички 

аспекти културе говорења и писања; 3. почеци словенске писмености и развој српског књижевног 

језика;4.фонетика и фонологија; 5.функција(служба)и значење падежа; 6. морфологија и грађење речи; 7. 

лексикологија; 8. синтакса реченица падежа и глаголских облика; 9. правопис;.10. тест знања; 11. завршни 

испит; 12. овера семестра и упис оцене; 13. допунска настава и поправни испитни рок. 

Практична настава: 1. говорне вежбе(фонолошке, акценатске, интонацијске); 2. усмене и писмене 

синтаксичке вежбе; 3. лексиколошке и лексикографске вежбе;4. правописне вежбе; 5. језичке игре;6. 

грађење речи(префиксација и суфиксација)7. часови неговања језичког стваралаштва;8. вежбе усменог и 

писменог изражавања. 

       Завршни писмени и усмени испит; овера семестра и упис оцене; допунска настава и поправни испитни 

рок 

Литература :- Станојчић, Живојин;Поповић, Љубомир: Граматика српскога језика,уџбеник за I,II, III 

и IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 

-Пешикан, Митар; Јерковић, Јован; Пижурица,Мато: Правопис српскога језика, Матица српска,Нови 

Сад; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава:  2 Практична настава: 1 
 

Методе извођења наставе:монолошка, дијалошка и фронтална метода;  групни облик рада и рад на нивоима различитих 

сложености;  тематско-мотивски поступци;обрада поступком расправљања; истраживачке методе; проблемски приступи 

обради; рад помоћу сазнајних категорија;  обрада путем дебата, играња улога, дискусија, радионица. 

При обради користити графоскоп, видео-бим и др. наставна средства. 

Консултације се обављају индивидуално и групно.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 15   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :     Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:            Филозофија 

Наставник:                      Др Јово Радош 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:      4 

Услов:       нема 

Циљ предмета:   

Да се студенти упознају са релевантном филозофском проблематиком, да осете њену универзалност и 

животворност, и да буду подстакнути на сопствено “филозофско чуђење”, критичко размишљање и 

слободно умовање о свету. 

Исход предмета  

Предмет исходи из потребе човекове перманентне упитаности о најопштијим питањима света и човека. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

- Увод у филозофију (име, појам, предмет, извори и дисциплине филозофије, 

филозофија и сродне духовне области) 

- Етичко-педагошки аспекти филозофије 

- Античка филзофија 

- Хришћанство и средњовековна филозофија 

- Нововековна филозофија 

- Велики метафизички системи XVII века 

- Филозофија и просветитељство 

- Немачка класична филозофија 

- Главни правци савремене филозофије 

- Марксов “нови материјализам” и критичка теорија друштва 

- Позитивизам и прагматизам 

- Ирационализам 

- Феноменологија 

- Филозофија егзистенције 

- Постмодерна филозофија 

Практична настава:  

- Читање изворне литературе, реферати, саопштења, разговор, дускусија, припрема 

семинарских радова 

Литература  

Ј. Радош, Филозофија са етиком 

И. Коларић, Филозофска хрестоматија 

Изворна филозофска дела 

Број часова  активне наставе     

3 

Теоријска настава:       2 Практична настава:      1 

Методе извођења наставе 

Предавање, вођење разговора и дијалога, дискусија о прочитаним делима 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 55 

реферат-и 15 ..........  

семинар-и 15   

белешка о прочитаној књизи 5   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Страни језик  1  (Енглески) 

Наставник:                 Бранко Медић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:   4 

Услов:     нема 
Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику за потребе струке и даље 

самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развијање свих језичких вештина са тежиштем на 

информативном читању. 

 

 
Исход предмета  

Да студенти усвоје термине који се везују за школу и предмете као и универзитетску наставу.  

Да савладају терминологију из психологије и педагогије путем информативног читања датих текстова. 

Да усвоје терминологију везану за предшколско васпитање. 

Да развијају вештину разумевања и говора, информативног и изражајног читања. 

Да  упознају културу  и  цивилизационе тековине енглеског језичког наслеђа и да продубљују своје језичке 

способности кроз поменуте садржаје. 

Да продубљују усвојена знања из граматике стечена у средњој школи. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима стручних текстова 

1.Get most of  your  language  learning 

2.Going to University 

3.Love and Approval 

4.Love Between Parent And Child 

5.Childcare  Institions 

6.Alternatives  in  childcare 

7.Story Telling 

8.Lion at  Schol 

Практична настава  

нема 
Литература  

Гордана Грба и Гордана Димитријевић, Енглески језик за студенте педагошких академија, Београд, 1979 

мр Гордана Грба, Енглески језик, текстови за 1. и 2. разред педагосих академија, Завод за уджбенике, Бгд. 1998. 

мр Олга Сам, Енглески језик за студенте високе школе струковних  студија  за образовање васпитача, Суботица, 2008. 

 

Број часова  активне наставе:  3 Теоријска настава: 2 Практична настава:  1    

Методе извођења наставе 

Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор.Самосталан рад на тексту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања - писмени испит    40 

практична настава - усмени испт    30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и -   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Страни језик  1  (Руски) 

Наставник:                 мр Јелена Ветро 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за потребе 

струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој све четири 

језичке вештине са тежиштем на информативном читању. 

 

Исход предмета  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за потребу струке и 

самообразовање.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

-Упознавање, припрема и упис семестра 

-Русија данас  

-Глаголски вид времена 

-Систем образовања код нас и  Русији 

-Предшколске установе 

-Конструкције са инфинитивом 

-Породица 

-О себи 

-Именице мушког рода 

-Родитељи и деца 

-Именице женског рода 

-Међусобан однос деце у  породици 

-Дечје игре 

Практична настава  

 

Литература  

1.Козаков В., Самохин В., Россия от а до я. Москва, 1998. 

2.Станковић Б. , Руско- српски речник. Нови Сад, 1998. 

3.Арутюнов А.Р., Костина И.С., Коммуникативная методика русского языка как иностранного и 

иностранных языков. Москва,1992. 

4.Поповић Љ., Гинић Ј., Подничок1- Приручник за наставнике. Београд 2003. 

5.Часописи: Космополитен, Настя, Лиза и др. 

      6.Интернет 

Број часова  активне наставе  2 Теоријска настава:    1 Практична настава:  1 

Методе извођења наставе 

Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор.Самосталан рад на тексту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 25 

практична настава нема усмени испт 25 

колоквијум-и 15 ..........  

интегрални тест-знања 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Страни језик  1  (немачки) 

Наставник:                 Маргит Миницх Добо (Minich Dobó Margit) 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за 

потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој све 

четири језичке вештине са тежиштем на информативном читању. 

 

Исход предмета  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребу струке и 

самообразовање.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. недеља: упознавање са предметом и припреме за рад; циљеви и задаци наставе и учења немачког језика; 

упознавање са литературом која се примењује: приручници, речници, граматике и груги извори језичког 

материјала; начин провере достигнућа и полагања тестова и испита 

2. недења: немачки као језик међународне комуникације и његов допринос развоју цивилизације и науке; 

MAN SPRICHT DEUTSCH – рад на тексту 

3. недеља – 12. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; рад на 

тексту: EHE UND FAMILIE, WOHNEN, FREIZEIT; GRAMMATIK: verbale Kathegorien: Hilfsverben, 

Modalverben, Bildung der Tempusformen: Präsens, Präteritum, Adjektivkomparation, Fragesätze. 

 

Практична настава  

нема 

 

Литература  

Уџбеник: Љиљана Суботић: Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор, 2003 

Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 

Немачко-Српски речник 

 

Број часова  активне наставе    

1 

Теоријска настава:  1 Вежбе:  1 

Методе извођења наставе 

Вербални и текстуални 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

практична настава Нема усмени испт 25 

колоквијум-и 15   

интегрални тест знања 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назиив предмета:      Физичко васпитање (рекреација) 1 

Наставник:                  Мр Драгутин  Рајић / С. Ружић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 

Усавршавати и повећавати фонд моторичких информација с јединственим циљем очувања и унапређења 

здравља (моторичких и функционалних способности). 

Развити код студената трајне навике и потребу бављења физичким активностимау свакодневном животу и 

раду, чиме би се утицало на лакше савладавање интелектуалног напора студената 

 

Исход предмета:  

Да физичко вежбање има компезаторно дејство на интелектуална оптерећења и стрес, да се створе навике за 

вежбањем, како би такве навике преносио и на децу, стварајући култ “здравог живљења“.  

 

Садржај предмета:  

Општа и специфична физичка припрема кроз различите организационе облике рада (са и без реквизита, са и 

без музике), садржаји атлетике, трчање (на кратке и дуге стазе), Спортске игре (фудбал, одбојка, кошарка) 

игра. 

Аеробик (степ и аеробик, хип-хоп денсинг); 

Пешачке  туре. 

 

Литература  

Није обавезна, у договору са наставником препоручена литература. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

1 0 1 

Методе извођења наставе 

фронтални ,групни и индивидуални облици рада, метода демонстарације и показивања, вербална метода, 

метод понављња и метод игре. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 70 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  .континуирана провера знања  30 
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Студијски програм/студијски програми : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво 

Назив предмета: Општа  педагогија 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Надежда  М. Родић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 
Циљ програма јесте овладавање основним знањима из области педагогије, развијање педагошког мишљења, ставова и 
вредности, богаћење и развијање педагошког речника и подстицање истаживачког односа према педагошкој теорији и 
пракси. 

Исход предмета  
Овладаност основним знањима из области педагогије. Развијено педагошко мишљење. Обједињено теоријско и практично 
педагошко знање. Развијен активан, истраживачки приступ према педагошкој делатности. Знања (декларативна и 
процедурална) и способности за примену педагошких законитости, принципа и правила у васпитном раду. 

Садржај предмета 
Педагогија - наука и студијска дисциплина 

Појам, предмет и задаци педагогије. Конституисање и развој педагогије. Систем педагошких дисциплина. Општа педагогија у систему 

педагошких дисциплина. Однос педагогије и других научних дисциплна. Савремени педагошки правци и системи. Однос педагошке 

теорије и васпитне праксе. Савремени циљеви образовања наставника. Улога и значај педагошког образовања наставника.  

Епистемолошко-методолошке основе педагогије 

Истраживање у функцији професионалног развоја. Појам и карактеристике педагошког истраживања. Различити методолошки 

пристипи у педагогији. Наставник као истраживач. 

Основи теорије васпитања 

Појам, значај и појавни облици васпитања. Настанак, развој и основне карактеристике васпитања. Могућности и границе 
васпитања. Васпитање као фактор развоја личности. Васпитање као интерперсонални однос. Стилови васпитања. 
Васпитање, образовање и настава. Педагогија и аксиологија. Професионализација и институционаизација васпитања. 
Концепције васпитања.  
Педагошка телеологија  

Појам циља васпитања. Детерминанте циљева васпитања. Педагошки циљеви и образовни стандарди. Разрада и конкретизација циља и 

задатака васпитања. Таксономије васпитних циљева. Интелектуално васпитања. Морално васпитање. Физичко васпитање..  

Опште методе и принципи васпитања 

Опште методе и средства васпитања. Познавање личности васпитаника и праћење његовог развоја. Субјекатски положај детета. 

Социјализација и индивидуализација. Принцип хуманизма и демократичности. Принцип јединственог деловања свих чинилаца 

васпитања.  

Учесници васпитног процеса 

Аутономија детета у васпитно-образовном. Ученикова слика о себи и васпитни рад. Наставник-васпитач као фактор васпитног рада. 

Професионалне улоге наставника-васпитач 

Савремени проблеми образовања 

Васпитање за демократију. Педагогија слободног времена. Васпитање и култура.. Еколошко образовање и васпитање. Образовање 

информационе ере.  

Систем васпитања и образовања 

Појам и функција система васпитања и образовања. Основни чиниоци система васпитања. Координација фактора васпитног деловања. 

Литература  
Мандић, П., Радовановић, И. (2000): Увод у општу и информатичку педагогију, Учитељски факултет, Београд 
Трнавац, Н. (2000): Педагогија, Научна књига, Београд 
Поткоњак, Н., Лакета, Н., Радовановић, И. (2005): Педагошки практикум, Учитељски факултет, Београд 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 Вежбе:2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, истраживачки рад, индивидуални рад и педагошка пракса 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава - усмени испт 30 

колоквијум-и (2) 30 практикум 10 

семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Општа психологија 

Наставник:                 Јасмина  Кнежевић, специјалиста / Д. Великић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима 

проучавања личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације. Оспособљавање за практичну 

примену психолошких знања приликом обављања будућег позива. Увод унаставне предмете: Педагошку и 

Развојну психологију. 

Исход предмета  

Студент треба да: 1) Покаже да познаје методе и технике психолошког истраживања; 2) Да зна шта чини 

органску основу психичког живота; 3) Покаже да познаје факторе развоја личности и њихов утицај на развој 

појединих психичких процеса и личности у целини; 4) Покаже да зна развој и карактеристике психичких 

процеса (сазнајне, емоционалне, волљне) и психичких особина; 5) Познаје структуру, динамику личности; 6) 

Овлада проблемима проучавања понашања људи у различитим социјалним ситуацијама; 7) Покаже да је 

овладао основним психолошким појмовима неопходним за праћење наставе развојне и педагошке 

психологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Упознавање са циљевима наставе, садржајем предмета, обавезама и начином рада; Методе и технике 

психолошког истраживања; Органски основи и развој психичког живота; Сазнајни процеси и способности; 

Емоције; Мотивација; Личност као целовит систем; Структура, динамика и развој личности; Социјализација 

и комуникација. 

Практична настава  

Примена појединих метода и техника; Испитивање психичких процеса; Анализа резултата вежби; Одбрана 

семинарских радова. 

 

 

Литература  

1. Рот, Н. , Радоњић, С. (више издања): Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

2. Рот, Н. (1988): Психологија личности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

3. Хрњица, С. (1988): Општа психологија са психологијом личности, Научна књига, Београд 

Број часова  активне наставе:   

3 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе претежно вербалном и дијалошком методом, уз кориштење наставних помагала. Вежбе 

се одвијају по групама у виду панел дискусија, рада у паровима, где ће се презентовати урађене вежбе и 

одбрана семинарских радова. Консултације се обављају у индивидуалним контактима са студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања   5 писмени испит – тест 2x15  = 30 

практична настава - вежбе  10 усмени испт               40 

колоквијум-и  ..........  

семинарски, есеји 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Екологија 

Наставник:                 Др сци.мед. Мирјана Миланков / Др стом. Ж. Стојановић 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: ...... 

Циљ предмета: да студенти усвоје знања из области екологије и заштите животне средине како би били спобни 

за: 

 самостални васпитно образовни у рад са децом предшколског узраста у области очувања и заштите 

животне средине; 

 самостални избор метода, облика и средстава за остваривње активности  у раду са предшколском децом 

у области очувања и заштите животне; 

 развијање еколошке културе понашања код деце предшколског узраста 

 развијање креативности за обликовање активности у предшколским установама у области очувања и 

заштите  животне средине. 

 организововање и извођење експеримената и пројеката из области екологије и заштите животне 

средине. 

Исход предмета:  да студенти стекну знање и овладају вештинама које ће код деце предшколског узраста 

развити: 

 основне представе о појмовима из екологије и заштите животне средине и њихово повезивање;  

 способност  посматрања и уочавања појава и односа у животној средини; 

 вербално и ликовно описивање појмова, појава и односа у животној средини; 

 мануелно и сценско изражавање уочених појмова, појава и односа у животној средини; 

 радозналост и интересовање за животну средину; 

 естетска осећања према појавама у животној средини; 

 пожељно понашање  у очувању и заштити животне средине; 

 хумане, равноправне и толерантне односе према људима у ужој и широј животној средини; 

 способност за употребу основних комуникационих и информационих средстава у очувању и заштити 

животне средине 
Садржај предмета 

Време АКТИВНОСТ САДРЖАЈ    АКТИВНОСТИ 

 

1. Недеља 

 

Предавање Упознавање са предметом, појам,  циљ и задаци. Дефиниције  основних појмова и 

критеријума у екологији и заштити животне средине. Животна средина као области 

сазнавања и подстицања развоја деце предшколског узраста. 

Вежба Програмски задаци и садржаји у области екологије и заштите животне средине. Формирање 

група. Дефинисање тема. Методологија рада.  

 

2.Недеља 

 

Предавање Екологија, поље рада и гране екологије. Холистички приступ проучавању природе. 

Биосфера и биоразноврсност.  

Вежба Природна средина, биљни и животињски свет као предмет интересовања, истраживања и 

упознавања деце предшколског узраста. 

Тема: Екосистем на локалном, регионалном и општем нивоу 

 

3.Недеља 

 

Предавање Екосистем: микроекосистем, мезоекосистем, макроекосистем. биоценоза, биотоп 

Вежба Избор садржаја за упознавање појмова и појава из животне средине с циљем схватања 

њихове повезаности и условљености 

Тема: Ваздух, вода, тло  

 

4.Недеља 

 

Предавање Континентални екосистеми: шумски екосистеми, ливадски екосистеми, агроекосистеми 

Вежба Могућности и начини мотивисања и оспособљавања деце за посматрање у природи. 

Тема: Шума и шумске животиње 

 

5.Недеља 

 

Предавање Екосистеми копнених вода: лентички екосистеми, лотички екосистеми. Океански 

екосистеми. 

Вежба Структурирање и организација дидактичких игара са посебним нагласком на игре у 

кутићима с циљем  упознавања екосистем копнених вода. 

Тема: Здрава пијаћа вода 

 

6.Недеља 

 

Предавање Динамика и стабилност екосистема. Биогеохемија, хомеостаза и популацијска динамика. 

Вежба Еколошко васпитање као значајна  компонента упознавања деце са очувањм и заштитом 

животне средине. 

Тема: Човек,  биљни и животињски свет 

 Предавање Продуктивност екосистема. Ланац исхране. Примарна продуктивност. Секундарна 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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7.Недеља 

 

продуктивност. Капацитет екосистема.  

Вежба Избор садржаја за упознавање појмова из области климатологије. 

Тема:Клима, климатске промене и утицај на здравље. 

 

8.Недеља 

 

Предавање Еколошки поремећаји и квалитет живота живих врста. Еколошке катастрофе. 

Вежба Посматрачке активности и стицање елементарних сазнања о повезаности и утицају човека 

на животну средину  

Тема: Моторна возила и аерозагађење. 

 

9.Недеља 

 

Предавање Климатске промене и ефекат стаклене баште. Конвенције и протоколи о климатским 

променама 

Вежба 

 

Значај и улога породице и  лични пример  у формирању и прихватању основних норми 

еколошког  понашања. 

Тама:Основне норме понашања у очувању и заштити животне средине 

 

10.Недеља 

 

Предавање Озонске рупе и њихов утицај на здравље и квалитет живота 

Вежба Мотивација и организација деце за заштиту од ултавиолетнох зрачења 

Тема: Сунчање и заштита од претераног излагања дејству ултравиолетног зрачења. 

 

11.Недеља 

 

Предавање Индустријско загађење и киселе кише. Утицај на здравље и квалитет живота. 

Вежба Оспособљавања деце за посматрање индустријских загаживача у насељеним местима. 

Тема: Отпадне воде и други загађивачи 

 

12.Недеља 

 

Предавање Смањење штетног дејства и корисна употреба отпадног материјала. Рециклажа. 

Вежба Рециклажа кућног отпада. 

Тема: Поново користан –ликовна радионица 

 

13.Недеља 

 

Предавање Средства за комуникацију и праћење еколошких поремећаја 

Вежба Доступност и могућност коришћења средстава за комуникацију у уочавању проблема 

везаних за климатске промене и еколошке поремећаје 

Тема: Систем и средства за обавештавање  

 

14.Недеља 

 

Предавање Међународни еколошки календар. Еколошки речник 

Вежба Програмирање и планирање обележавања важних датума из еколошког календара. 

Тема: Међународни дан еколошких покрета 

 

15.Недеља 

 

Предавање Планирање, програмирање и пројектовање заштите животне средине. 

Вежба Различити нивои припрема у области упознавања и заштите животне средине: израда 

елабората, писане припреме и скице  организације дневних активности у области заштите 

животне средине. 
 

Број часова  активне наставе: 2 Теоријска настава:      1   

 

Практична настава:        1      

 

Литература  

1. Група аутора: Скрипта (избор текстова – хрестоматија) из популарне литературе, Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача у Суботици, 2008. 

2.Матановић В. Како да сачувамо свет око нас, Нијанса, Земун, 2003. 

3.Гачановић, Б.: Еколошка почетница,   за издавача др Младен Вилотијевић, Београд, 1991. 

4.Каменов, Е.: Зелена планета, Драгон, Нови Сад, 2004.  

5.Стручни тимови предшколске установе '' Радосно детињство'',  Збирка еколошких активности, Тампограф, 

Нови Сад, 2006. 

6.Миланков М.: Екологија за студенте високих струковних школа, Скрипта (у припреми), НЦПППБ, Нови Сад, 

2009. 
Методе извођења наставе: 

Наставни процес је организован у складу са  Болоњском конвенцијом. Настава је  креативна,  интерактивна, кооперативна, партнерска, 

демократична. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу 

писаних припрема, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације целокупне активности и наставника и 

студената.  За предавања и вежбе се користе сва доступна наставна средстава и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно, 

индивидуалним радом наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Број бодова - Максимум Број бодова - Минимум 

Активност у току предавања 5 3 

Активност на вежбама 5 3 

1.Колоквијум 10 6 

2.Колоквијум 10 6 

Добровољни рад у заједници 10 6 

Семинарски  20 12 

Завршни усмени испит 20 12 

Завршни писмени испит  20 12 

Збир бодова 100 60 

Оцена  10 6 

  

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Ликовна радионица 

Наставник:                 Мр  Марија Александровић / В. Суботић (од шк.2011/2012.г.) 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
Савладавање средстава и техника у ликовним  изразима;Упознавање са разичитим ликовно- изражајних средстава, у 
конкретном раду; Неговање  и развијње способности ликовног изражавања и анализирања; 

Исход предмета 

 Очекује се да студенти могу: 

1. употребљавати  ликовни језик у креативном изражавању кроз разна ликовна подручја 

2.односити се стваралачки и критички према ликовном обликовању радова предшколске деце  

3.анализирати специфичности разних ликовних техника, прибора и материјала 
4.самостално анализирати ликовна уметничка дела  

5.пратити разна ликовна догађања у окружењу 

6.усмеравати се ка будућој професионалној изградњи (доживотно образовање) 

 

Садржај предмета 

Ликовно изражавање у различитим ликовним подручјима:сликање, цртање, графика и писмо, просторно-пластично 
обликовање, ликовно-сценски израз, визуелне комуникације и дизајн.Упознавање својстава и могућности употребе разних 

ликовних техника (прибора и материјала).Анализа ликовних радова.  

Литература :  

1.Карлаварис Б. и др. (1982), Ликовнио васпитање, уџбеник, Београд :Завод за   уџбенике и наставна средства; 

2. Станојевић - Кастори , М. и др., (1987), Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Београд,Завод за уџбенике и наставна 

средства. 
  

Број часова  активне наставе: 2  Теоријска настава: 1  Практична настава: 1  

Методе извођења наставе 

Настава се реализује путем предавања и вежби .Током индивидуалних и групних вежби које се реализују у 
специјализованој учионици студенти самостално примењују теоријска сазнања, са предавања у реализацији индивидуалних 

ликовних радова.Настава се реализује и на терену посетом значајним изложабама , сусрет с оригиналним уметничким 

делима , посете музејима и галеријама .  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмени испит 30 

практична настава 15   

Написана једна успешна анализа 

заданог ликовног дела 
15   

реализовани постављени задаци 

ликовних вежби -локовни радови  
30   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 17 

 

Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Драмска радионица  

Наставник:                 Ева Вишњић, спец.,  на српском;  

                                      Др  Емеше  Мате,  на мађарском језику; 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета: оспособити студенте да култивишу своје говорне способности; да стекну основна 

знања о рецитовању, беседништву и глуми;  

 

Исход предмета :да студенти организованим увежбавањем  постану добри рецитатори, беседници и 

глумци и да у пракси примене научено;  

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава: 1.  говор, говорни нивои, говорни стилови; 2. техника говора и дикција; 3. 

услови доброг говорења; 4. примери стихијског говорења и узора у говору; 5. декламовање, рецитовање и 

тумачење поезије; 6. припрема за рецитовање ( избор песме или прозног текста, говорна култура 

рецитатора, остали елементи рецитовања, улога васпитача као рецитатора, визуелни контакт, трема, 

збуњивање, вредновање рецитовања); 7. глума ( читање по улогама, драматизација текста, елементи 

глуме, вежбе за ослобађање у простору и покрету, вежбе за координацију, концентрацију,пажњу и 

машту); 8. вежбе за ослобађање и култивисање говора; 9. игре у дијалозима, драмске игре; 10. веза глуме и 

рецитовања; 11. беседништво ( говорна интерпретација текста по жанровима;  појам, предмет, историја 

и елементи реторике;реторика и психологија детета; облици и врсте беседе; примери добрих беседа; 

припрема васпитача за писање беседе; вежбе у говорењу личних и позтнатих беседа). 

 

 

Литература : 

1. Ратомир Рале Дамјановић: О рецитовању,  Београд, 2001. 

2. Раша Плаовић: Режија и глума, Народна књига , Цетиње, 1953. 

3. Миливој Поповић Мавид, Лепота казане речи, Уџбеник дикције,рецитовања и реторике, Београд, 

1996. 

4. Бранивој Ђорђевић: Граматика српскохрватске дикције, Београд, 1984. 

 

 

Број часова  активне наставе 2 Теоријска настава:  1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: у извођењу групних и индивидуалних вежби користити савремена 

аудиовизуелна средства; све тематско-мотивационе поступке,истраживачке методе и класичне методе 

у извођењу наставе. 

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе     поена 

 

Завршни испит  поена 

активност  60 писмени испит / 

практична настава / усмени испт / 

колоквијум-и / презентација 40 

семинар-и /   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Култура говора и комуникације (С језик) 

Наставник:                  Др Војо Ковачевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: уписан 3. семестар; положен испит: Српски (матерњи) језик 

Циљ предмета: 

1. да студенти  стекну основна знања из области културе говора и комуникације; 2. оспособити 

студенте да се без тешкоћа прилагођавају различитим условима  и  сферама говорног општења и своје 

поруке успешно преносе другима; 3. да развијају и култивишу говорне способности да би се служили 

говором као ефикасним средством у обављању и најсложенијих образовно-васпитних задатака; 4. да 

координирањем предавања, вежби и праксе развијају систематску свест о говору и свесну љубав 

према говору; 5. да се мотивишу за самоусавршавање у говору и да то схвате као неопходну 

личну(стучну и културну) потребу. 

Исходи предмета: 

1. да студенти науче да правилно и  економично говоре ;2.  да својим говором буду ваљан узор својим 

васпитаницима; 3. да остваре трансфер  знања из области културе говора и комуникације у свим 

сферама живота и рада; 4. да стекну ваљану теоријску основу за критичко просуђивање свог и туђег 

говора; 5. да огранизованим увежбавањем наученог аутоматизују добре говорне навике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. упознавање, припрема и упис семестра; 2. комуникација; 3. култура говора( 

појам,аспекти, значај,особине доброг говора,нивои културе говора) 4. психофизиологија и акустика говора; 

5.говорни органи; 6. фонетика говора; 7. елементи дикције; 8. прозодија; 9. култура говора и стил; 10. 

врсте стила; 11. говорни жанрови; 12. основи беседничког умећа; 13.  слушање; 14.  социјални аспекти 

културе говора; 15.. култура говора и позив; 16.социјални слојеви и језик; 17. патологија говора и 

превентива; 

Практична настава: 1. слушање снимљеног говора, утврђивање граматичких,лексичких ортографских 

норми уз исправљање грешака;2. слушање сопственог говора исправљање грешака и замењивање 

неподесних речи;3. вежбе држања тела и дисања  при говору; 4. преознавање личности на основу говорне 

активности; 5. уочавање индивидуалних разлика у артикулацији појединих гласовца,анализа и корекција; 6. 

анализа реченичне мелодије,одређивање смисаоница, вежбе у дикцијском осмишљавању говора(рецитовање, 

дикцијске фигуре);7. увежбавање изговора и обележавање акцената; 8. анализа стилских својстава 

снимљеног говора; 9. препознавање стилских типова говора на снимљеном говорном материјалу;10. анализа 

беседа као добро остварених говора; 11. дијалог са децом,вежбе у читању,причању и слушању; 12. вежбе 

обраћања, анализа говора на радију и тв, критичко разматрање; 13. вежбе у припремању деце за 

свечаности;14. слушање снимљених народних говора и поређење са стандардним језиком; 15. анализа 

снимака говра деце са оштећеним говороm; 16. завршни испит,овера сместра и упис оцена,допунска 

настава и поправни рок. 

Литература: 1. Жарко  Ружић: Основи културе говора, Београд, 1981. ( стр. 121-142) 

                         2. Јелена Косановић: Култура говора са реториком, Сомбор, 1998. 

                         3. Тихомир Петровић: Реторика, Сомбор, 2006. 

 

Број часова  активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе: у извођењу групних и индивидуалних вежби користити савремена аудиовизуелна средства ; све 

тематско-мотивационе поступке, истраживачке методе и класичне методе у извођењу наставе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Eнглески 2   

Наставник:                 Бранко Медић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: положен   Енглески 1 

Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику за потребе струке и 

даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развијанје свих језичких вештина са 

тежиштем на информативном читању и писменом изражавању. 

 

 

Исход предмета  
Да студенти усвоје термине који се везују за школу и предмете као и универзитетску наставу.  

Да савладају терминологију из психологије и педагогије путем информативног читања датих текстова. 

Да усвоје терминологију везану за предшколско васпитање. 

Да развијају вештину разумевања и говора, информативног и изражајног читања. 

Да  упознају културу  и  цивилизационе тековине енглеског језичког наслеђа и да продубљују своје језичке 

способности кроз поменуте садржаје. 

Да продубљују усвојена знања из граматике стечена у средњој школи. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације на примерима стручних текстова 

1.Nursery School Activities                                               

2.Lullabies 

3.Nursery Rhymes And Songs 

4.The Meaning of Play 

5.Toys 

6.The Mysterious Gift of the Prodigy 

7.International organizations 

8.Travelling 

Практична настава  

нема 

 

Литература  
Гордана Грба и Гордана Димитријевић, Енглески језик за студенте педагошких академија, Београд, 1979 

мр Гордана Грба,  Енглески језик, текстови за 1. и 2. разред педагошких академија,   Завод за уджбенике, Бгд.   

1998. 

мр Олга Сам, Енглески језик за студенте високе школе струковних  студија за образованје васпитача, Суботица, 

2008. 

 

Број часова  активне наставе:   

2 

Теоријска настава:  1 Практична настава: 1      

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, разговор, читање и писање.Самостални рад на тексту.Писанје састава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања - писмени испит    40 

практична настава - усмени испт    30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и -   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Руски  2 

Наставник:                  мр Јелена Ветро 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  положен  Руски 1 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за потребе струке 

и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој све четири језичке 

вештине са тежиштем на информативном читању. 
Исход предмета  

Да савладају терминологију из дечје књижевности и педагогије путем информативног читања датих текстова. 

Да развијају вештину разумевања и говора, информативног и изражајног читања, да науче да рецитују поезију за децу и  

продублјују своје језичке способности кроз поменуте садржаје. 

Да продубљују усвојена знања из грамтике стећена у среднјој школи. 

Да вежбају писање приватних писама и опис лићности 

  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

-Слагање именица са придевима 

-Помоћ у кући 

-Другарство 

-Употреба дужег и краћег облика придева 

-Равнодушност 

-Правила лепог понашања 

-Међујезичка хармонија 

-Правилна исхрана 

-Анкета-колико смо задовољни животом 

-Дечје песмице 

-Бајке 

-Приче за децу 

-Завршни испит 

-Овера семестра и упис оцена 

-Допунска активност и поправни испитни рок 

Литература  

1.Козаков В., Самохин В., Россия от а до я. Москва, 1998. 

2.Станковић Б. , Руско- српски речник. Нови Сад, 1998. 

3.Арутюнов А.Р., Костина И.С., Коммуникативная методика русского языка как иностранного и 

иностранных языков. Москва,1992. 

4.Поповић Љ., Гинић Ј., Подничок1- Приручник за наставнике. Београд 2003. 

5.Часописи: Космополитен, Настя, Лиза и др. 

      6.Интернет 

Број часова  активне наставе:  2 Теоријска настава:    1 Практична настава:  1 

Методе извођења наставе 

Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор.Самосталан рад на тексту. Писање састава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 25 

практична настава нема усмени испт 25 

колоквијум-и 15 ..........  

интегрални тест-знања 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Немачки   језик  2 

Наставник:                 Маргит Миницх Добо (Minich Dobó Margit) 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4  

Услов: Положен Немачки језик I 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребе 

струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој све четири језичке 

вештине са тежиштем на информативном читању. 

 

Исход предмета  

Способност за самостално коришћење стручне литературе на немачком језику за потребу струке и 

самообразовање.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. недеља: упознавање са предметом и припреме за рад; циљеви и задаци наставе и учења немачког језика; 

упознавање са литературом која се примењује: приручници, речници, граматике и груги извори језичког 

материјала; начин провере достигнућа и полагања тестова и испита 

2. недења – 12. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; рад на 

тексту: DAS SCHULSYSTEM; DAS STUDIUM; FESTE UND BRÄUCHE; PÄDAGOGIK UND ERZIEHUNGS – 

WISSENSCHAFT; ERZIEHUNG UND BILDUNG; GRAMMATIK: Bildung der Tempusformen: Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur1, Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Präpositionen, Negation, Zahlen. 

 

 

Практична настава  

нема 

 

Литература  

Уџбеник: Љиљана Суботић: Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор, 2003 

Ђукановић-Жилетић: Граматика немачког језика, Београд, 1983 

Немачко-Српски речник 

 

Број часова  активне наставе: 2 Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Вербални и текстуални 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит 25 

практична настава Нема усмени испт 25 

колоквијум-и 15   

интегрални тест знања 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назиив предмета:      Физичко васпитање (рекреација) 2 

Наставник:                   Мр Драгутин  Рајић / С. Ружић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Реализован курс - Рекреација 1 

Циљ предмета:  

Редовним упражњавањем  физичких активности одржавати ниво кондиције и позитивно утицати на 

антрополошки статус студената.Програмски усавршавати и повећавати фонд моторичких информација с 

јединственим циљем очувања и унапређења здравља( моторичких и функционалних способности).Развити 

код студената трајне навике и потребу бављења физичким активностимау свакодневном животу и раду, 

чиме би се утицало на лакше савладавање интелектуалног напора студената. 

 

Исход предмета:  

Да физичко вежбање има компезаторно дејство на интелектуална оптерећења и стрес, да се створе навике 

за вежбањем, како би такве навике преносио и на децу, стварајући култ “здравог живљења“. 

 

Садржај предмета:  

Општа и специфична физичка припрема кроз различите организационе облике рада( са и без реквизита, са 

и без музике),садржаји атлетике, трчање (на кратке и дуге стазе), Спортске игре (фудбал, одбојка, кошарка) 

игра. 

Аеробик (степ и аеробик, хип-хоп денсинг); 

Пешачке  туре, 

Пливање: обука непливача, технике пливања – прсно и краул 

 

Литература  

Није обавезна, у договору са наставником препоручена литература. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

1 0 1 

Методе извођења наставе:  
Облици извођења наставе доминантно фронтални,приликом корекција индивидуални начин рада. 

Стандардне методе демонстрације,вербална, метода понављања.. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 70 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  Континуирана провера знања 30 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Развојна психологија 

Наставник:                  Јасмина  Кнежевић, специјалиста / С. Великић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Одслушан курс из опште психологије 

Циљ предмета 

Увод у разумевање развојних карактеристика и узрасних особина у раном детинству. Усвајање основних 

знања о предмету, научној утемељености и методама развојне психологије. Усвајање знања и умења из 

развојне психологије потребних будућем васпитачу. 

Исход предмета  

Студент треба да: 1) Мора да се оспособи за примену једноставних метода и техника упознавања детета; 2) 

Стекне увид у развојност психичких функција и понашања детета и особености развоја у појединим 

раздобљима животног циклуса; 3) Покаже да познаје карактеристике раног психолошког развоја као и 

развоја на каснијим узрастима достизања зрелости (телесни, моторни, емоционални, социјални, когнитивни 

развој); 4) Да зна објаснити педагошке импликација - Теорија развоја; 5) Познаје активности предшколског 

детета – дечије игре, дечије цртеже и друге облике стваралачког изражавања; 6) Зна објаснити развојне 

проблеме деце и улогу васпитача у откривању сметњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Упознавање са циљевима наставе, садржајем предмета, обавезама и начином рада; Предмет, задаци, методе 

и технике развојне психологије; Теорија развоја (Пијаже, Брунер, Виготски); Опште законитости развоја и 

периодизација развоја; Карактеристике раног психолошког развоја (по аспектима развоја: телесни, моторни, 

емоционални, социјални, когнитивни развој, развој говора) Развој на каснијим узрастима достизања зрелог 

доба; Активности предшколског детета (дечије игре, дечији цртежи); Развојни проблеми деце предшколског 

узраста 

Практична настава  

Примена једноставних метода и техника развојне психологије. Испитивање когнитивног развоја, развоја 

говора. Систематско испитивање социјалних односа у групи. Посматрање различитих манифестација у 

дечијој игри – креативност, агресија, стереотипност. Прикупљање и анализирање продуката ликовних 

активности детета. Анализа вежби и одбрана семинарских радова. 

Литература  

1. Ивић, И., Хавелка, Н. (приредили 1982): Процес социјализације код деце, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд 

2. Кондић, К. 1998.: Психодинамска развојна психологија,  Плато, Београд 

3. Манојловић, А., Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета,  Центар за примењену 

психологију, Београд 

Смиљанић, В. (1991): Развојна психологија,  Друштво психолога Србије, Београд 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз примену наставних помагала. 

Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација обављених вежби и семинарских 

радова. Консултације се обављају индивидуално. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања   5 писмени испит - тест 2x15  = 30 

практична настава - вежбе  10 усмени испт               40 

колоквијум-и  ..........  

семинарски, есеји 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Информатика и рачунарство 

Наставник:                 Др Слободан  Манојловић  (од шк.2011/2012.г.) 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положен колоквијум, урађене вежбе              

Циљ предмета 

 Oвлaдaвaњe oснoвним пoјмoвимa из инфoрмaтикe и рaчунaрствa и њихoвe примeнe у нaстaви, учeњу, 

шкoли и систeму вaспитaњa и oбрaзoвaњa  у прeдшкoлскoј устaнoви. 

 Пoдстицaњe студeнaтa дa упoзнaју мoгућнoсти и стичу сaзнaњa кoјa пружa инфoрмaтикa сa рaчунaрствoм 

у eфикaснијeм рeшaвaњу зaдaтaкa. 

 Стицaњe oснoвнe рaчунaрскe писмeнoсти и oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa кoришћeњe рaчунaрa у дaљeм 

шкoлoвaњу и будућeм рaду 
Исход предмета 

 Усвојени појмови из информатике и рачунарства. 

 Познавање и рад на инфoрмaтичким тeхнoлoгијама крoз стaндaрдни апликативни сoфтвeр и њихова 

примена. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Прeдмeт, циљ и зaдaци изучaвaњa инфoрмaтикe и рaчунaрствa. Знaчaј рaчунaрствa и инфoрмaтикe у 

сaврeмeнoм друштвну.  

 Сaстaв рaчунaрскoг систeмa и њeгoвa структурa. Oпис и функцијe урeђaјa рaчунaрскoг систeмa. 

Пoвeзивaњe урeћaјa рaчунaрa у систeм. Нaчин кoришћeњa и мeрe зaштитe кoрисникa и oпрeмe.  

 Aрхитeктурa рaчунaрскoг систeмa. Hardware. Software.  

 Грaфички oпeрaтивни систeми - oсoбинe и мoгућнoсти, рaд сa прoзoримa и икoнaмa, грaфичкo oкружeњe, 

вишeпрoгрaмски рaд. 

Практична настава      

1.  Сoфтвeр зa унoшeњe и oбрaђивaњe тeкстa нa рaчунaру    

2.  Сoфтвeр зa тaбeлaрнe прoрaчунe и цртaњe грaфикoнa    

3.  Сoфтвeр зa вeктoрску грaфику, цртaњe нa рaчунaру и грaфичку aнимaцију 

4.  Прoгрaм зa мултимeдијaлнe прeзeнтaцијe 

5.  Рaчунaрскe кoмуникaцијe 

Литература 

1.  Надрљански, Ђ., Надрљански, М.: Основе информатике, Свеучилиште у Сплиту, Филозофски факултет,   

Сплит 2007. 

2.  Солеша, Д., Надрљански, Ђ.: Информатика, Педагошки факултет, Сомбор 2007 

3.  Надрљански, Ђ., Солеша, Д.: Информатика у образовању, Учитељски факултет, Сомбор 2004. 

4.  Надрљански, Ђ.: Информатика за учитeљe, Учитељски факултет, Бeоград 1996. 

5.  Сoтирoвић, В., Eгић, Б.: Инфoрмaтичкe тeхнoлoгијe, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Тeхнички фaкултeт 

''Михaјлo Пупин'', Зрeњaнин 2005. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2          Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Чaсoви сe извoдe нa рaчунaримa. Кaбинeт јe oпрeмљeн умрeжeним рaчунaримa. Рaд пoдрaзумeвa јeднoг 

студeнтa зa јeдним рaчунaрoм. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит  Поена  40 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 10 

колоквијум-и 20 пактичан  испит 30 

семинар-и    
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Студијски програм :   Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:          Образовна  технологија 

Наставник:                 Др Славољуб Хилченко, п. на српском  

                                  / Илдико Ђокић, спец., в. на српском и п+в на мађарском; 

Статус предмета:        Обавезни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: Нема  

Циљ предмета је да се студенти упознају са задацима, циљевима, врстама и значајем  образовне 

технологије у предшколској установи;  Да студенти схвате да нови садржаји, из живота и рада, и темпо 

друштвених и техничких промена неминовно захтевају другачији однос васпитача према детету у смислу 

подстицања дететовог развоја, играња, и односа према резултатима техничких и технолошких промена; да 

студенти схвате и уоче међусобни утицај нове технике и нових схватања о учењу, промене положаја детеа 

и васпитача у заједничком животу и раду; да студенти прошире круг извора знања; да уоче могућности 

повећања динамичности и разноврсности активности детета преименом нових дидактичких медија, да 

користе веће могуности индивидуализације у организацији игре и учења, с једне стране и масовности 

играња и учења, с друге стране; Циљ предмета је и овалдавање практичним знањима и вештинама за 

израду и коришћење различитих дидактичких медија у организацији активности деце предшколског 

узраста. 

Исход предмета  

Теоријска и практична оспособљеност студената за организационо-техничку и дидактичко-методичку 

припрему активности (илустрације, проблем задаци, повратна информација, креирање појединих 

очигледних (сликовних и звучних ) техничких решења и друго).  
Садржај предметаТеоријска настава  

Појам образовне технологије. Различита схватања образовне технологије. Врсте образовних технологија. 

Технологија усмене речи. Технологија организованог посматрања. Манипулацијска и оперативна 

технологија. Аудиовизуелна технологија. Компјутерска образовна технологија. Мултимедијска образовна 

технологија.Нова информациона технологија.Извори знања у активностима деце у предшколској 

установи.Појам и класификација дидактичких медија. Визуелни медији.Текстуални медији. Аудитивни 

медији.Аудиовизуелни медији. Мултимедијалност у васпитно-образовном раду. 

Практична настава 

 Практичан рад са аудиовизуелним медијима и самостално креирање појединих очигледних , (сликовнихи  

и звучних) техничких раешења  за извођење активности у предшколској установи.  

Литература  

1.Маркоска, Д 1998.:« Аудио-визуелна средства у вртићу« , Виша школа за образовање васпитача, Шабац  

Број часова  активне 

наставе: 2  

Теоријска настава: (15 сати) 

    1 

Практична настава: (15 сати) 

        1 

Методе извођења наставе  

Теоријска настава, практичне вежбе и консултације реализују се путем демонстартивно-илустративне 

методе,  радионичких облика рада, интерактивнним (кооперативним) методама рада , материјалном 

реализацијом ( конструкција модела , тражење техничког раешења) и коришћењем документације и 

посетама . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит   

Похађање насаве   5 тест 10 

активност у току вежби 10   

Реализован задатак са 

извештајем у току праксе 
15 усмени испт 40 

Реализован практичан задатак 20   
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Студијски програм :      Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:             Филозофија   религије 

Наставник:                      Др Јово Радош 

Статус предмета:            изборни 

Број ЕСПБ:           3                 

Услов:        

Циљ предмета:   

Да се на одређеном нивоу спекулативне мисли размотре специфичности филозофског и религиозног 

поимања и доживљавања света, посебно када је реч о особеностима појмовног одређења Бога у 

интелектуално-филозофском и аутентично-религиозном смислу, са освртом на три велике светске религије: 

хришћанство, ислам и будизам. 

Исход предмета  

Предмет исходи из истинске људске тежње за извесношћу и покушаја да се дају одговори на “вечна питања” 

о људском постојању и смислу човековог бивствовања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

- Увод у филозофију религије (о појму и односу филозофије и религије, о људској 

мудрости и премудрости Божијој, филозофска мисао о богу, филозофски докази о 

егзистенцији Бога, појам теодикеје, могућности богопознања, Богочовек и 

човекобог, филозофија морала и морално богословље) 

- Велике светске религије (хришћанство, ислам, будизам) 

- Преглед филозофских гледишта о Богу и божанској природи (античка гледишта, 

Пол Холбах, Кант, Хегел, Шелинг, Фојербах, Ниче, В. Џемс, Шелер итд.) 

Практична настава:  

- Читање изворне литературе, реферати, саопштења, разговор, дускусија, припрема 

семинарских радова 

Литература  

Ј. Радош, Филозофија религије 

Изворна филозофска и религиозна дела 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:        Практична настава:       

Методе извођења наставе 

Предавање, вођење разговора и дијалога, дискусија о прочитаним делима 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 55 

реферат-и 15 ..........  

семинар-и 15   

белешка о прочитаној књизи 5   
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Студијски програм :   Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:          Социологија  образовања 

Наставник:                    Др  Јово  Радош / Мр Б. Филиповић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Положени испит из предмета Опште социологије 

Циљ предмета :  Проучаванје историјски променлјивих али и стабилних друштвених појава које се 

морају изнова остварити од стране сваке генерације и за сваку генерацију. У том смислу предмет 

социологије образованја је студија односа измедју образованја и друштва у целини.  

Исход предмета : Разумеванје  обостраног утицаја измедју друштва као целине, као конкретно-

историјског тоталитета и појединих елемената друштва с једне стране и процеса васпитанја и 

образованја с друге стране. 

Садржај предмета  

Теоријска настава : - Социологија образованја као предмет за студенте Више школе за обр. васпитача 

                                    - Образовне потребе и савремено друштво 

                                    - Друштвена покретлјивост и образованје 

.                                   - Научно-технолошка револуција и промене у образованју 

                                    - Владавина научно-технолошког ума 

                                    - Традиционални и иновативни систени и образованје 

                                    - Микроелектронска револуција и образованје 

                                    - Образованје и култура 

                                    - Поткултура, образованје и успех у школованју 

                                    - Поткултрура и концепт "надокнадјујућег образованја" 

                                    - Образованје и "култура сиромаштва" 

                                    - Образованје и слободно време 

                                    - Расположиво време и образованје 

                                    -  Неки филозофски и теоријски приступи времену 

                                    - Савремене социолошке интерпретације слободног времена 

                                    -Образованје измедју мита и стварности 

 
Литература: 

   Драган Коковић, Миле Ненадић, Огледи из Социологије образованја, Учителјски факултет Сомбор,  

   1997.  

   Зоран Видојевић,  Увод у социологију, Београд, 1997. 

   Миле Ненадић, Увод у социологију, Сомбор, 1999. 

   Миле Ненадић, Социолошки итинерер, Београд, 1999. 

   Szam Attila, Altalanos szociologia, Zombor, 1999. 

   Andorka Rudolf, Bevezetes a szociologiaba, Budapest, 1992. 

   M.Haralambos - M.Holborn, Sociologija, Zagreb, 2002. 

 

 

Број часова  активне наставе 3 Теоријска настава:     2 Практична настава:   1 

Методе извођења наставе:  Монолошки и дијалошки. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

 Активност у току предавања до 10 поена Усмени испит до 40 поена 

Тест знанја до 30 поена   

Написан семинарски рад до 20 поена ..........  

семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :   Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:          Специјална  педагогија 
Наставник:                   др  Ерика  Балог 

Статус предмета:         изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Да студенти упознају систем специјалног васпитања и образовања и да развију осетљивост за проблеме 

васпитања и образовања деце са сметњама у развоју  

Да се студенти оспособе за прилагођавање васпитно-образовних циљева, садржаја, метода, облика рада и 

поступака потребама и могућностима деце са сметњама у развоју 

Исходи предмета  

Студент треба да: 1) разуме положај и међуодносе специјалне педагогије у систему педагошких наука, 2) да 

усвоји основна сазнања о предмету изучавања појединих грана специјалне педагогије, 3) да разликује методе, 

облике и средства васпитно-образовног рада у специјалној педагогији од истих категорија у другим  

педагошким дисциплинама, 4) да недвосмислено разуме етиологију настанка развојних сметњи, 5) да на основу 

симптома и клиничке слике може да препозна различите врсте развојних сметњи и поремећаја, 6) да познаје 

систем установа за различите врсте помоћи деци са развојним сметњама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, развој и положај специјалне педагогије у систему педагошких наука и веза са другим научним 

областима. Класификација, етиологија и симптоматологија развојних сметњи. Основе олигофренопедагогије. 

Основе тифлопедагогије. Основе сурдопедагогије. Основе логопедије. Основе саматопедије. Основе 

реосијализације лица са поремећајима у друштвеном понашању. Методе, облици и средства васпитно-

образовног рада са децом са сметњама у развоју. Систем установа за специјално васпитање и образовање 

Практична настава  

Непосредан увид у васпитно-образовни процес установа за специјално васпитање и образовање, негу и 

социјалну заштиту деце са сметњама у развоју. 
Литература  

Босанац, И., (1969.): СПЕЦИЈАЛНИ ОДГОЈ, у књизи групе аутора ПЕДАГОГИЈА, том 2., Матица хрватска, Загреб, стр. 
147 – 201. 

Ераковић, Т., (1999.): ОСНОВИ СПЕЦИЈАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ СА МЕТОДИКОМ, Учитељски факултет, Сомбор 

Ћордић, А., Бојанин, С., (1992.): ОПШТА ДЕФЕКТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 
Група аутора, (1973.): ОСНОВЕ ДЕФЕКТОЛОГИЈЕ, Школска књига, Загреб 

 

Број часова  активне 

наставе:  3 

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе 

 

Предавања, панел дискусије, презентације самосталних семинарских радова, размена искустава о методама и 

поступцима ВОР са децом са сметњама у развоју кроз радионичарски приступ 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

5 писмени испит или тест 30 

практична настава 10 усмени испт 40 

семинарски рад 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Предавање енглеског језика деци предшколског узраста 

Наставник:                 Бранко Медић 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: Студенти васпитачког смера са основим или добрим познавањем енглеског језика 
Циљ предмета: Припремање и оспособљавање студената за извођење наставе на енглеском језику у 

предшколским институцијама.  

Исходи предмета: Добро познавање методике наставе енглеског језика прилагођене узрасту деце предшколске 

доби. Добро познавање истраживачких радова из теорије аквизицје страног језика, билингвализма као и 

бикултуралности. Дубоко познавање ресурса (образовно-васпитне активности) које развијају моторику, 

социјалне, афективне, психичке и друге марко и микро вештине код деце а које уједно уводе децу у 

бикултуралност англо-америчких игара.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

Methodology of English Language Teaching to Young Learners. Learners Strategies. Teaching Vocabulary. 

Teaching Reading. Craft Activities. Teaching Literacy. Second Language Acquisition for Young Learners (Research 

and contemporary trends). 

 

Практична настава : 

1. The Creative Classroom. 

2. Basic Language Activities 

3. All About Me 

4. Number, Color and Shape 

5. The World Around Us 

6. Festivals 

 

Литература :  

Sheila M. Ward. (1997): Very Young Learners, Oxford University Press, USA. 

Sarah Phillips. (1994): Young Learners, Oxford University Press, USA. 

Lynne Cameron. (2001): Teaching Language to Young Learners, Cambridge University Press.  

Penny McKay. (2007): Five Minutes Activities for Young Learners, Cambridge University Press.  

Andrew Wright. (1995): Storytelling With Children, Oxford University Press. 

Sarah Phillips. (1999): Drama With Children, Oxford University Press.  

 

  

Број часова  активне наставе: 2 Теоријска настава:  1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе:монолошка, дијалошка и фронтална метода;  групни облик рада и рад на нивоима различитих 

сложености;  тематско-мотивски поступци;обрада поступком расправљања; истраживачке методе; проблемски приступи 

обради; рад помоћу сазнајних категорија;  обрада путем дебата, играња улога, дискусија, радионица. 

При обради користити графоскоп, видео-бим и Интернет (Адоби виртуелну учионицу) као и друга наставна средства. 

Консултације се обављају индивидуално и групно као и путем мејла.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :  Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Књижевност за децу (С језик) 

Наставник:                   Др Војо Ковачевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: уписан 2. семестар 

Циљ предмета: упознавање студената са најзначајнијим представницима наше и светске 

књижевности за децу; успостављање критеријума  за избор и вредновање дела; развијање критичког 

односа према делу; оспособљавање студената да теоријски и практично овладају садржајима 

књижевности за децу и да их  преносе генерацијама; упознати студенте са развојем књижевности за 

децу и односом према детињству некада и данас. 

Исходи предмета: 1. оспособљеност  студената да аналитички приступају уметничком делу 

посматрајући га као психолошку, друштвену, педагошку и уметничко-естетску категорију; 2.  

оспособити их да феномен детињства посматрају у историјском, научном, етичком, националном, 

естетичком и др. контексту стваралачке мисли упућене младима; 3. оспособити их да самостално 

тумаче књижевно дело и да преносе утиске на децу предшколског узраста; оспособити студенте да 

сами уочавају вредност оригиналног стила, језика и композиције уметничких дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. упознавање, припрема и упис семестра;2. особености, име и историјски развој 

књижевности за децу; 3.однос између књижевности за децу и књижевности за одрасле; 4. деца и свет 

детињства; 5. феномен игре, фантастика, хумор ,нонсенс, оптимизам и парадокс; 6. теме, идеје, ликови, 

стил и језик,   композициja  књижевног дела, версификацијa, етичко-естетске, васпитно-образовне 

вредности; ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА 7. усмена књижевност у односу на писану,  усмене 

прозне врсте:бајке, легенде, басне, шаљиве приче и др; 8. лирске врсте:успаванке, ташунаљке, брзалице, 

разбрајалице, ругалице, дечје игре итд; 9.  лирско-епске народне врсте:Смрт мајке Југовића, Марко 

Краљевић и Муса Кесеџија, Хасанагиница, Предраг и Ненад, Мали Радојица и др; 10. прозне народне врсте: 

бајке(избор), басне,(избор), легенде( избор),шаљиве приче(избор),пословице, загонетке и питалице(избор); 

11. Писана кжижевност за децу: лирске врсте(избор);12 поезија за децу : Ј.Ј. Змај, Д.Максимовић, Г. 

Витез, С.Раичковић,  Д. Лукић, Д. Радовић, М. Антић, Д. Ерић , Рајко П. Ного и др; 13.приповедне врсте: 

бајке (Ш.Перо, Браћа Грим, Х.К.Андерсен, С.Пушкин);14. бајке југословенских писаца ( И.Б. Мажуранић,  Д. 

Максимовић, Г. Олујић, Т. Росић);15. басне (Езоп, Ла Фонтен, Крилов, Д. Обрадовић);16. приче и 

приповетке (светска књижевност: А.П.  Чехов, О. Вајлд, К. Колоди; домаћа књижевност:И. Цанкар, П. 

Воранц, И. Андрић);17 сликовнице и стрип;18. лектира из књижевности за децу: Д. Дефо, А.. Егзипери, В. 

Саројан, М. Твен, Ч. Дикенс, Б. Ћопић, Д. Максимовић, С. Раичковић, Д. Радовић, Б. Нушић и др. 

 Завршни писмени и усмени испит; овера семестра и упис оцене; допунска настава и поправни испитни рок. 

Литература :1. Слободан Ж. Марковић: Записи о кжижевности за децу, Београд, 1971. 

                        2. Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001. 

                       3.  Воја Марјановић : Књижевност за децу и младе, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе:монолошка, дијалошка и фронтална метода; групни облик рада и рад на 

различитим нивоима сложености;  тематско-мотивски поступци; истраживачке методе и поступци; 

проблемски приступи обради; обрада  поступком расправљања, дебата, дискусија, радионица и 

играњa улога; при обради користити графоском, видео-бим и др. наставна средства. 

Консултације се обављају индивидуално и групно. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 15   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 



 31 

 

Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Социологија   
Наставник:                 Др  Јово  Радош / Мр Б. Филиповић 

Статус предмета:       обавезни 

Број ЕСПБ:    4 

Услов: нема 
Циљ предмета :  Путем упознавања студената са појмом, суштином и развојем људског друштва циљ нам је да их оспособимо за 

ефикасније реализовање  њихових, будућих радних задатака. 

 

Исход предмета : Заснивање научног приступа друштвеним појавама и појмовима у друштвеној пракси у односу на до почетка 

студија коришћеног "здравог разума" у решавању друштвених проблема. 

 

 

Садржај предмета  

Теоријска настава : Предмет социологије 

                                   Однос социологије и других друштвених наука 

                                   Метод социологије 

                                   Најзначајније теорије о друштву 

                                   Човек, рад и друштво   

                                   Индивидум, личност, друштво 

                                   Од друштвене појаве до глобалног друштва 

                                   Друштвена структура, друштвена покретлјивост, друштвена стратификација 

                                   Нација 

                                   Породица 

                                   Интелигенција, бирократија, технократија 

                                   Друштвена једнакост и неједнакост 

                                   Политика, држава и власт 

                                   Идеологија,религија,морал,култура 

                                   Социолошки портрет савременог света 

 

Практична настава  : Договор са студентима за израду семинарских радова. 

                                       Одбрана семинарских радова. 

 

 

 

Литература  
   Зоран Видојевић,  Увод у социологију, Београд, 1997. 

   Миле Ненадић, Увод у социологију, Сомбор, 1999. 

   Миле Ненадић, Социолошки итинерер, Београд, 1999. 

   Szam Attila, Altalanos szociologia, Zombor, 1999. 

   Andorka Rudolf, Bevezetes a szociologiaba, Budapest, 1992. 

   M.Haralambos - M.Holborn, Sociologija, Zagreb, 2002. 

Број часова  активне наставе   3 Теоријска настава:     2 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе:  Монолошки и дијалошки. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава - усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Предшколска  педагогија  

Наставник:                 Др Славица Костић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета : да студенте упозна са основним појмовима и категоријама у области предшколске педагогије, да упознају 

особине деце предшколског узраста; да стекну сазнања о карактеристикама појединих аспеката развоја детета, али и о 

целовитости дечје  личности. 

 

 

Исход предмета : да студенти овладају основном терминологијом у области предшколског васпитања, да схватају улогу и 

место предшколске педагогије у систему наука, да имају јасну слику о детету предшколског узраста и њјеговим потенцијалима, 

да студенти добро познају особености учења код деце, значај и врсте стваралаштва и улогу васпитача у томе; да умеју 

самостално да израде планове рада за одређене периоде; да су свесни значаја игре и своје улоге у њој.  
 

Садржај предмета 
Теоријска настава:  

- предшколска педагогија као наука, 

- основни појмови предшколске педагогије-васпитач, 

- васпитање и чиниоци развоја, 

- особине развоја деце предшколског узраста, 

- физичко васпитање деце, 

- развој друштвености и моралности код деце( самосталност,идентитет), 

- емоционални развој и адаптација (испит). 

        -        учење код предшколске деце, 

        -       развој дечјег стваралаштва, 

        -       методе у раду са предшколском децом, 

        -       методологија предшколске педагогије, 

        -       планирање и програмирање рада у вртићу, 

        -       теорије игре и примена игре у вртићу, 

        -       сарадња васпитача са породицом, 

        -       сарадња са школом. (испит) 

 

Практична настава: 
практични примери и примена теоријских знања у конкретним ситуацијама  

 

Литература :- Каменов,Е. (више издања) : Предшколска педагогија 1 и 2; ЗУНС; Београд, 

                                                                             Методика 1.,2. и 3.део; Нови Сад,                          

                         -Група аутора (1997) : Корак по корак; Креативни центар; Београд,      

                         -Основе програма предшколског васпитања 

 

Број часова  активне наставе:  3 

 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе : усмено излагање уз примену одговарајућих помагала и техничких средстава; дискусије ; практичан 

рад студената  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања До 20 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испт 30 

колоквијум-и до 30 ..........  

семинар-и до 10    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужина 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Педагошка  психологија 

Наставник:                 Др Надежда Родић / Д. Великић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  Одслушан курс из опште психологије 

Циљ предмета 

Усвајање основних знања о предмету, научној утемељености  и методама педагошке психологије. Увид у 

проблематику учења, питање способности за учење и начине учења. Индивидуализација процеса учења у 

институционалним условима.  

Исход предмета  

Студент треба да: 1) Покаже да је овладао основним психолошким појмовима опште и развојне психологије 

како би их применили у пракси; 2) Покаже да зна рационализовати процес учења; 3) Зна да организује 

васпитно-образовне активности тако да трансфер учења буде у свим областима.; 4) Покаже да је савладао: 

когнитивне чиниоце учења, мотивационе чиниоце успешног учења, емоционалне и социјално-психолошке 

чиниоце успешног учења; 5) Познаје организацију наставе као чинилац успешног учења; 6) Овлада мерењем 

успеха у учењу; 7) Зна да открије обдарену децу и децу са сметњама, покаже разумевање и уважавање 

особености и индивидуалне разлике међу децом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Предмет и проблематика коју проучава педагошка психологија. Учење и развој. Трансфер учења. 

Когнитивни чиниоци учења. Мотивациони чиниоци успешног учења. Емоционални чиниоци успешног 

ученја. Социјално-психолошки чиниоци успешног учења. Организација наставе као чинилац успешног 

учења. Мерење успеха у учењу. Обдарена деца. Деца са сметњама у развоју.  

Практична настава  

Примена специјалних вежби за развој стваралачких способности. Примена васпитних поступака за развој 

унутрашње мотивације и мотива постигнућа. Организација интерактивне наставе. Одбрана семинарских 

радова. 

Литература  

1. Вучић, Л. (1985): Педагошка психологија, Друштво психолога Србије, Београд 

2. Ђурић, Ђ. (1997): Психологија и образовање, Учитељски факултет, Сомбор 

3. Ивић, И. (1985): Активно учење  1 и 2, УНИЦЕФ, Београд 

4. Пешић, М. (1985): Мотивација предшколског детета за учење, Просветни преглед, Београд 

5. Медоуз, И., Кешдан, А. (2000): Како помоћи деци да уче, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз примену наставних помагала. 

Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација обављених вежби и семинарских 

радова и резултата посматрања живота и рада предшколске установе у току праксе. Консултације се 

обављају индивидуално. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања   5 писмени испит - тест 2x15  = 30 

практична настава - вежбе  10 усмени испт               40 

колоквијум-и  ..........  

семинарски, есеји 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Вокално- инструменталнa настава  I 

Наставник:                  мр Наташа Костадиновић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема услова  за слушање предмета 

Циљ предмета : 1. упознавање са основама теорије музике; 2. упознавање са основама вокалне 

технике; 3. упознавање са техником свирања на изабраном инструменту 

 

 

Исходи предмета : 1. студент треба да овлада основним теоријским знањима; 2. студент треба да 

савлада читање из нота; 3. студент треба  да се оспособи за почетно свирање на одабраном  

инструменту; 4. студент треба да правилно артикулише свој глас заједно са свирањем на инструменту 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. звук;2. особине тона; 3. основни елементи  линијског система и знаци који се уписују у њега - кључеви, 

ознаке за такт, повисилице, снизилице, разрешилице ; 4. редослед повисилица и снизилица, и принципи 

низања лествица   

 

Практична настава : 

1. савладавање основних тонова на инструментима-код клавира и синтисајзера свирање десном руком; 2.  

код гитаре савладавање тонова  на празним жицама, apoyando i tirando свирање  

 

Литература 

1. Тајчевић, М. (1989.), ОСНОВНА ТЕОРИЈА МУЗИКЕ, Београд 

2. Костадиновић, Н. (2006.),ВЕЖБЕ ЗА ИНСТРУМЕНТ ГИТАРА И СИНТИСАЈЗЕР(КЛАВИР), 

скрипта за вокално-инструментални практикум   

 

Број часова  активне наставе: 1 Теоријска настава: / Практична настава: 1 

Методе извођења наставе : Метода објашњавања, разговора, демонстрације; Облици рада – 

фронтални , групни, индивидуални; Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас   

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

практична настава 40 усмени испт 20 

колоквијум-и  посета концертима 5 

семинар-и  учествовање у музичко-драмским 

програмима  

10 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Методика  васпитно-образовног рада 

Наставник:                 Др Славица Костић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  /  

Циљ предмета 
Примена стечених педагошко-психолошких знања у осмишљавању педагошког деловања на децу на предшколском узрасту 

Оспособљавање за процењивање и комбиновање најцелисходнијих методичких поступака којима ће се подстицати самоостваривање 

потенцијала предшколског детета. Изграђивање код студената целовитог стручног приступа васпитању предшколског детета уз повезивање 

методичких знања из појединих области. Развијање способности критичког сагледавања и вредновања сопственог рада, истраживање и 

усавршавање педагошке акције. 

Исходи предмета  
Студент треба да: 1. зна разликовати методику од дидактике и других педагошких дисциплина, 2. познаје све делатности и организационе 

облике предшколске установе, као и све методе и методске поступке методике васпитно-образовног рада 3. познаје основну законску и 

подзаконску регулативу у области предшколског васпитања и образовања, 4. познаје све врсте дечјих активности, а посебно игру као водећу 

активност на предшколском узрасту, 5. овлада свим аспектима организације живота и рада у предшколској установи, 6. познаје све аспекте 

зрелости детета за школу и компетентно влада елементима припреме деце за школу, 7. покаже да познаје разноврсност организационих 

модалитета сарадње вртића са окружењем (породицом, школом, културним и друштвеним институцијама) 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
     Положај методике В.О.Р. у систему и повезаност са другим педагошким дисциплинама. Делатности и номенклатура организационих 

облика предшколске установе. Законско и подзаконско регулисање рада предшколских установа. Структура васпитно-образовног процеса; 

типови активности. Организација живота и рада у предшкоској установи. Организација простора и дидактичких средстава. Организација 

времена и активности деце и васпитача. Улога васпитача у васпитно.образованом процесу. Васпитање и образовање деце предшколског 

узраста. Праћење и унапређивање дечјег развоја. Сарадња дечјег вртића са породицом, школом и друштвеном заједницом. Методе и облици 

васпитно-образовног рада. Васпитни поступци и стилови васпитног рада. Програмирање, планирање и евалуација рада васпитача. Систем 

дечјих игара и играчака и захтеви у вези са њима. Задаци васпитача у вези са дечјом игром и активности за њено подстицање. Зрелост или 

готовост деце за полазак у школу. Општа и посебна припрема деце за полазак у школу. Васпитач као члан колектива и стручног тима у 

дечјем вртићу. 

Практична настава  
     Праћење рада васпитача и коришћења метода, облика и средстава васпитно-образовног рада. Писмене вежбе у програмирању и 

планирању васпитно-образовног рада. Одбране семинарских радова студената на одабране теме. 

Литература  

Каменов, Е. (1997): МЕТОДИКА, књига 1,2 и 3, Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду и 

Заједница виших школа за образовање васпитача, Београд 

Каменов, Е. (1997): МОДЕЛ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНООБРАЗОВАНОГ РАДА СА 

ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ,  Драгон, Нови Сад,  

Марјановић. А. (1971): Наука и образовање предшколског детета, Предшколско дете, Београд, 1971/4, 443-456 

Група аутора, (2001): КАКО ПРИПРЕМАМО ДИЈЕТЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ, приручник за васпитаче и 

родитеље, Центар за предшколско васпитање и образовање, Бања Лука 

Број часова  активне 

наставе:   3 

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе 

Предавања се одвијају претежно вербалном и дијалошком методом, фронтално, уз повремено коришћење 

графоскопа и видео-бим пројектора. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија и презентација 

студентских семинарских радова. Консултације се обављају у индивидуалним контактима са студентима.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

Присуство настави 5 Колок.писмени испит или тест 2 х 20 = 40 

Активност у току вежби 5 усмени испт 30 

Елаборат о организацији 

врт. 
5   

семинарски рад 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Пливање 1 и 2 

Наставник:                 Др Веселин  М. Бунчић / С. Ружић 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета:  

    Циљ предмета је обука непливача и обука пливачке технике, оспособљавање за примену пливање у 

рекреационе сврхе и усвојанје теретских знања о утицају пливања на антрополошки статус човека и 

основним биомеханичким и хидродинамичким законитостима пливања. Упознати студенте са теоријским, 

практичним , научним и стручним информацијама које ће они , користећи савремене методичке поступке 

примењивати у педагошком раду и на тај начин бити оспособљени  за  самостално извођење обуке 

непливача и спасавање утопљеника. 

 

Исход предмета:   

    Да студент усврши једну пливачку технику и да буде способан да изводи  активности у води са 

предшколском децом. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Антролошки приступ пливању као специфичној кинезиолошкој активности. 

Организација школе пливања у месту становања , на летовању у школи у природи...Програм пливања за 

предшколце, у слободном времену и кинезитерапији Правилан прилаз код спасавања утопњеника. 

Историја пливања и развој пливачких техника.Кинезиолошка анализа пливачких техника: специфичност 

кретања у води (сила теже,положај тела, сила узгона, отпроа, пловности, равнотеже, отпора и пропулзивне 

силе).Деловање воде на антрополошки статус: респираторни и срчано-судовни систем, деловање на 

биолошки и функционални развој,негативни утицаји воде. 

Практична настава  

Учење пливачких техника кроз кинезиолошку анализу , учење и усавршавање краул, прсне и леђне 

технике,методички поступци учења спортских и помоћних техника пливања, методички поступци учења 

скокова. Методика обуке непливача: методички поступци, методички организациони облици рада, 

кинезиолошки оператори (игре и вежбе за привикавање на воду, дисање,  плутање и клизање  по води, 

скокови у воду).Процена пливачких знања и постигнућа , примена стандардних поступака за регистровање 

напредка пливача поређењем иницијалног и финалног стања. 

 

Литература  

Волчаншек, Б. ( 1996): СПОРТСКО ПЛИВАЊЕ, уџбеник, ФФК, Загреб 

Растовски,  Д. (2000): ПРОПРАТНИ САДРЖАЈИ КАО СРЕДСТВА И РЕКВИЗИТИ КОД 

ОБИКЕНЕПЛИВАЧА, Зборник радова ХССР , Чаковец 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

2 1 1 

Методе извођења наставе 

Облици извођења наставе доминантно фронтални, приликом корекција индивидуални начин рада. 

Стандардне методе демонстрације,вербална, метода понављања, метод игре.. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и 30 Практична провера 35 
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Студијски програм :   Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:           Педагошка  дијагностика 

Наставник:                    Др Надежда  Родић 

Статус предмета:          изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената да прате дечји развој и евалуирају сопствени рад сразмерно објективним 

дијагностичким средствима. 

 

Исходи предмета  

Студент треба да: 1) познаје појам и схвата потребу дијагностиковања стања и степена развијености различитих 

педагошких ентитета, 2) разликује циљеве сумативне и формативне дијагностичке евалуације, 3) уочава значај 

индикатора у процесу дијагностиковања педагошких појава, 4) да зна којом врстом дијагностичких средстава 

може испитивати поједине индикаторе, 5) да познаје макар по један инструмент за дијагностиковање појединих 

развојних и евалуативних педагошких елемената, 6) да зна написати мишљење о детету у виду дијагностичког 

извештаја о стању његових развојних и едукативних потенцијала. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам педагошке дијагностике. Сврха дијагностицирања и праћења дечјег развоја и процеса васпитно-

образовног рада. Процес и фазе дијагностичког поступка. Сумативна и формативна евалуација.  

Технике прикупљања дијагностичких података: посматрање, интервју, цртежи и дечји продукти.  

Инструменти који се користе у педагошкој дијагностици. 

Показатељи дечјег развоја и учења - састављање низова задатака објективног типа за њихово сагледавање.  

Вредновање рада васпитача као услов његовог сталног унапређивања.  

Практична настава  

Вежбе у конституисању и примени инструмената за постављање педагошке дијагнозе. 

Вредновање рада студената приликом методичких вежби у дечјим вртићима 

Формирање дидактичког досијеа са узорцима инструмената за педагошку дијагностику. 

 

Литература  

 

Ћордић, А., Бојанин, С., (1992.): ОПШТА ДЕФЕКТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 

АКАДИЈА тест, Дефектолошки факултет, Београд 

Развојне скале и приручници 

Козић С. (2006): ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ПЕДАГОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ, Збирка фотокопираних 

материјала за интерну употребу, ВШССОВ, Суботица 

Број часова  активне 

наставе:  3 

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе 

Предавања уз ПП презентације и уз употребу осталих АВ средстава, панел дискусије, вежбе конструисања 

мерних и дијагностичких инструмената, вежбе практичне примене појединих инструмената, размена 

инструмената, података и искустава. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит или тест 30 

досије са узорцима инструм. 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 15 ..........  
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Студијски програм :    Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:           Психологија  емоција 

Наставник:                    Јасмина  Кнежевић, специјалиста 

Статус предмета:          изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Упознавање студената са свим психолошким аспектима емоција и њиховом адаптивном и конативном 

функцијом у животу човека. 

Подстицање емпатије и развој емоционалне интелигенције код студената. 

Оспособљавање студената за каналисање дечјих емоција 

 

Исходи предмета  

Студент треба да: 1) схвати функцију емоција у људском, посебно дечјем психичком животу, 2) да овлада 

основним сазнањима о суштини и карактеру свих врста емоција, 3) да познаје физиолошке основе емоција и 

њихов утицај на органске процесе, 4) да схвата контексте у којима емоција бива адекватна или неадекватна, 5) 

да разликује контролу емоција од уздржавања од емоционалног реаговања, 6) да разуме КЕР модел, 7) да схвати 

улогу емоција у настанку стреса и поремећаја менталног здравља. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, суштина, структура и функције емоција. Физиолошке основе емоција и емоције у психосоматици. 

Теорије емоција. Модел кружне емоционалне реакције. Емоционални развој. Адекватна и неадекватна, 

претерана и дефицитарна осећања. Емоционална стања и расположења. Контрола емоција и емоционална 

интелигенција. Примарне емоције. Емоције које се односе на чулна дражења. Емоције које се односе на друге 

људе. Емоције које се односе на процену. Стрес. Значај емоција за ментално здравље. 

 

Практична настава  

Вежбе препознавања емоционалних реакција на основу фацијалне експресије. Вежбе емоционалног 

абреаговања. Анализа емоцоналних стања, расположења и емоционалног контексата ситуација у филмовима, 

књижевним  и другим уметничким делима. Презентовање студентских елабората о појединим емоцијама.  

 

Литература  

Креч, Д., Крачфилд, Р. (1976.): ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГИЈЕ, Научна књига, Београд, стр. 207-271, 335-361 

Миливојевић, З. (1999.): ЕМОЦИЈЕ, Прометеј, Нови Сад 

 

Број часова  активне 

наставе:  3 

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе 

Предавања, панел дискусије, презентације самосталних елабората  о појединим емоцијама, размена искустава 

кроз радионичарски приступ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит или тест 30 

практична настава 10 усмени испт 55 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Породична  педагогија 

Наставник:                 Др  Славица  Костић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 
Циљ предмета 

- сагледавање теоријских оквира породичне педагогије и усвајање темељних појмова о породици. 
- стицање знања о различим теоријским приступима проучавању породице и њене улоге у развоју друштва 

- упознавање са карактеристикама, функцијама и променама у савременој породици 

стицање знања о могућностима грађења партнерских односа између породице и васпитно-образовних институција 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен за: 

- аналитичко и критичко мишљење о значају и улози породице 
- идентификовање узрока васпитних проблема у породици 

- примену стечених знања у циљу деловања на отклањању васпитних проблема у породици у складу са 

компетенцијама васпитача 

активно учествовање у грађењу патрнерских односа васпитно-образовних институција и породице 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

- Породична педагогија (појам, предмет, место, задаци; --Породица као васпитна заједница 

- Историјски преглед схватања о породици; -Теорије и теоријски приступи у проучавању породице 

- Породица и друштвене промене; Типови породице 

- Карактеристике и функције савремене породице; -Структура и функционалност породице 

- Породични односи; -Сарадња породице и васпитно-образовних инстритуција 

- Значај и улога породичног васпитања у развоју личности 

- Методе, средства и принципи породичног васпитања 

- Психодинамика и атмосфера породичног живота 

- Стилови васпитања у породици 

- Проблеми породичног васпитања 

- Појавни облици непррилагођеног понашања 

- Типови родитеља 

- Припрема за брак и одговорно родитељство 

- Педагошко образовање родитеља 

Породично законодавство 
Литература  

- Ackerman, N.: (1987), Психодинамика породичног живота, Подгорица: Побједа 

- Аријес, Ф.: (1989), Векови детињства, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства 

- Вилотијевић, Н.: (2002), Породична педагогија, Београд, Учитељски факултет, Вршац: Виша школа за 
образовање васпитача 

- Вуков, М. и сар.: (1994), Путеви и странпутице породице, Београд: Култура 

- Гордон, Т.: (2003), Умеће родитељства – како подизати одговорну децу, Београд, Креативни центар 

- Грандић, Р.: (2006), Прилози породичној педагогији, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине 
- Ђорђевић, И. и сар.: (1994), Како успешно васпитавати – педагогија и психологија за родитеље, Ниш, Градина 

- Пјурковска-Петровић, К.: (1990), Дете у непотпуној породици, Београд, Просвета 

Станојловић, Б.: (1994), Породица и васпитање деце, Београд, Научна књига 

Број часова  активне наставе:   3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе.  предавања, рад у групама, самостални рад, дискусија. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит – тест  

практична настава - вежбе  - усмени испт 30 

колоквијум-и 30 практикум 10 

семинарски, есеји 10   
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Студијски програм :    Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:           Ментална  хигијена 

Наставник:                    Др  Ерика  Балог 

Статус предмета:          обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Афирмисање, заштита и унапређивање душевног здравља у функцији будућег позива 

Примена знања и стратегија у функцији примарне превенције 

Разумевање, развијање и практиковање техника МХ 

Схватање улоге васпитача у очувању менталног здравља 

Исходи предмета  

Студент треба да: 1) познаје предмет и основне циљеве МХ, 2) схвата узроке настанка душевних 

поремећаја, 3) познаје основне критеријуме разликовања нормалног и патолошког у психичком развоју, 4) 

зна препознати симптоме кризе код детета, 5) препознаје основне стратегије превладавања стреса и кризе, 6) 

оперативно познаје модалитете превентиве у заштити менталног здравља деце 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет менталне хигијене. Основни циљеви менталне хигијене. Формативне године, прилагодљивост и 

континуитет у психичком развоју. Нормално и патолошко у раном детињству. Рано лишавање и његове 

последице. Теорије кризе. Стрес и ментално здравље детета. Злостављање деце и последице злостаљања. 

Хуманизација односа међу децом и у породици. Подршка, саветовање и помагање. 

Практична настава  

Хоспитовање у ПУ и уочавање проблема у везаи са менталном хигијеном 

Упознавање саветодавног рада стручне службе ПУ 

Литература  

Влајковић, Ј. (1990): ТЕОРИЈА И ПРАКСА МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ, Савез друштава психолога Србије, 

Београд, стр.7-34,  53-72  и  91-92 

Биро, М. (1990): КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА, Медицинска књига, Београд – Загреб, стр. 19-22 

Капор-Стануловић Н. (1999): КАКО ПОМОЋИ ДЕЦИ У КРИЗИ, УНИЦЕФ, канцеларија Београд, стр. 8-40 

Ераковић, Т. (1999): ОСНОВИ СПЕЦИЈАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ СА МЕТОДИКОМ, Учитељски факултет, 

Сомбор, стр. 73-83 

Кондић, К.- Поповић, Т. (1981): ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ ДЕТИЊСТВА И 

МЛАДИСТИ, Савез друштава психолога Србије, Београд, стр. 74-77 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗЛОСТАВЉАЊА, интерни текст 

Капор-Стануловић Н. (1999): ОРГАНИЗАЦИЈА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, УНИЦЕФ, канцеларија 

Београд, 7-15 

Број часова  активне наставе:  3 Теоријска настава:  2  Практична настава:  1 

Методе извођења наставе 

Предавања уз ПП презентације, панел дискусије, презентовање семинарских радова студената 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит или тест 30 

практична настава - 

Дневник 

10 усмени испт 40 

семинарски рад 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Вокално-инструменталнa настава 2 

Наставник:                  Мр Наташа Костадиновић 

Статус предмета:        обавезан 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: положен  курс  Вокално-инструментална настава 1 

Циљ предмета  

1. продубљивање теоријских знања; 2. савладавање свирање са две руке на инструментима 

синтисајзер и клавир; 3. свирање на свих 6 жица на прва 4 поља – инструмент гитара,      

 

Исходи предмета  

1. студент треба да продуби теоријска знања из области теорије музике; 2. студент треба да свира са 

обе руке; 3. студент треба да правилно користи вокалну технику    

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.дурска и молска лествица- распоред целих степена и полуистепена; 2. интервали; 3. акорди; 4. основни 

музички изрази који се појавњују у дечјим песмама 

 

Практична настава 

1. савладавање свирања основних тонова у левој и десној руци-инструменти синтисајзер и клавир, и тонова 

на свих 6 жица до 5. поља на гитари,2.  свирање мелодије са акордком пратњом; 3. певање солмизацијом  уз 

свирање на инструментима   

 

Литература  

1.Тајчевић, М. (1989.), ОСНОВНА ТЕОРИЈА МУЗИКЕ, Београд 

2.Костадиновић, Н.,(2006.),ВЕЖБЕ ЗА ИНСТРУМЕНТ ГИТАРА И СИНТИСАЈЗЕР(КЛАВИР), 

скрипта за вокално-инструментални практикум   

 

Број часова  активне наставе: 1 

  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: метода објашњавања, разговора, демонстрације; Облици рада – фронтални 

, групни, индивидуални; Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас   

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 40 усмени испт 20 

колоквијум-и  посета концертима. 5 

семинар-и  учествовање у музичко-драмским 

програмима школе 
10 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Телесни  развој и здравствено васпитање 

Наставник:                 Др  Мирјана Миланков / Др стом. Ж. Стојановић 

Статус предмета:  обавезни   

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  / 

Циљ предмета  

Упознати основна сазнања онтогеније, преко низа веома сложених етапа ембриологије. Сазнати елементарне 

законитости биологије развитка, која савременом методологијом  молекуларне биологије, биохемије и  

генетике објашњава сва збивања на молекуларном нивоу у развоју организма. Посебну пажњу поклонити 

хуманој генетици и еугеници у пренаталном и наталном развоју детета. Основни циљ усмерити на развијање 

здравствене културе, неге, заштите и чувања здравља детета.  

Исход предмета  

Упознати раст, развој и анатомско-физиолошке карактеристике одојчета. Најбитнији фактори раста и развоја 

детета. Сазнати психомоторни и телесни развој детета од једне до три године.Упознати се са менталном 

хигијеном предшколског детета. Улога васпитача у формирању хигијенских навика и здравствене културе. 

Методе и облици здравственог васпитног рада. Препознавање најчешћих дечјих болести. Пружање прве 

помоћи код најчешћих  повреда  деце. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни појмови раста и развитка организма. Основни животни процеси. Метаболизам као кључ живота. Оплођење и 

етапе ембриогенезе. Ембрионални и постембрионални развој. Органогенеза, раст, старење и дужина трајања 

живота.Фенотипске модификације и генотипске варијације. Значај хумане генетике и еугенике. Значај правилне исхране 

и хигијене исхране предшколског детета. Најчешће болести деце. Полне болести, полни живот, брак и породица. 
Основне методе и задаци здравственог васпитања. 

Практична настава  
    Оспособљавање за пружање прве помоћи; Ране и заустављање крварења;; Корективна гимнастика, превенција  и  
правилно  држање тела.  

 

Литература  

Антонијевић, Ж. (1997): ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, Стручна ѕаједница 

образовних организације Србије и Виша школа за образовање васпитача, Београд 

Грдинић Б. И сар. (1997.):  Упознајмо природу  (избор поглавља), Учитељски факултет, Сомбор 

Грдинић Б. (2004.) :  Природа и животни процеси, Култура, Нови Сад. 

Марковић, М. (1996): ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, Виша школа за образовање 

васпитача, ѕа иѕдавача Славица Јовановић, Шабац 

 

Број часова  активне наставе: 3  

 

Теоријска настава: 2 

 

Практична настава:  1 

 

Методе извођења наставе 

Наставни процес биће организован једним делом на традиционалан начин предавања и вежби уз коришћење 

свих доступних наставних средстава и помагала. Настојаће се да се иновира, прилагоди, учини 

креативнијом, демократичнијом, партнерском, интерактивном и кооперативном што су интенције савремене 

органозације наставе. Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу писаних припрема, изналажење 

нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације целокупне активности и наставника и 

студената. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом са студентима. Вредновање 

рада студената (евалуација) обухвата све инструменте савремене методичке евалуације укључујући и 

Болоњску конвенцију. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 2 х 15 = 30 

практична настава 20 усмени испт 45 
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Студијски програм : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:        Методика развоја говора 1  (Српски) 

Наставник:                 Др Војо Ковачевић / Е. Вишњић, спец. 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  Нема услова. 

Циљ предмета 

Стицање сазнања о методици развоја говора деце предшколског узраста као научно-наставној 

дисциплини, усвајање основних знања о општим питањима развоја говора деце и схватања да деца уче 

језик кроз његову употребу у разноврсним природним ситуацијама комуникације као и оспособљавање 

студената за комплетну комуникацију са децом. 

Исход предмета  Оспособљавање студената да самостално раде на развијању говора деце предшколског 

узраста, тј. да им помогну у развијању што богатије и разноврсније језичке праксе кроз разне видове рада; 

да се оспособе за комплетну комуникацију с децом; да развију свест о значењу сопствене говорне 

активности за општи развој деце; да испоље разумевање за индивидуалне разлике међу децом и прилагоде 

васпитно деловање особеностима детета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Методика развоја говора као научно-наставна дисциплина; њен предмет и задаци; 

општа питања развоја говора: теорије о развоју говора, комуникација, језик као симболички систем,језик и 

говор, правила употребе језика; основне карактеристике говора предшколског детета: развој гласовне 

стране говора, развој речника и значења речи, развој синтаксе функције говора предшколског детета, 

комуникативне и приватне функције говора; развојни задаци: основна начела васпитно-образовног рада на 

развоју говора и сл.; програмска оријентација рада по узрастима; утврђивање језичког статуса (говорне 

развијености) деце; планирање васпитно-образовног рада и припрема васпитача за активности у вртићу; 

корелација рада из свих шест васпитно-образовних подручја делатности у вртићу; дидактичка средства, 

принципи методе рада; слушање и дискриминација гласова; артикулација гласова др. 

Практична настава Утврђивање језичког статуса деце у вртићу; организација и извођење језичких 

игара, драматизација, игроказа, такмичења, прослава рођендана, празника и слично; активности у вртићу: 

припрема маски, реквизита и костима за драматизације; припрема исказа деце различитих нивоа говорног 

развоја; заостајање и поремећаји у развоју говора; критеријуми разликовања заостајања и поремећаја  у 

говору, стварање услова да све функције говора могу да се испоље; обезбеђење разноврсних ситуација у 

комуникацији; разноврсни саговорници, различите теме, искуства, посета другим установама, напр. 

пошта, музеј, позориште и сл.   

Литература:  Матић, Р. (1985):    РАД НА РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ 

ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ИШРО Привредно финансијски водич, Београд, ( 11 – 274) 

Група аутора, (1981): РАЗВОЈ ГОВОРА КОД ДЕТЕТА, ЗУНС, Београд 

Група аутора, (1987): ГОВОР У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ЗУНС, Београд 

Дотлић,Љ. И Каменов,Е. (1996): КЊИЖЕВНОСТ У ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ, Змајеве дечје игре, Одсек за 

педагогију Филозофског факултета, Нови Сад 

Број часова  активне наставе:  3 Теоријска настава:  2 Практична настава:  1 

Методе извођења наставе вербална, демостративна и дијалошка метода; рад у групама; организовање 

панел дискусија; одбрана семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 15 ..........  

семинарски рад 10   
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Студијски програм : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:        Методика развоја почетних математичких појмова 1 

Наставник:                 Др Славољуб Хилченко / Илдико Ђокић, спец. 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит из Предшколске педагогије 

Циљ предмета : упознавање са теоријским поставкама везаним за развијање почетних математичких 

појмова; упознавање са системом поступака за ефикасно професионално превођење дечјег искуства о 

квантитативним, квалитативним, просторно-временским односима и својствима реалних објеката у 

математичке појмове.  

 

 

Исход предмета :  да студент овлада поступцима рада у области развоја математичких појмова, да 

добро познаје садржаје, методе, облике и средства рада у овој области. 

 

 

 

Садржај предмета : 

                                    

Теоријска настава:- психолошке основе рада на развијању математичких појмова, 

                                  -програмски садржаји у области РМП, 

                                  -просторне релације и просторно-временски односи,  

.                                 –скупови и бројеви,  

                                  -геометријски појмови, 

                                  -величине и мерење. 

Практична настава: примена теоријски обрађених садржаја на прктичним примерима, избор                                                                                                                        

                                    игара и активности за поједине садржаје.     

 

Литература : Добрић,Н.(1985) : Развијање почетних математичких појмова у....; ПА; Београд, 

                       или 

                       Шимић,Г. (1998) : Методика развијања математичких појмова; ВШОВ; Шабац, 

                                         (1997) : Игром до математике; ВШОВ; Шабац,    

                       Група аутора (1997) : Корак по корак 2; Креативни центар; Београд.(207-266). 

 

Број часова  активне наставе:  3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе : усмено излагање садржаја  уз примену практичних приказа                                                                                                                                              
                                                  појединих тема, демонстрирање игара и активности . 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10+5 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испт до 50 
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Студијски програм/студијски програми : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво 

Назив предмета: Примена  рачунара у вртићима 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Слободан  М. Манојловић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: 

Циљ предмета 
 Оспособљавање студената за примену рачунара у реализацији свакодневних активности у предшколским 

установама. Припрема и обрада пратеће документације и употреба мултимедије у раду са децом. 

 Примена рачунара и едукативних програма примерене узрасту предшколског детета oд 3 дo 6 година. 

 Подстицање развоја стваралачких способности код деце предшколског узрастаa (оригиналност, 

осетљивост за  проблеме...) уз пригодне компјутерске програме. 

Подстицање развоја менталних процеса који су у основи логичких сазнајних активности предшколског 

детета. 

Исход предмета  
 Оспособљавање васпитача у бирању садржаја, облика, метода, усклађене развојним потребама и 

интересовањима детета које уважавају индивидуалне разлике међу децом, да путем неформалне 

комуникације, путем самосталног коришћења материјала (игрице, едукативни програми, програми 

симулација...) кроз игру, доприносе свестраном развоју детета. 

 Подстицање дечије активности, реализовано кроз игру на рачунару, a које доприноси интелектуалном 

развоју  (увиђање односа, закључивање, oткривање...) 

Подстицање будућих васпитача на повезивање садржаја различитих методика и одабир  компјутерских  

програма, игрица, едукативних садржаја. 

Садржај предмета 
1. Научно-технолошки развој и промена концепције образовања 

2. Moгуће примене компјутера на дечијем узрасту 

3. Koмпјутер и дете: питања васпитања 

4. Koмпјутер као наставно средство 

5. Последице коришћења компјутера од стране деце 

6. Примена рачунара у методици развоја математичких појмова, методици развоја говора, методици  

познавања околине, методици  музичког, методици ликовног васитања 

7. Кретања, тенденције и будуће перспективе 

Литература  
1. Кораћ, Н.: Визуелни медији и сазнајни развој детета, Завод за уџбенике, Београд 2002 

2. Речицки, Ж., Гиртнер, Ж.: Дете и компјутер, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002 

Хилченко, С.: Вишенаменски дидактичко-методички приручник за МОРС: Од игре до рачунара, приручник 

за учитеље. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

 Методе извођења наставе: Рад један на један (студент-рачунар). Умрежени рачунари, Итернет, 

штампач, скенер, додатна техника - камера, фотоапарат, видео бим. 

Мултимедијални образовни софтвер, програми симулације и модела за децу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 20 Презентација пројекта 20 

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 20 ..........  
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 
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Студијски програм : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:        Радионица  за игру 

Наставник:                 Илдико Ђокић, спец. 

Статус предмета:       изборни  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема условљености другим предметима. 

Циљ предмета  Теоријска и практична примена радионичарског начина рада са васпитачима који ће 

касније научено примењивати у раду са децом у вртићима. 

Исход предмета  Да оспособе студенте да самостално раде, креирају и да са децом остваре занимљиву, 

забавну и духовиту интеракцију.  

 

 Садржај предмета  
 

Дечији театар / Како се прави позориште на основу текста, адаптација и драматизација текста. 

Креативна драма - Како се прави позориште инспирисано одређеним текстом и без фиксираног текста. 

Аугусто Боал, Позориште потлаченог, Библиотека Откривања, Просвета, Ниш 2004. (превод: Радмила 

Недељковић и Милена Драгићевић- Шешић) 

Импро  

 

Књиге:; КС Станиславски Систем, Партизанска књига, Београд, 1982; Ли Стразберг Сан о страсти, 

Факултет драмских уметности, Београд, 2004; Миленко Мисаиловић  Дете и позоришна уметност, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1997; Милан Мађарев Креативна драма у Шкозоришту;  Зора 

Бокшан Од игре до позорнице, Kreativni centar, Beograd, 2004; Кит Džonston, Импро, Theatre Arts Book, New 

York , 1977,  

 

Приручници:  Звјездана Ладика Дијете и сценска уметност, Школска књига, Загреб, 1970 

 

Број часова  активне наставе 2 Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе Вербална, демонстративна и дијалошка метода. Консулатације, рад у групама, 

панел дискусије и одбрана семинарских радова. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијум 15   

Семинарски рад 15   
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Студијски програм :   Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:          Методика развоја говора 2 (Српски) 

Наставник:                   Др Војо Ковачевић / Е. Вишњић, спец. 

Статус предмета:         обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положена МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 1 
Циљ предмета:   Конкретизација сазнања стечених у претходном циклусу и почетак оспособљавања студената за 

непосредни рад са децом; оспособљавање студената за стручно-методичко промишљање и извођење васпитно-
образовног процеса, а циљ је целовити развој креативне личности детета путем говора као средства комуникације. 

Исход предмета: Самосталност студената у раду на развоју говора деце; иницијатива студента да бира садржаје и теме 
занимљиве и  значајне за децу, као и усклађивање невербалних и вербалних средстава у комуникацији између студената 

и деце; да се оспособе за процену нивоа комуникативне способности сваког детета иа да одреде шта дете треба још да 

научи; да се темељније оспособе за функционално укључивање адекватних поетских и прозних уметничких текстова у 

активностима развоја говора, тј. Савладају критеријуме за избор, слојевитост песничког језика; да се оспособе да 
одаберу адекватне методе, средства и облике рада, којима  се подстиче развој говора деце; да стекну самосталност у 

критичком избору стручне литературе и даљем усавршавању у овој области.   

Садржај предмета 

Теоријска настава: Богаћење дечјег речника; неговање дечјег говорног стваралаштва; избор и интерпретација 

књижевног текста; драматизација и позориште лутака и сенки; васпитач и дете као партнери вербалне комуникације; 

говорна комуникација међу децом; говор у игри предшколског детета; језичке игре и језичко стваралаштво; улога 
васпитача у развоју говора деце; заостајање у говорном развоју и превентива патолошког говора; Припрема деце за 

читање и писање; Корелација методике развоја говора са осталим областима рада. 

Практична настава: Одржана активност у вртићу; припрема маски, реквизита и костима за драматизацију басне, приче 

или краће бајке.  Самостално извођење различитих усмерених активности из области развоја говора; разне игре: 
давање налога, слушање и причање, играње улога, говорне дидактичке игре, игре артикулације, дискриминације, значења 

речи, семантичке и синтаксичко-граматичке игре; прављење кутића, сликовница, примена филма, тв и слике у развоју 

говора.  Организовање средине за учење (физичка, социјална и програмска)  Студенти самостално планирају, 

програмирају, организују и реализују васпитно-образовне активности из области развоја говора. Евалуација и 
самоевалуација васпитно-образовне делатности. 

 

Литература: 

 Матић, Р. (1980):     РАД    НА    РАЗВОЈУ    ГОВОРА   ДЕЦЕ    ПРЕДШКОЛСКОГ    И    МЛАЂЕГ 

ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ИШРО Привредно финансијски водич, Београд 

 Наумовић,М. (2000):    МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА, Виша школа за образовање васпитача, Пирот 
 Маљковић, М. (2005):  МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, Савез 

педагошких друштава Војводине, Кикинда 

  Ботуровић, М. (2001):  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА, Виша школа за образовање васпитача, Шабац (51-216) 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава:  0 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе вербална, демонстративна и дијалошка метода, истраживачки и радионичарски  

рад, рад у групама,  одрбрана семинарских радова, одржане активности у вртићу, драматизације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 присуство настави 5 

практична настава 15 усмени испит 50 

колоквијум-и 15 ..........  

семинарски 10   
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Студијски програм :    Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:           Методика развоја почетних математичких појмова 2 

Наставник:                    Др Славољуб Хилченко / Илдико Ђокић спец. 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: положен испит МРПМП 1 

Циљ предмета : упознавање студената са планирањем рада у овој области и са практичним примерима рада на 

појединим темама;оспособљавање студената за примену теоријских знања  у пракси и самосталан рад са децом; 

оспособљавање за самовредновање сопственог рада и рада других. 

 

Исход предмета :  да су студенти способни да самостално израде планове рада за поједине етапе, да вреднују тај 

рад, да израде средства за активности, да реализује и вреднује различите 

Садржаје рада из области РПМП. 

 

 

Садржај предмета :  
Теоријска настава: -планирање, програмирање и евалуација рада у области РПМП, 

.                                 –израда годишњег,етапног, недљног плана, 

                                  -дневне припреме за рад у овој области, 
                                  -прикази угледних активности са различитим темама, 

                                  -дидактичка средства и материјали уобласти РПМП 

                                       

                                         -практична реализација активности у предшколској установи.      
Практична настава:   

 

 

 

Литература :  
Литература : Добрић,Н.(1985) : Развијање почетних математичких појмова у....; ПА; Београд, 
                       или 

                       Шимић,Г. (1998) : Методика развијања математичких појмова; ВШОВ; Шабац, 

                                         (1997) : Игром до математике; ВШОВ; Шабац,    

                       Група аутора (1997) : Корак по корак 2; Креативни центар; Београд.(207-266). 
                       Опште основе предшколског програма  

                       Радни листови за РПМП 

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе :  
Усмено излагање тематских садржаја; демонстрирање видео записа угледних активности у вртићу, дискусије о 

посматраним активностима (анализа), практичан рад студената.  

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испт  

колоквијум-и до 25 Практичан испит 55 

семинар-и     
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :  Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:         Методика упознавања околине 1  

Наставник:                  Др сци.мед. Мирјана Миланков / и. Ђокић, спец. 
Статус предмета:   обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета: да студенти усвоје знања и вештине неопходне за: 

 самостални васпитно образовни у рад са децом предшколског узраста у области упознавања 

животне околине; 

 самостални избор метода, облика и средстава за остваривње активности  у раду са 

предшколском децом у области упознавања животне околине; 

 развијање креативности за обликовање активности деце у предшколским установама у области 

упознавања животне околине. 

Исход предмета:  да студенти стекну знање и овладају вештинама које ће код деце предшколског 

узраста развити: 

 основне представе о појмовима у непосредном окружењу и њихово повезивање;  

 способност  посматрања и уочавања појава и односа у околини; 

 вербално и ликовно описивање појмова, појава и односа у животној околини; 

 мануелно и сценско изражавање уочених појмова, појава и односа у животној околини; 

 радозналост и интересовање за животну околину; 

 естетска осећања према околини; 

 пожељно понашање,  другарство, пријатељство, сарадњу и солидарност; 

 хумане, равноправне и толерантне односе; 

 способност за употребу основних комуникационих и информационих средстава.  
 

Садржај предмета 

Време АКТИВНОСТ САДРЖАЈ    АКТИВНОСТИ 

 

1. Недеља 

 

Предавање Упознавање са предметом, појам,  циљ и задаци. Дефиниције  основних појмова и 

критеријума у методици упознавања околине. Упознавање околине као области сазнавања и 

подстицања развоја деце предшколског узраста. 

Вежба Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине. Формирање група. 

Дефинисање тема. Методологија рада. 

 

2.Недеља 

 

Предавање Методе у упознавању деце предшколског узраста са околином: Метода разговора; Метода 

рада са књигом. Педагошко-психолошке основе организације активности и практичног рада 

деце око упознавања природне средине. 

Вежба Природна средина, биљни и животињски свет као предмет интересовања, истраживања и 

упознавања деце предшколског узраста. 

Тема: Природна средина и жива природа, биљни и животињски свет 

 

3.Недеља 

 

Предавање Методе у упознавању деце предшколског узраста са околином: Метода практичног рада; 

Проблемска метода; Метода сценског рада. Дечја радозналост, интензивност и 

променљивост емоција и неизграђеност ставова као чиниоци у организацији активности  с 

циљем упознавања околине. 

Вежба Могућности и начини мотивисања и оспособљавања деце за посматрање у природи. 

Тема: Природне појаве и нежива природа 

 

4.Недеља 

 

Предавање Облици рада у методици упознавања околине: Фронтални облик; Групни облик. 

Индивидуални облик. Оспособљавање детета за самостално учествовање у друштвеној 

средини. 

Вежба Избор садржаја за упознавање друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и 

условљености. 

Тема: Друштвена средина, породица, вртић. 

 

5.Недеља 

 

Предавање Средства у методици упознавања околине. Визуелна, аудитивна, аудиовизуелна средства. 

Демонстрациона и експериментална средства. Здравствено васпитни театар. 

Вежба Структурирање и организација дидактичких игара са посебним нагласком на игре у 

кутићима с циљем дечијег упознавања  околине. 

Тема: Занимања људи, униформе. 

 

6.Недеља 

 

Предавање Игре предшколске деце у упознавању околине: Функционалне игре;  Игре маште или игре 

улога;  Игре са готовим правилима; Конструктивне игре. Психофизичке карактеристике 

деце предшколског узраста као значајна одредница у саобраћајном васпитању 

Вежба Саобраћајно васпитање као значајна  компонента упознавања деце с околином и 

превенцијом саобраћајних незгода. 
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Тема: Саобраћајна култура. 

 

7.Недеља 

 

Предавање Активности у упознавању деце предшколског узраста са околином: Игролике активности; 

Перцептивно моторне активности;  Откривачке активности. Могућности, облици, средства 

и начини обогаћивања дечијег знања и искуства о природној и друштвеној стварности. 

Вежба Психофизичке особине деце и спремност за бављење спортом. Спорт у дневном распореду 

предшколске деце. 

Тема:Спорт и рекреација. 

 

8.Недеља 

 

Предавање Активности у упознавању деце предшколског узраста са околином: Посматрачке 

активности; Здравствено хигијенске активности; Практичне, животне и радне активности. 

Хигијена, здравље и квалитет живота предшколске деце. 

Вежба Стицање елементарних сазнања о човеку код деце предшколског узраста као услов њиховог 

развоја. 

Тема:Лична хигијена и хигијена исхране 

 

9.Недеља 

 

Предавање Активности у упознавању деце предшколског узраста са околином: Друштвене активности; 

Активности резоновања, увиђања и изумевања; Активности представљања, истраживања и 

стварања. Психо динамика породице и развој предшколског детета. 

Вежба 

 

Значај и улога породице и  лични пример родитеља у формирању и прихватању основних 

норми културног понашања. 

Тама:Основне норме понашања и односи међу људима 

 

10.Недеља 

 

Предавање Васпитно – образовни задаци и средства у области упознавања околине. Израда и 

коришћење појединих средстава васпитно-образовног рада у области упознавања околине. 

Вежба Мотивација и организација деце за тражење, сакупљање и сређивање материјала с циљем 

упознавања околине. 

Тема:Заштита животне средине 

 

11.Недеља 

 

Предавање Социолошке, културолошке,  и  педагошко, психолошке основе организације активности и 

практичног рада деце у вези са обележавањем и прославом важних датума у друштву и 

породици. 

Вежба Стицање елементарних сазнања  код деце предшколског узраста о  поштовању 

традиционалних вредности кроз обележавање и прославу важних датума и верских 

празника. 

Тема: Прослава важних датума  и  верских празника 

 

12.Недеља 

 

Предавање Могућности, облици, средства и начини богаћења дечјег искуства о информацијама и 

средствима за комуникацију.  Психо физичке особине детета и употреба различитих 

средства за комуникацију. 

Вежба Доступност и могућност коришћења средстава yа комуникацију у јавном и породичном 

окружењу. 

Тема:Средства за комуникацију 

 

13.Недеља 

 

Предавање Израда плана организације дневних активности,  с доминацијом упознавања околине, током 

једног месеца  на основу одређене групе тема и тематским приступом у планирању. 

Вежба Избор, примена и вредновање појединих метода васпитно-образовног рада у области 

упознавања околине. Избор садржаја активности, на задату тему с циљем дечијег схватања  

њихове повезаности и условљености 

 

14.Недеља 

 

Предавање Програмирање и планирање у методици  упознавања околине. Израда протокола увођења и 

оспособљавања деце за посматрање у ближој и даљој животној средини. 

Вежба Израда различитих врста планова рада у области упознавања околине. Израда предлога 

коришћења најпродуктивнијих средстава васпитно-образовног рада, на задату тему, 

дневних активности с доминацијом упознавања деце с околином 

 

15.Недеља 

 

Предавање Припремање и вредновање васпитно-образовног рада у области Упознавања околине. 

Израда писане припреме за дневне активности у одређеној узрасној групи на одређену тему, 

односно јединицу, с доминацијом упознавања деце с околином. 

Вежба Различити нивои припрема у области упознавања околине: израда елабората, писане 

припреме и скице  организације дневних активности 
 

 

Литература: 

1.Др Бранка Иванковић:Методика упознавања околинр, Виша школа за образовање васпитача, 

Сремска Митровица, 2004. 

2.Драгана Станић – Бојковић; Упознавање предшколске деце с околином, Нова просвета, Београд, 

1987.  

3.Др Љубо Каурин; Мој свет – Природа и друштво за предшколце, Бистричак, Нови Сад, 2002.  

4.Ј. А. Коменски; Материнска школа,  Завод за  уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.  

5.Др Мирјана Пешић; Концепција и могућности реализације програма упознавања околине, 

Предшколско дете, бр.1, Београд, 1981.  

6.Милена Ролер – Халачев; Упознавање предшколске деце с околином, Школска књига, Загреб, 1980.  

7.Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година, 
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Просветни преглед, Београд, 1996. 

8. Грдинић Б.,Бранковић Н.: Методика познавања природе и света око нас у наставној пракси, 

Култура, Бачки Петровац;2005. 

13.Др Мирјана Миланков: Методика упознавања околине 1, Скрипта (у припреми), НЦПППБ, Нови 

Сад, 2009. 

15.Десанка Станић Бојковић:Упознавање предшколске деце са околином, Завод за издавање 

уджбеника, Београд, 1990. 

 
Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава:      2   

 

Практична настава:        1      

 

Методе извођења наставе: 

Наставни процес је организован у складу са  Болоњском конвенцијом. Настава је  креативна,  

интерактивна, кооперативна, партнерска, демократична. Предавања се одвијају вербалном и 

дијалошком методом, фронтално. Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу писаних 

припрема, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације целокупне 

активности и наставника и студената.  За предавања и вежбе се користе сва доступна наставна 

средстава и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом натавника са 

студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Број бодова 

Максимум 

Број бодова 

Минимум 

 

Активност у току предавања 5 3  

Активност на вежбама 5 3  

1.Колоквијум 10 6  

2.Колоквијум 10 6  

Добровољни рад у заједници 10 6  

Семинарски  10 6  

Завршни усмени испит 25 15  

Завршни писмени испит  25 15  

Збир бодова 100 60  

Оцена  10 6  
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Студијски програм :     Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:             Методика ликовног васпитања 1 

Наставник:                      Мр Марија Александровић / В. Суботић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:   4 

Услов: / 

Циљ предмета:  
-Стицање сазнаwа о методици ликовног васпитања деце предшколског узраста 

-Упознавање специфичности поступка који се примењују са децом предшколског узраста у области ликовног васпитања 

-Стварање теоријске основе за оспособљавање студената за остваривање циљева ликовног васпитања. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да реализују задатке ооснова предшколског програма у области ликовног 

васпитања предшколске деце . 
 

Садржај предмета 
-Методика ликовног васпиња као  научно-наставна дисциплина 

-Предмет и задаци методике ликовног васпитања 

-Ликовна култура у свету и код нас 

-Утицај визуелних уметности на децу разних узраста 
-Специфичност ликовног васпитања у зависности од доба детета  

-Принципи васпитно-образовног рада и њихов  утицај на  развој дечјег ликовног изражавањаовног васпитања 

- Избор метода васпитно образовног рада у области ликовног  васпитања 

-Средства, прибори и материјали који се користе у области ликовног васпитања 

-Улога појединих области из ликовног васпитања у програму васпитно-образовног рада са поредшколском децом.  

Литература : 
-Б. Карловарис, Методика ликовног васпитања за предшколску децу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

1986., 1987. 

-А. Негру , Методика наставе ликовног културе, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002.г. 

-М. Кокс, Дечји цртежи, Нолит, Београд, 2000. 
-Станојевић-Кастори М. и др.: Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

1987.    

Број часова  активне наставе  3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

 

Методе извођења наставе 

Настава се реализује путем предавања и вежби .Током индивидуалних и групних вежби које се реализују у 

специјализованој учионици студенти самостално примењују теоријска сазнања, са предавања у реализаци задатака 

Методике ликовног васпитања.Одређени задатци реализују се и за време двонедељне праксе у вртићима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10   

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и    

семинар-и 40   
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Студијски програм :   Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:          Методика физичког васпитања 1 

Наставник:                   Др Ласло Хајнал / З. Милић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: / 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за практичну примену организационих облика рада у физичком васпитању деце 

предшколског узраста. 

Усавршавање оних знања и вештина које ће студенте оспособити за планирање, програмирање, спровођење и 

контролу свих организационих облика рада у програму физичког васпитања деце предшколског узраста.  

Упознавање студената са релевантним педагошко-психолошким карактеристикама деце предшколског узраста 

које су битне за успешну примену метода и принципа у усмереним активностима из физичког васпитања. 

 

Исход предмета Да студент уз сарадњи корекцију  ментором може да испланира, узрасно прилагоди  и води 

процес физичког вежбања са децом свих узрасних група у предшколској установи. 

 

Предавања: 

- Појам ,предмет и принципи физичког васпитања; 

- Активности изфизчког васпитања у салама,собама, на отвореном, у води, на снегу ,на леду и у природи; 

- Јутарње телесно вежбање, излети, шетње, летовања, приредбе и јавни наступи; 

- Принципи физчког васпитња, методички поступци, ток процеса вежбања,  

- Методички облици рада: фронтални, групни, индивидуални. Методе рада (показивања и деонстације 

,вербални, имитације и подражавања и постављање моторичких задатака); 

- Наставна средства (справе  реквизити), здравствена контрола ,асистенција (чување и помагање); 

- Припремање васпитача за  усмерену активност,Планирање и програмирање рада (глобално и оперативно); 

- Праћење моторичког и антрополошког  развоја предшколског детета. 

Вежбе :  

- Визуелна презентација угледних активност из физичког васпитања; 

- Појам аксцелерације у развоју, 

- Могућности оптерећивања децве и омладинефизичким вежбањем; 

Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања. 

Литература  

1.Медвед, Р. (1986): СПОРТСКА МЕДИЦИНА , Београд –Загреб,Медицнска књига , 

2.Ђурковић, З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ВШОВ,  

Шабац 

3.Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ, 

СПОРТУ И СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ , Монторекс., Загреб 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

3 2 1 

Методе извођења наставе 

фронтални ,групни и индивидуални облици рада биће заступљени. метода : демонстарације и показивања, 

вербална метода, метод понављања и метод игре. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   
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Студијски програм :   Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:          Методика музичког васпитања  1 

Наставник:                   Мр Наташа Костадиновић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: услова за слушање курса нема, а за полагање услов је положен курс Вокално-инструментални 

практикум IV 

Циљ предмета: Стварање теоријских основа за оспособљавање студената за остваривање циљева 

музичког васпитања у предшколским установама. Упознавање са специфичностима поступака који се 

примењују из области музичког васпитања са децом предшколског узраста.  

 

Исход предмета : Студент треба да се упозна са основним методичким сазнањима и принципима из 

области музике, и циљевима, задацима и облицима  музичке наставе.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. задатак методике; 2.утицај и улога музикеу животу човека и детета; 3..циљеви музичког васпитања у 

предшколским установама;4.немузикални  типови деце;5.предмет и  задаци музичког васпитања деце 

предшколског узраста; 6. принципи музичког васпитања деце предшколског узраста,7. елементи који утичу 

на лепо певање; 8.говорно-певачки органи; 9. дисање;10.постанак тона, дикција, фразирање; 11. хигијена 

певања; 12.музички кабинет; 13. градиво из музичког васпитања; 13. Фактори који утичу на музичке 

способности детета;   

 

Практична настава 

1. правилно дисање; 2. правилно одабирање и комбиновање  музичких садржаја у разним узрасним групама;  

 

Литература  

1. Ђурковић-Пантелић, М., (1998.), МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, Шабац,  

2. Мирковић-Радош, К., (1988.), ПСИХОЛОГИЈА МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ЗУНС, 

Београд 

3. Стојановић, Г.,(1996), НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ЗУНС, Београд 

4. Forai, K., ( 1988.), ÉNEK-ZENE, Budapest 

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  : Метода објашњавања, разговора, демонстрације, PowerPoint prezentacije; 

Облици рада – фронтални , групни, индивидуални; Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас, 

CD-player   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и    

семинар-и 15   
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Студијски програм : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:        Сценска уметност и луткарство 

Наставник:                 Ева Вишњић, спец. 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: / 

Циљ предмета:  
Да студенте осамостали у припреми представе за предшколски узраст на основу већ написаног текста или 

кроз процесни рад при чему користе теоријско и практично знање које стичу на вежбама и радионицама. 

 

Исход предмета  

Студенти ће бити у могућности да науче шта је то позориште, глума, како се прави представа и да та 

сазнања касније пренесу на децу подстичући њихову спонтаност, креативност, изражајност и естетско 

вредновање.    

Садржај предмета   
 Уводно излагање о сценској уметности  

 Дечија драма (Дечији театар и Креативна драма) 

 Позоришна критика  

 Дечија игра и Театар покрета Јожефа Нађа  

 Историја филма у корелацији са сценском уметношћу . 

 Дете и филм  

 Филмска критика  

 Радио драма . 

 Дечије емисије уживо, документарне драме и емисије за децу које праве одрасли . 

Феномен телевизије у васпитању детета   

Литература : 

Књиге: Роналд Харвуд Историја позоришта, CLIO, Beograd, 1998; Виктор Тарнер Од ритуала до театра,  

August Cesarec Zagreb, 1989; Речник позоришне антропологије Приредиле и обрадиле Ивана Вујић и 

Александра Јовићевић, Факултет драмских уметности, Београд, 1996; КС Станиславски Систем, 

Партизанска књига, Београд, 1982; Ли Стразберг Сан о страсти, Факултет драмских уметности, Београд, 

2004; Миленко Мисаиловић Дете и позоришна уметност, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

1997; Милан Мађарев Креативна драма у Шкозоришту; Милан Мађарев Театар покрета Јожефа Нађа;  

Зора Бокшан Од игре до позорнице, Kреативни центар, Београд, 2004; Кит Džonston, Импро, Theatre Arts 

Book, New York, 1977; Дејвид А. Кук Историја филма I и II, CLIO, Београд, 2005; Жак Омон и Мишел Мари 

Анализа филмова, CLIO, Beograd, 2007; Гојко Милетић Свет радио драме, Радио Београд, Београд, 1982 

Приручници:  Звјездана Ладика Дијете и сценска уметност, Школска књига, Загреб, 1970 

 

Број часова  активне наставе  3  Теоријска настава: 1  Практична настава: 2  

Методе извођења наставе: комбиноване 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испт 50 

практична настава 10   

колоквијуми 15   

семинар 15   
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Студијски програм:   Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Дидактички  материјали 

Наставник:                 Др Славољуб Хилченко / Илдико Ђокић, спец. 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  

 Стицање сазнања о различитим дидактичким материјалима и њиховом значају за постизање ефеката у 

учењу деце.  

 Оспособљавање студената за вредновање материјала и средстава, њихове примерености дечијим 

могућностима и потребама да подстичу перцептивне и манипулативно-моторичке способности деце.  

Исход предмета:   

Студент ће бити оспособљен за аналитичко и критичко мишљење о значају и улози дидактичког материјала 

за активности деце у предшколској установи; Компетентан у вредновању, избору и примени критеријума 

при изради дидактичког материјала као што су: функционалност (давање подстицаја за разноврсност игре), 

оригиналност и креативност (дати подстицај да дете самостално ствара правила), примереност развојним 

способностима деце (примењивост у одређеним апектима развоја), естетска вредност и ергонометрија 

(складно обликована, дизајн) и безбедна (постојаност боје,  не шкодљива по здравље,  без могућности 

озлеђивања). 

Садржај предмета:                                    

Теоријска настава 

Когнитивна психологија као полазна основа у развоју и примени дидактичких материјала: Дечије схватање 

света и когнитивни развој; Улога васпитача у подстицању развоја детета; Врсте дидактичког материјала 

према облицима и методама рада, (нпр.: проблемска метода, аналитичко-синтетичка и метода покушаја и 

погрешака); Врсте дидактичког материјала према садржинама и активностима рада; Критеријуми за избор 

дидактичког материјала: функционалност, оригиналност, машта и стваралаштво, одмереност развојним 

способностима деце, естетска димензија, сигурност; 

Дидактичке игре, материјали и играчке-анализа, израда и примена. 

Литература:  

1. Walsh, K. B.: (2002), Програм за рад са децом узраста до три године, Центар за интерактивну педагогију, 

Београд 

2. Squibb, B., Deitz, S. J.: (2002), Активности намењене деци до три године - водич за свакодневну употребу, 

Центар за интерактивну педагогију, Београд 

3. Hansen Kirsten, A. Kaufman, Roxsane K., Burke Walsh K.: (2002), Креирање васпитно-образовног процеса у 

коме дете има централну улогу - узраст 3-6 година. Центар за интерактивну педагогију, Београд 

4. Rotschild, J., Daniels, E.: (2002), Материјали и активности за рад у учионицама у којима дијете има 

централну улогу, Библиотека Корак по корак, Интерактивна наставна књига 3, Педагошки центар Црна 

Гора, Подгорица 

Број часова  активне наставе: 2 Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, истраживачки рад, индивидуални рад и педагошка пракса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - тест  

практична настава - вежбе 20 усмени испит 30 

колоквијум-и  практикум  

Семинарски рад  40   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:                 Корак до здравља 

Наставник:                 Др сци.мед. Мирјана Миланков / Др стом. Ж. Стојановић 

Статус предмета:       изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: ...... 

Циљ предмета: да студенти усвоје знања из области превенције болести повреда и насиља неопходне за: 

 самостални васпитно образовни у рад са децом предшколског узраста у области превенције болести 

повреда и насиља; 

 самостални избор метода, облика и средстава за остваривње активности  у раду са предшколском децом 

у области превенције болести повреда и насиља;  

 развијање здравствене културе понашања код деце предшколског узраста; 

 развијање креативности за обликовање активности у предшколским установама у области очувања 

здравља и квалитета живота; 

 организовање и извођење вежби и пројеката из превенције болести повреда и насиља. 

Исход предмета:  да студенти стекну знање и овладају вештинама које ће код деце предшколског узраста 

развити: 

 основне представе о појмовима  њихово повезивање;  

 способност  посматрања и уочавања појава и односа у животној средини; 

 вербално и ликовно описивање појмова, појава и односа у животној средини; 

 мануелно и сценско изражавање уочених појмова, појава и односа у животној средини; 

 радозналост и интересовање за животну средину; 

 естетска осећања према појавама у животној средини; 

 пожељно понашање  у очувању и заштити животне средине; 

 хумане, равноправне и толерантне односе према људима у ужој и широј животној средини; 

 способност за употребу основних комуникационих и информационих средстава у очувању и заштити 

животне средине 
Садржај предмета 

Време АКТИВНОСТ САДРЖАЈ    АКТИВНОСТИ 

 

1. Недеља 

 

Предавање Дефиниције  основних појмова и критеријума 

Вежба Програмски задаци и садржаји у области превенције болести, повреда и насиља. 

Формирање група. Дефинисање тема. Методологија рада.  

 

2.Недеља 

 

Предавање Здравље и квалитет живота. 

Вежба Здрави стилови живота 

Тема: Здравље и животна средина 

 

3.Недеља 

 

Предавање Примарна превенција болести, повреда и насиља  

Вежба Унапређење здравља.  

Тема: Лична хигијена. 

 

4.Недеља 

 

Предавање Примарна превенција болести респираторног тракта. 

Вежба Превенција капљичних инфекција. 

Тема: Инфекције горњег респираторног тракта 

 

5.Недеља 

 

Предавање Примарна превенција болести дигестивног тракта. 

Вежба Превенција алиментарних инфекција. 

Тема: Хигијенско припремање и конзумирање хране 

 

6.Недеља 

 

Предавање Примарна превенција неухрањености и гојазности 

Вежба Квалитет и нутритивна вредност намирница 

Тема: Пирамида исхране 

 

7.Недеља 

 

Предавање Примарна превенција повреда и тровања.  

Вежба Развијање свести о превенцији повреда и тровања 

Тема:Превенција повреда и тровања деце у кући 

 

8.Недеља 

 

Предавање Превенција повреда у саобраћају 

Вежба Дете - учесник у саобраћају 

Тема: Заштитна средства за децу у саобраћају 

 

9.Недеља 

 

Предавање Превенција повреда у вртићу 

Вежба 

 

Улога васпитача у превенцији повреда  у вртићу 

Тема: Безбедан вртић 

 

10.Недеља 

Предавање Превенција поврда на јавном месту 

Вежба Улога родитеља у превенцији повреда и тровања  
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 Тема: Безбедност деце на јавном месту 

 

11.Недеља 

 

Предавање Превенција насиља и злостављања деце 

Вежба Превенција занемаривања деце  

Тема: Стоп насиљу над децом 

 

12.Недеља 

 

Предавање Превенција сексуалне злоупотребе деце 

Вежба Превенција насилног одвођења, продаје и трговине децом 

Тема: Дечја порнографија 

 

13.Недеља 

 

Предавање Средства за комуникацију и здравље 

Вежба Утицај компјутера и мобилног телефона на здравље деце 

Тема: Телевизор, компјутер и мобилни телефон и квалитет живота детета 

 

14.Недеља 

 

Предавање Светска здравствена организација и светски дан здравља. 

Вежба Здравље деце, квалитет живота и животна средина. 

Тема: Важна је свака мајка и свако дете 

 

15.Недеља 

 

Предавање Безбедна деца у безбедној заједници 

Вежба Различити нивои припрема у области унапрења квалитета живота, превенцији болести, 

повреда и насиља: израда елабората, писане припреме и скице  организације дневних 

активности у области заштите животне средине. 
 

 

Број часова  активне наставе: 2 

 

 

Теоријска настава:      1   

 

 

Практична настава:        1      

 

Литература  

1.Деца пре свега, Светска декларација и план акције са светског самита за децу, Конвенција о правима детета, 

УНИЦЕФ, Њујорк, 1990. 

2.Миланков М.: Трауматизам у деце; ВМАП, Нови Сад, 1994. 

3.Миланков М.. Безбедна заједница-живот без повреда; НЦПППБ Нови Сад, 2008. 

4.Мilankov М.:Safe Children in Safe Communities, Book of abstracts, 1
st
  Regional South Eastern Europe Conference 

on Safe Communities, Book of abstracts, NCPPPB, Novi Sad 2009. 

5. Миланков М.: Беzбедна деца у беzбедној zаједници, НЦПППБ, Нови Сад, 2009. 

6.Др Душан Д.Ђорђевић: Развојна психологија, Дечје новине, Горњи Милановац, 1988. 

7.Марко Марковић: Телесни развој и здравствено васпитање, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 

1996. 

8.Телесни развој детета и здравствено васпитање, Стручна заједница образовних организација Србије, Виша 

школа за образовање васпитача, 1997. Београд 

Методе извођења наставе: 

Наставни процес је организован у складу са  Болоњском конвенцијом. Настава је  креативна,  интерактивна, 

кооперативна, партнерска, демократична. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, фронтално. 

Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу писаних припрема, изналажење нових идеја и неговање 

активне критичке дискусије уз евалуације целокупне активности и наставника и студената.  За предавања и 

вежбе се користе сва доступна наставна средстава и помагала. Консултације се одвијају једанпут недељно, 

индивидуалним радом наставника са студентима. Вредновање рада студената обухвата све инструменте 

савремене методичке евалуације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Број бодова - Максимум Број бодова - Минимум 

Активност у току предавања 5 3 

Активност на вежбама 5 3 

1.Колоквијум 10 6 

2.Колоквијум 10 6 

Добровољни рад у заједници 10 6 

Семинарски  20 12 

Завршни усмени испит 20 12 

Завршни писмени испит  20 12 

Збир бодова 100 60 

Оцена  10 6 
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Студијски програм : Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:        Методологија истраживања 

Наставник:                  Др Слободан  Манојловић 

Статус предмета:       обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: / 

Циљ предмета 
Упознавање студената са функцијом, обележјима, основним фазама и технологијом реализације научних истраживања  

Оспособљавање студената за самостално планирање и извођење микроистрживачких пројеката у пракси 

Припрема студената за планирање и реализацију истраживања у функцији израде свог дипломског рада 

Исходи предмета  
Студент треба да: 1) познаје основне истраживачке методе и њима одговарајуће истраживачке технике, 2) схвата поступност и познаје 

етапе истраживања, 3) познаје репертоар инструмената истраживања, 4) познаје начин конструкције инструмената и њихове основне 

мерне карактеристике, 5) схвата репрезентативност и дизајнирање узорка, 6) зна самостално израдити идејни пројекат истраживања, 7) 

познаје основне униваријатне статистичке методе, 7) познаје технологију извештавања о обављеном истраживању зависно од намене 

истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основна обележја науке и основне карактеристике научног сазнања. Научна хипотеза, научна чињеница, научно објашњење, научни 

доказ, научни закон, научна теорија, научни систем. Етапе педагошког истраживања (избор проблема инстраживања, израда пројекта 

истраживања, прикупљање података, обрада података, интерпретација резултата и извођење закључака, израда извештаја о 

истраживању, практична примена нових сазнања). Методе педагошког истраживања (дескриптивна, систематска неекспериментална 

метода – сервеј, метода експеримента). Технике и инструменти прикупљања података (анализа документације, студија случаја, 

систематксо посматрање, интервју, анкетирање, тестирање, скатирање). Узорковање и врсте узорака. Основни статистички поступци у 

подагошком истраживању (сређивање и графичко приказивање података, анализа дистрибуције фреквенција, мере централне 

тенденције, мере дисперзије – варијабилитета, мере повезиваности, тестирање хипотеза о дистрибуцији – кростабулација и Хи – 

квадрат тест, тестирање значајности разлика т-тест и једносмерна анализа варијансе) 

Практична настава  
Вежбе израде инструмената и вежбе статистичких поступака. 
Литература  

Мужић, В. (1979): МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА, Свјетлост, Сарајево, стр.11-12,  18-29,  35-50,  147-178,  

533-542,  598-605 

Михаиловић, Д. (1999): МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА, ФОН, Београд, стр. 15-17,  43-45,  255-266 

Банђур, В. – Поткоњак, Н. (1999): МЕТОДОЛОГИЈА ПЕДАГОГИЈЕ, Савез педагошких друштава Југославије, Београд, стр. 93-98,  

325-390 

Радовановић, И. – Вилотијевић, С. (2000): ОПШТА ПЕДАГОГИЈА – ПРАКТИКУМ, ВШОВ и Учитељски факултет, Београд, стр. 

75-123 

Козић, С. (2006): ЗНАЧАЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У БУДУЋЕМ ОБРАЗОВАЊУ ВАСПИТАЧА, Зборник 

радова са међународне стручно-научне конференције, ВШОВ, Суботица, стр. 129-136 

Број часова  активне 

наставе: 2 

Теоријска настава: 

1 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе 

Предавања уз ПП презентације, панел дискусије у функцији тимског пројектовања истраживања, решавање 

задатака у поступку статистичке обраде података истраживања, презентовање самосталних идејних 

пројеката истраживања од стране студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит или тест 2 х 20 = 40 

идејни пројекат 

истраживања 
20 усмени испт 30 
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Студијски програм :  Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:         Методика  упознавања околине 2  
Наставник:                            Др  Мирјана Миланков /  И. Ђокић, спец. 

Статус предмета:        обавезни 
Број ЕСПБ: 4 

Услов:                                   Одслушан курс из Методике упознавања околине 1 

Циљ предмета 

На основу теоријских и делимично практичних сазнања стечених из Методике упознавања околине 1 следе адекватни циљеви овог 

предмета где се априори морају испоштовати темељне одреднице организације активности, а то су: - Садржаји намењени у 

организацији активности деце, морају задовољити принцип научности (научна писменост) и основне постулате исходишних 

фундаменталних природних и друштвених наука. Импровизацију и произвољну интерпретацију у целости потиснути. – Умешност 

успостављања комуникационе компетентности и са родитељима, а посебно са децом је драгоцена. – посебан смисао у прилагођавању 

садржаја дечјих активности могућностима и индивидуалним способностима деце (ниво захтева), неопходност диференцијације , 

правилна и научна употреба термина и појмова, избегавање антропоцентризма, а фаворизовање екоцентризма.. – Користећи савремена 

методичка достигнућа и сазнања наших и страних аутора  испољити способност адекватног избора метода и облика рада у процесу 

моделовања (обликовања) дечје активности да боравак у предшколској установи буде истинска забава, радост дружења и игре.  

Исход предмета  

Садржаје активности учинити разумљивим, у животу примењивим, са посебним акцентом на развој учења, навика, пожељног 

понашања, сналажења у простору  и  времену, усмерени на развој интелектуалних, психофизичких когнитивно-конативних и 

социјално-афективних сфера личности детета. Исходи и циљ садржаја и програма упознавања околине у дечјим активностима, дакле, 

нису усвајање тих програмских садржаја, већ на основу тих децу подстицати да размишљају, истражују, решавају неке проблемске 

ситуације, доносе одлуке, сарађују, друже се, планирају, испољавају самосталност и самопоштовање, толерантност, одговорност и  

вештину комуникације.   

 Садржај предмета 

Теоријска настава 

Повезивање свих учесника  у  образовно-васпитном процесу, мењање и осавремењавање праксе актиности деце, полазећи од 

савремених достигнућа, свакако, уважавајући традицију и позитивна досадашња искуства.  Програмирање и планирање дечјих 

активности и њихова подела на усмерене, комбиноване и слободне. Савремен облике и методе рада укомпоновати преко активног 

односа у којем дете улази са стварима и људима око себе, сазнајучи стварност, преко које остварује свој идентитет и стиче неопходну 

сигурност. Посебну пажњу у организацији дечје активности поклонити методи игре, методи сценске комуникације, едукативној 

радионици и методи  ''корак по корак''.  Креирати,  осмислити  и  обликовати  следеће активности:  посматрачко-перцептивне, 

перцептивно-моторичке, здравствено-хигијенске, практично животне и радне, друштвене, откривачке  ''мозгалице'', резоновања, 

увиђања и изучавања и активности представљања, изражавања и стварања (креације). Сваку активност одговорно и савесно планирати. 

Прецизно одредити циљеве и исходе, диференцирати садржаје уз поштовање нивоа захтева (прилагођеност могућностима детета). 

Посебну пажњу поклонити корелацији  са ликовним, музичким и изражајним могућностима деце и свим осталим областима образовно-

васпитног рада. О свим овим и осталим активностима уредно водити радне књиге васпитача. 

Практична настава 

Анализа програмских садржаја за активности уз дидактичко-методичка упутства. Израда и коришћење инструмената за методичку 

евалуацију активности. Израда методичке писане припреме према егземплару или самостално. Израда и коришћење свих врста 

материјала и помагала за све посебне врсте наставе. Целовита и критичка анализа и евалуација сваке активности и студента 

реализатора. 

Литература: 
Грдинић Б.,Бранковић Н. (2005.): Методика познавања природе и света око нас у наставној пракси, Култура, Бачки Петровац; 

Станић – Бојковић Д.,(1990): Упознавање предшколске деце са околином, БГД, Завод за уџбенике и наставна средства.   

Број часова  активне наставе:   3 Теоријска настава:      0   Практична настава:        3    

Методе извођења наставе 
Наставни процес биће организован једним делом на традиционалан начин предавања и вежби уз коришћење свих доступних наставних 

средстава и помагала. Настојаће се да се иновира, прилагоди, учини креативнијом, демократичнијом, партнерском, интерактивном и 

кооперативном што су интенције савремене органозације наставе. Вежбе  се  одвијају у групама, уз темељну анализу писаних 

припрема, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације целокупне активности и наставника и 

студената. Консултације се одвијају једанпут недељно, индивидуалним радом са студентима. Вредновање рада студената (евалуација) 

обухвата све инструменте савремене методичке евалуације укључујући и Болоњску конвенцију. 

Предавања се одвијају претежмо вербалном и дијалошком методом, фронтално, уз повремено коришћење графоскопа и видео – бим 

пројектора. Вежбе се одвијају по групама у виду дискусија и презентација писаних припрема. Консултације се обављају у 

индивидуалним контактима са студентима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит или тест  20 

практична настава 15 усмени испт 45 

колоквијум-и    

писане припреме  10   

руковођење групом на педагошкој пракси 5   
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Студијски програм :  Образовање  струковних  васпитача  предшколске  деце 

Назив предмета:         Методика ликовног васпитања 2 

Наставник:                  Мр Марија Александровић / В. Суботић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: Положена Методика  ликовног  васпитања 1 

Циљ предмета: Развијање стваралачког и критичког односа студената према методици ликовног васпитања.Оспособљавање 

студената да самостално плнирају и реализују различите ликовне активности.Упознавње са различитим прприступима у 

вредновању дечијег ликовног израза.Корелација методике ликовног васпитања са другим методичким областима кроз теорију 

и праксу.Оспособљавање студената да стечена знања примењују у самосталном практичном раду са предшколском децом. 

Исход предмета је  

Очекује се да студенти након одслушане наставе Методике ликовног васпитања 2 могу:  
1.Планирати, изводити и анализирати различите облике активности са децем у области ликовне културе. 

2.Пратити, уочавати и вредновати степен развоја ликовног изражавања предшколског детета. 

3.Мотивисати  и подстицати децу да се усавршавају у свом ликовном изражавању. 

Садржај предмета 

-Упознавање студената са Програм ликовног васпитања у оквиру основа предшколског програм 

-Планирање и извођење ликовних активности у зависности од доба детета 
- Однос дете-васпитач приликом организације ликовних активности  

-Методе и облици рада у ликовним активностима предшколске деце 

- Процењивање дечијег ликовног израз и уочавање карактеристика развоја детета 

-Педагошки, психолошки и естецки аспект анализа 
-Повезивање ликовног васпитања са другим уметностима и присутност визуелних уметности у животу предшколске установе 

- Рад са талентованом децом. 

 

Практични део 
Посматрање и анализа активности које се у области ликовног васпитања изводе у предшколским установама. 

 

Литература : 

1. Карловарис, Б. (1986), Методика ликовног васпитања  предшколске деце, Београд ,Завод за уџбенике и наставна средства, 

2.  Негру , А. (2002), Методика насаве ликовног културе, Вршац,  Виша школа за образовање васпитача 

3. Кокс, М. (2000), Дечји цртежи, Београд , Нолит 
4. Станојевић-Кастори ,М. и др,(1987), Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Београд Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

Број часова  активне наставе: 3   Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Током семестра методичке вежбе се реализују у вртићу, као и самостални практичан рад студената Студенти се уз помоћ  

васпитача ментора и стечених теоријских и практичних сазнања претходних предавања и вежби припремају се за самостално 

извођење практичног рада. Студенти имају могућност консултовања према личним потребама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испт 30 

Реализовани постављени задаци 
вежби 

15   

Одрађене обавезе на пракси  15   

Припрема и практично извођење 

извођење активности  
30   
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Студијски програм : Образовање  струковних  васпитача  предшколске  деце 

Назив предмета:        Методика физичког васпитања 2 

Наставник:                 Др Ласло Хајнал / З. милић 

Статус предмета:       обавезан 

Број ЕСПБ:   3 

Услов:     Одслушан курс из Методике физичког васпитања 1 

Циљ предмета 

 Циљ предметс је у доприносу развоја осећаја и овлаштености студената за професионалан однос као будућих 

васпитача, за самостално извођење свих програма уз примену савреманих метода рада и организционих 

облика рада у подручју физичке културе. Развој студената потицајно усмерити на свеукупни курикулум 

дететових свеукупних потреба кроз усвајање знања која регулишу процесе усмерених трансформација 

(позитивних промена  антрополошких обележја деце, развој и повећање фонда моторичких сазнања потребних 

за живот, развијање позитивних  особина личности) у том васпитно образовном процесу. 

Исход предмета  

Да студент може самостално да испланира  и спроведе  усмерену активност из физичког васпитања. Треба да 

зна да дозира оптерећење прилком вежбања и да се оспособи да контролише емоције и пажњу деце на 

предмету рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне  форме кретања  (ходање,трчање,хватање,пењање,бацање,пузање,гађање,провлачење, 

котрљање итд.) 

Дозирање оптерећења кроз вежбање са децом и трајање процеса вежбања с обзиром на узраст; 

Корективна гимнастика; 

Трбушни мишићи, мишићи раменог појаса; 

мишићи леђа, мишићи стопала; 

Покретне игре (специфичност с обзиром на узраст, класификација  у усмереним активностима ...)  

Припремање васпитача за  усмерену активност, планирање и програмирање рада (глобално и оперативно); 

Праћење моторичког и антрополошког  развоја предшколског детета. 

Практична настава  

- Презентација угледних активност из физичког васпитања; 

- Место жене у спорту и физичкој култури кроз историју; 

- Дозирање  оптерећења рекреативаца у процесу тренинга; 

Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања, 

Литература  

1.Медвед,  Р. (1986): СПОРТСКА МЕДИЦИНА , Београд –Загреб,Медицнска књига , 

2.Ђурковић,З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ВШОВ, 

Шабац 

3.Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ, СПОРТУ И 

СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ, Хрв. савез за спортску рекреацију Монторекс.Загреб 

4.Крагујевић, Г. (1983):  МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, Пед. завод за ФК, Београд, 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе:  фронтални ,групни и индивидуални облици  рада , Power Point презентације. Од 

метода : демонстарације и показивања, вербална метода, метод понављања и метод игре. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испи 15 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........   

семинар-и 10   
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Студијски програм :      Образовање  струковних  васпитача  предшколске  деце 

Назив предмета:             Методика  музичког васпитања  2 

Наставник:                      Мр Наташа Костадиновић 

Статус предмета:           обавезни 

Број ЕСПБ:          4 

Услов: услов је положен курс Методика музичког васпитања 1 

Циљ предмета: 

 Стварање практичних основа уз стечена теоријска знања за оспособљавање студената за 

остваривање циљева музичког васпитања у предшколским установама. Упознавање са 

специфичночћу поступака који се примењују из области музичког васпитања са децом предшколског 

узраста.  

 

Исход предмета :  

Студент треба да усвојена методичка знања презентује на практичким задацима у предшколским 

установама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Певање;2. Свирање;3.Музичке игре;Хорска радионица;4.Оркестарска радионица;5.Импровизације 

6.Драматизације;7.Игре из области теорије музике 

 

Практична настава 

1. правилно одабирање и комбиновање  музичких садржаја у разним узрасним групама;2.Практична 

примена садржаја   

 

Литература  

1. Ђурковић-Пантелић, М., (1998.), МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ          

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, Шабац,  

2. Мирковић-Радош, К., (1988.), ПСИХОЛОГИЈА МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ЗУНС, 

Београд 

3. Стојановић, Г.,(1996), НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ЗУНС, Београд 

4. Forai, K., ( 1988.), ÉNEK-ZENE, Budapest 

 

 

Број часова активне наставе:3 Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе  : Метода објашњавања, разговора,опажања, демонстрације, игре, 

стваралачког рада, PowerPoint prezentacije; Облици рада – фронтални , групни, индивидуални; 

Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас, CD-player   

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и  методска припрема  10 

семинар-и 10   
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Студијски програм :  Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:         Методика неге и васпитања деце раног узраста 

Наставник:                  Др Славица Костић 

Статус предмета: изборни (обавезни за модул : васпитач за рад са децом до 3 године-јаслице) 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: положен испит из : Предшколска педагогија, као и МВОР  

Циљ предмета :  

- да се студенти упознају са особеностима деце раних узраста ; да упознају поступке у раду са овом 

децом, као и садржаје рада са њима, имајући при томе у виду пре свега јединство неге и васпитања. 

Исход предмета :   

- да студенти добро познају особине деце раних узраста, да овладају поступцима рада са овом децом, да 

умеју самостално да планирају, реализују и вреднују рад са децом у јаслицама.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:-специфичности развоја и учења деце раног узраста,  

                                 -начела неге и васпитања деце у јаслицама,. 

                                 -проблем адаптације у дечјим јаслицма,   

                                 -нега деце, очување здравља, хигијена и задовољавање потреба за храном и сном, 

                                 -активности које се организују са децом раног узраста, 

                                 -игре и играчке које се користе у јаслицама, 

                                 -однос васпитач-дете раног узраста 

                                 -проблеми у раду са децом и начини њиховог решавања, 

                                 -сарадња са родитељима деце раног узраста, 

                                 -планирање, евиденција и евалуација рада у јаслицама.          

 

Практична настава: практични примери и ситуације везане за рад у јаслицама и њихова анализа.    

Литература :- Ивић,И. (више издања) : Васпитање деце раног узраста; ЗУНС; Београд, 

                        - Група аутора (2003) : Корак по корак 1; Креативни центар; Београд,                                                  

                        -Основе програма васпитног рада са децом до три године; Просв. Гласник РС  

                          Број 1,1994. 

Број часова  активне наставе:  3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе :  

- усмено излагање тематских целина уз примену одговарајућих техничких помагала, дискусије о појединим 

садржајима и практичним примерима рада у јаслицама. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања До  20 писмени испит  

практична настава        10 усмени испт 30 

колоквијум-и        30 ..........  

семинар-и        10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :    Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:            Рад са децом на болничком лечењу 

Наставник:                    Јасмина Кнежевић, спец. 

Статус предмета:           изборни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов: / 

Циљ предмета 

Задатак васпитача је хуманизовање боравка деце у болници и не спречавати појаву психичких 

поремаћаја. Да студенти упознају систем специјалног васпитања и образовања и да развијају 

способност за васпитање и образовање деце која бораве у болници. Да би успешно дошли до 

реализације циља, поред адекватне опремљености радне собе, дидактичким и потрошним 

материјалима. Да се студенти оспособе за прилагођавење васпитно-образовних циљева, садржаја 

метода, облика рада и поступака потребама и могућностима деце са сметњама у развоју. 

Исходи предмета  

Студент треба да: 1) усвоји основна сазнања о преедмету изучавања  предмета, 2) да разликује методе, 

облике и средства васпитно-образовног рада у болничком лечењу од истих категорија у другим педагошким 

дисциплинама, 3) да студент разуме етиологију  настанка болести, 4) да на основу клиничке слике може да 

препозна различите врсте развојних сметњи и поремећаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет,развој и положај предмета болничког лечења у систему медицинских наука и веза са другим 

научним областима. Класификација и етиологија и симптоматологија болести. Основе болести због којих се 

деца хоспитализују на болничком лечењу. 

Практична настава  

Непосредан увид у васпитно-образовни рад код деце која су на болничком лечењу. 

Литература  

Чордић А.,Бојанин С., (1992): Општа дефектолошка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биро, М. (1990): КЛИНИЧКА ПСИХОЛОГИЈА, Медицинска књига, Београд – Загреб, стр. 19-22 

Капор-Стануловић Н. (1999): КАКО ПОМОЋИ ДЕЦИ У КРИЗИ, УНИЦЕФ, канцеларија Београд, стр. 8-40 

Ераковић, Т. (1999): ОСНОВИ СПЕЦИЈАЛНЕ ПЕДАГОГИЈЕ СА МЕТОДИКОМ, Учитељски факултет, 

Сомбор, стр. 73-83 

Кондић, К.- Поповић, Т. (1981): ПРИРУЧНИК ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ ДЕТИЊСТВА И 

МЛАДИСТИ, Савез друштава психолога Србије, Београд, стр. 74-77 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ДЕЦЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗЛОСТАВЉАЊА, интерни текст 

Капор-Стануловић Н. (1999): ОРГАНИЗАЦИЈА ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, УНИЦЕФ, канцеларија 

Београд, 7-15 

Група аутора, (1973):  Основе дефектологије, Школска књига Загреб. 

Број часова  активне наставе: 3     Теоријска настава:  2 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 

Предавања уз  презентације, панел дискусије, презентовање семинарских радова студената 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит или тест 30 

практична настава  10 усмени испт 40 

семинарски рад 15   
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:         Рад са даровитом децом 

Наставник:                  Др Славица Костић 

Статус предмета:        Изборни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов:  

Циљ предмета : да студенте упозна са  свим категоријама даровитости и методама и садржајима 

рада  са  даровитом  децом.  

 

Исход предмета : да студенти могу да идентификују даровиту децу и на адекватан начин подстичу 

њихов развој. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  - појам даровитости, 

                                    -врсте даровите деце – категорије 

                                    - методе, облици и садржаји рада са даровитом децом.   

 

Практична настава:анализа примера из праксе (педагошки дневник).  

 

 

Литература :  ВШОВ  Вршац:  Зборник  4, 1998.  ( о даровитости ). 

                          Часопис:  Креативно  васпитање 

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе :  

 

Усмено излагање уз примену одговарајућих помагала и техничких средстава; дискусије ; практичан 

рад студената  

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :          Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:                 Књижњвност за децу  (М-језик) 

Наставник:                          Др Емеше  Мате 

Статус предмета:   обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:       уписан 3. семестар 

Циљ предмета 

Упознавање студената са најзначајнијим представницима књижевности за децу 

 

Исход предмета  

Особености те књижевности, критеријуми за избор и вредновање књижевности за децу 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Особености књижевности за децу  

- Историјски развој кнјижевности за децу  

- Етичко-естетске вредности те књижевности  

- Литерарна комуникација  

- Разни жанрови књижевности за децу  

 

 

Практична настава  

         - Анализе књижевности за децу и семинарски  рад из  те области 

 

 

Литература  

Változatok  a gyermeklírára (уредник: Балинт Петер),  2006. 

A magyar gyermekvers (уредник: Богнар Таш). 2001. 

Кözelítések a meséhez (уредник: Балинт Петер), 2004. 

Gyermekpróza (уредник Балинт Петер),  2004. 

Број часова  активне наставе  3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

 Предавање, фронтално, приказ текстова 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 15   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :       Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:              Култура говора и комуникације (М језик) 

Наставник:                        Др Емеше  Мате 

Статус предмета:    обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:   уписан  2. семестар; положен испит: Мађарски (матерњи) језик 

Циљ предмета 

- Оспособљавање студената да успешно комуницирају  

 

Исход предмета  

  Да говоре правилно и економично и буду узор својим васпитачимицима 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Лингвистички, естетски ис социјални аспекти културе говора  

- Психофизиологија и акустика говора  

- Говорни органи  

- Дикција говора 

- Стил, говор и реторика 

- Социјални аспекти говора 

- Патологија говора 

 

Практична настава  

- Вежбе којима се доприноси неговању говорне култура 

 

Литература  

 Hernádi Sándor: Beszédművelés. Bp. 1996. Osiris Kiadó. 

 Fischer Sándor: A beszéd művészete. Bp. 1966. Gondolat. 

 Szónokok, előadók kézikönyve. Sastavi: Deme László. Bp. 1974. Kossuth Kiadó. 

 Montágh Imre i dr.: Gyakori beszédhgibák a gyermekkorban. Bp. 2002. Holnap Kiadó. 

 Nyelvművelő kézikönyv. Priredio Deme László. Bp. 1985. Akadémiai Kiadó. 

Број часова  активне наставе:   

3 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавање, приказ одређених метода говорења 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 
 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

Студијски програм :   Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:           Методика  развоја  говора  1 - М 

Наставник:                    Др Емеше  Мате 

Статус предмета:    обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: / 

Циљ предмета 
 Стицанје сазнања о методици развоја говора деце предшколског узраста 

 Упознаванје специфичности поступка који се примењују са децом предшколског узраста 

 

Исход предмета  
Ствварање теоријске основе ѕа оспособљаванје студената за истваривања циљева области развоја говора 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Методика развоја говора као научно.наставна дисциплина 

Развој говора деца 

Специфичност утицаја на говорни рзѕво деце раних узраста 

Разноврсност методике развоја говора 

Примена слика у методу развоја говора раних узраста 

Језичке игре у функцији метода развоја говора 
Средства која се користе у области развоја говора 

 

Практична настава  

 Посматранје и анализа октивности које се у области развоја говора изводе у предшколским установама 

 Укључивање у рад васпитача поднадзором ментора  

 

Литература  

Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER  

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 

 Предавања и дебате, Консултације 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 5 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 15   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм :   Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Назив предмета:          Методика развоја говора  2 - М 

Наставник:                   Др Емеше  Мате  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:   4 

Услов:          Методика раѕвоја говора 1 

Циљ предмета 

Конкретиација сазнања стечених у претходном курсу   

Исход предмета  

Почетак оспособлјавања  студената за непосредни рад са децом 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Улога матерњег јеѕика у дечјем говору 

Богаћење дечјег речника 

Неговање вербалног изражавања и комуникације  

Разни облици дечје игре у функцији метода развоја говора 

Живот и рад у забавишту у функцији метода развоја говора 

Књижевност као средство метода развоја говора 

Повезивање књижевности са другим уметностима 

Неговање дечјег говорног стваралаштва 

 

Практична настава  

 Посматранје и анализа октивности које се у области развоја говора изводе у предшколским установама 

 Укључивање у рад васпитача поднадзором ментора  

 

 

Литература  

Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER  

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

 Предавања и дебате, Консултације 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања од 0 до 10 писмени испит 0 – 5 

практична настава од 0 до 10 усмени испт 50 

колоквијум-и од 0 до 10 ..........  

семинар-и од  0 до 15   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Основне струковне студије за образовање васпитача 

Назив предмета:        Мађарски  (матерњи)  језик 

Наставник:                 Др Емеше Мате 

Статус предмета:       обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Продубљено упознавање граматтичког система мађарског језика на свим језичким нивиима,  

 

Исход предмета : 

усвајање разноврсних облика језичке комуникације и стицање културе говора и писања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

              Социјални, естетски и лингвистички аспекти културе говоренја и писанја  

- Говорна култура у васпитно-образовном раду 

- Историјат мађарског језика 

- Фонологија, прозодија, морфологија и синтакса мађарског језика 

- Лексикологија и лексикографија језика 

       -       Стилистика 

 

 

 

Практична настава 

        -       Неговање говорне културе 

 

 

 

Литература:   

Мађарски језик (уредник: Ференц Киефер).  2006.  

Мађарски језик (уредник.Геза Балаж). 2005. 

 

 

 

Број часова  активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавање, вербално, анализа језичких текстова 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 15   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Табела 5.2. А   Спецификација  стручне праксе  1, 1. година, 1. 

семестар 
 

Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач предшколске деце на српском и 

мађарском језику 

Врста и ниво студија: основни           Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 1 

Услов: основна знања, одслушана предавања, из опште педагогије и психологије 

Циљ: Упознавање студената са општим питањима и унутрашњом организацијом васпитног рада 

са предшколском децом у предшколској установи, педагошко-психолошке ситуације увођења деце 

у живот и рад предшколске установе. 

Очекивани исходи: Током прве праксе, студенти ће се, поред праћења рада васпитача и 

активности деце, упознати са унутрашњом организацијом васпитно-образовног рада предшколске 

установе, пратити развој комуникације између васпитача и деце, упознати организацију простора, 

времена и активности деце у вртићу као и сарадњу вртића и породице. 

Садржај стручне праксе: Сваки студент се распоређује у једну од васпитних група у 

предшколској установи. Он се, надаље, упознаје са унутрашњом организацијом васпитног рада са 

предшколском децом, распоредом обавезних и слободних активности, режимом дневног боравка 

деце, унутрашњим и спољним уређењем вртића (зграда, просторије, њихова намена, околина 

дечјег вртића, терени, опрема, итд.), понашањем деце и васпитача током обавезних активности, 

ужине, слободних и игроликих активности, доласка и одласка деце из вртића. Студент је обавезан 

да води дневник запажања током целе праксе. Он непосредно помаже васпитачици у организовању 

целокупног рада са групом, консултује се са васпитачем ментором о свим битним питањима 

везаним за рад са децом у предшколској установи. На крају праксе васпитачица потписује дневник 

одрађене праксе и писмено даје мишљење о раду студента. 

 
Број часова, ако је специфицирано:  25   

Методе извођења: Посматрање рада васпитача, консултовање ментора васпитача и професора у 

вези свих питања везаних за праксу, панел дискусије и говорне радионице за размену искустава 

стечених током праксе. Презентовање дневника праксе студената ранијих генерација.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одрађен 1 радни дан праксе: 20 поена 

Одрађена 2 радна дана праксе: 40 поена 

Одрађена 3 радна дана праксе: 60 поена 

Одрађена 4 радна дана праксе: 80 поена 

5 радних дана одрађене праксе: 100 поена 

Студент, након одрађена 3 радна дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и 

тако стећи услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у 

трајању од 5 радних дана јер на тај начин добија 100 поена. 

 
 

 
 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  
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Табела 5.2. А   Спецификација  стручне праксе  2, 1. година, 2. семестар 

 
Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач за рад са децом у предшколским 

установама 

Врста и ниво студија: основни             Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 1 

Услов: одслушана предавања, одрађене вежбе, из: опште педагогије и опште и развојне 

психологије као и одрађена Пракса 1. 

Циљ: Подробније упознавање студената са васпитно-образовном организацијом предшколске 

установе, побољшање комуникације студент-васпитач, студент-деца групе, чешће и непосредније 

учешће студента у непосредан рад са децом како би се реализовали предвиђени задаци које је 

студент добио од васпитача, професора, професора задуженог за праксу. Студенти практично 

примењују знања из основних стручних наставних предмета. 

Очекивани исходи: Студенти се укључују у све видове делатности предшколске установе. Они 

проучавају и анализирају нормативе простора и опреме дечјег вртића, анализирају стварно стање у 

вртићу (просторије, радне собе за децу, за васпитно особље, предворја, гардеробе, санитарне 

просторије, просторије за превентивну здравствену  заштиту деце, радионице, итд.), организацију 

дечјих кутака за игру и машту, друштвене игре, дидактичке материјале, живу природу, парк и тако 

и сл.), врсте активности деце (самосталне, слободне, усмерене, комбиноване, у затвореним 

просторијама као и на отвореном простору, јутарње телесно вежбање, реактивне паузе, оброке и 

спаванје, одмор деце. Студент ће посебну пажњу посветити природи комуникације васпитач.дете 

као и облицима сарадње породице и вртића. 

Садржај стручне праксе:  Сваки студент је дужан да води дневник своје праксе током свих 5 

(пет) радних дана, студенти бележе временски распоред, односно, режим дана у вртићу, запажања 

битна за васпитно-образовни рад деце са својим коментарима и закључцима, стално се консултују 

са васпитачем групе у којој обављају праксу, укључују се у све облике рада као сарадник 

васпитача. Након обављене праксе, васпитач потписује дневник студента и даје писмено мишљење 

о раду и понашању студента током педагошке праксе. 
Број часова, ако је специфицирано:  25   

Методе извођења: Посматрање рада васпитача, помагање васпитачу у својству сарадника. Стално 

консултовање васпитача ментора, професора задуженог за праксу као и осталих васпитача и 

студената који су на пракси у истом објекту где се пракса одвија. Подробно упознавање са планом 

рада васпитача за период када се хоспитује, бележење запажања васпитача о нивоу групе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одрађен 1 радни дан праксе: 20 поена 

Одрађена 2 радна дана праксе: 40 поена 

Одрађена 3 радна дана праксе: 60 поена 

Одрађена 4 радна дана праксе: 80 поена 

5 радних дана одрађене праксе: 100 поена 

Студент, након одрађена 3 радна дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и 

тако стећи услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у 

трајању од 5 радних дана јер на тај начин добија 100 поена. 
 

 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  
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Табела 5.2. А   Спецификација  стручне праксе  3, 2. година, 3. семестар 

 
Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач за рад са децом у предшколским 

установама 

Врста и ниво студија: основни     Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: одслушана предавања из предшколске педагогије, предшколске психологије као и 

медотике васпитно-образовног рада и одрађена Пракса 2. 
Циљ: Током ове двонедељне професионалне педагошке праксе, студент ће се, поред праћења рада 

васпитача и активности деце, укључивати и непосредно у рад са децом како би реализовали предвиђене 

задатке. Очекује се да ће студенти увежбати препознавање и праћење дечјих потреба путем вођења белешки 

о детету у групи, користећи се смерницама за посматрање усмерено на дететово емоционално расположење, 

његов однос према одраслима и ауторитету, осталој деци у групи, материјалима, расположивом прибору, 

дечја интересовања и активности, игра, креативна употреба маште и став детета према непосредној околини.  

Очекивани исходи: Студент самостално осмишљава, организује и реализује васпитно-образовни рад са 

децом како би реализовао предвиђене задатке. 

Садржај стручне праксе: Планирање програма, фактора које треба узети у обзир при планирању, значај 

планирања у раду с децом, осбособљавање студената за посматрање, бележење и извештавање о дечјем 

понашању, организација и уређење средине повољне за учење, упознавање карактеристика и специфичности 

одређене васпитне групе у којој студент борави уз изабраног васпитача – ментора, као и услова и начина 

задовољења развојних и индивидуалних потреба деце кроз одређене елементе: 

- Како се реализује уважавање индивидуалних разлика и посебности деце током реализације 

васпитно-образовног процеса (поштовање развојних могућности деце, интересовања, права на избор 

игровног материјала, активности, пријатеља као и простора и времена за разне игролике 

активности). 

- Асистирање у васпитно-образовној групи васпитача, припремање и посебно консултовање за 

реализацију васпитно-образовних задатака и процеса, остваривање дневних задатака у складу са 

својом улогом и искуством (према стручној процени васпитача ментора и текућим потребама самог 

процеса. 

- Реализација специфичних задатака из Методике васпитно-образовног рада, као и осталих 

наставних области од изузетне важности за струку.  

Број часова, ако је специфицирано:  50   

Методе извођења: Посматрање рада васпитача, активно учешће у свим видовима васпитно-образовног рада 

васпитача, практичан рад са децом и њиховим родитељима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одрађена 2 радна дана праксе: 20 поена 

Одрађена 4 радна дана праксе: 40 поена 

Одрађених 6 радних дана праксе: 60 поена 

Одрађених 8 радних дана праксе: 80 поена 

10 радних дана одрађене праксе: 100 поена 

Студент, након одрађених 6 радних дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи 

услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 10 радних 

дана јер на тај начин добија 100 поена. 

 

 

 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  
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Табела 5.2. А   Спецификација  стручне праксе  4, 2. година, 4. семестар 

 
Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач за рад са децом у предшколским 

установама 

Врста и ниво студија: основни    Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: одслушана предавања из: Менталне хигијене, Породичне педагогије, Методике развоја 

говора 1 и Методике развоја почетних математичких појмова 1, одрађена Пракса 3. 

Циљ: Оспособљавање студената за обављање 2-3 практичне вежбе из горе наведених методика. 

Претходно морају написати припрему за сваку вежбу, на основу консултација са васпитачем 

ментором и предметним наставницима, коју достављају методичарима ради прегледа и давања 

сагласности за практичан рад. По обављеној педагошкој пракси, студент мора поднети наставнику 

– методичару доказ (потврду) из дечјег вртића где је та вежбања обавио. 

Очекивани исходи: У оквиру континуиране педагошке праксе у четвртом семестру, студенти 

реализују и друге посебне или специфичне задатке из појединих методика. Детаљнија упутства за 

ова вежбања студенти добијају од својих наставника – методичара.  

Садржај стручне праксе: У току сваког дана праксе, студент ће издвојити по једну активност 

(самосталну, по дечјем избору, усмерену, комбиновану ...) коју ће приказати у дневнику. Нарочиту 

пажњу обратиће на нашин комуницирања васпитача и деце, наиме, усмеравања дечје пажње у 

жељеном смеру, садржаје, облике и методе рада васпитача, средства којима васпитач подстиче 

креативност деце, утиче на њихов развој у сваком погледу. Студент систематизује своја запажања 

током хоспитовања, формулише своја најзначајнија запажања и закључке као што формулише и 

истиче нека своја питања и дилеме везане за рад у вртићу. 
Број часова, ако је специфицирано:  50   

Методе извођења: Студенти, осим будног посматрања и праћења рада васпитача као и осталих 

запослених у вртићу, се потпуно укључују у извођење појединих активности, иницирају и 

организују игру или игролике активности, шетње, такмичења, или пак асистирају васпитачу. 

Сваком укључивању студента обавезно претходе консултације са васпитачем – ментором. Ово 

ангажовање студент евидентира, бележи у свом дневнику праксе, уз могућност приказивања 

својих размишљања и предлога о различитим приступима овим активностима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одрађена 2 радна дана праксе: 20 поена 

Одрађена 4 радна дана праксе: 40 поена 

Одрађених 6 радних дана праксе: 60 поена 

Одрађених 8 радних дана праксе: 80 поена 

10 радних дана одрађене праксе: 100 поена 

Студент, након одрађених 6 радних дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и 

тако стећи услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у 

трајању од 5 радних дана јер на тај начин добија 100 поена. 

 
 

 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  
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Табела 5.2А   Спецификација  стручне праксе  5,  3. година, 5. семестар 

 
Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач предшколске деце на српском и 

мађарском језику 

Врста и ниво студија: основни        Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: одслушана предавања из методика, одрађена Пракса 4 
Циљ: Да студенти на основу стечених  теоријских и практичних знања из педагошко-психолошких и неких 

методичких дисциплина знатно шире и дубље сагледају унутрашњу организацију васпитно-образовне 

делатности и организацију физичке и социјалне средине у предшколској установи. Такође, студенти се 

непосредно укључују у различите активности деце, облике и начине рада васпитача, комуникацију васпитач-

дете, васпитач-родитељ, планирање и програмирање васпитно-образовног рада са децом.  

Очекивани исходи: Оспособљеност студената да као сарадници, партнери и помагачи васпитачу-ментору 

буду укључени у организацију физичке и социјалне средине, планирање и организацију дечје игре и 

активности као и за учешће у истраживачким пројектима. Припремљеност студената за самосталну 

професионалну педагошку праксу. 

Садржај стручне праксе: Пошто су студенти кроз методику васпитно-образовног рада и неке од посебних 

методика стекли обимна теоријска и практична знања, током двонедељне стручно-педагошке праксе у петом 

семестру, студенти се упознају са васпитно-образовним пројектима које васпитачи-ментори остварују као и 

са планирањем кроз месечни, недељни и дневни план. Свакодневно посматрају ток активности, учествују у 

изради дидактичко'игровних средстава и мотивацији деце за активности у циљу стицања нових навика, 

способности и сазнања. Студенти, надаље, врше анализу комуникације и интерактивности васпитач-

дете/деца,  дете-дете/деца у свакодневним ситуацијама. Они помно посматрају сарадњу између васпитача и 

родитеља и пружају помоћ, информације како васпитачу тако и родитељима. 

Број часова, ако је специфицирано:  50   

Методе извођења: Менторска настава, консултације, припрема и вежбе у вежбаоници (предшколске и друге 

васпитно-образовне установе у којима бораве деца предшколског узраста). 

Литература:  

1. Група аутора: М. Марковић и др. Корак по корак 1 и 2, Креативни центар, Београд, 1997. 

2. Каменов, Е.: Модел Основа програма, Филозофски факултет, Нови Сад, 1997. 

3. Каменов, Е.: Методика васпитно-образовног рада са предшколском децом, ЗУНС, Београд, 1988. 

4. Шимић, Г.: Методика развијања математичких појмова, ВШ за образовање васпитача, Шабац, 

1998.  

Оцена  знања (максимални број поена 100): 

Активност током праксе: до 20 поена 

Практична настава: до 20 поена 

Испољена креативност: до 10 поена 

Реализација посебних задатака: до 30 поена 

Дневник праксе: до 20 поена 

Студент мора одрадити минимум 6 радних дана праксе да би добио потпис о обављеној пракси и тако 

стекао услов за оверу петог семестра. 
 

 
 

 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  
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Табела 5.2. А   Спецификација  стручне праксе  6, 3. година, 6. семестар 

 
Студијски програм/студијски програми: струковни васпитач за рад са децом у предшколским 

установама 

Врста и ниво студија: основни   Статус предмета: обавезан 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Ева Ф. Вишњић, спец. и Илдико Л. Ђокић, спец. 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: одслушана предавања из методика и одрађена Пракса 5 

Циљ: Оспособити студенте да кроз улогу посматрача и сарадника васпитача-ментора процене 

услове, ситуације, правила и организацију рада у васпитној групи вртића – предшколске установе, 

као и односе и улоге васпитача од којих зависи успешност и квалитет развоја, васпитања и 

образовања деце/васпитаника. Од студената се очекује оспособљеност и спремност избора и 

примене метода, облика и средстава у остваривању радних активности са децом као и успешност у 

остваривању сарадње са родитељима. 

Очекивани исходи: Оспособљеност студената за организовање подстицајне средине за учење као 

и реализовање свих облика васпитно-образовног рада и сарадње са васпитачима и родитељима. 
Садржај стручне праксе:  У току тронедељне стручно-методичке праксе на крају шестог семестра, 

студенти учествују у реализацији планираних и других (непланираних, ванредних) активности деце и 

васпитача. Студенти самостално планирају активности, пишу и вреднују дневне припреме уз помоћ ментора 

и професора, обављају задатке током свог васпитно-образовног рада. Учествују у раду васпитачког већа, 

стручних актива као и других тела предшколских установа. Држе практичне активности уз присуство 

наставника методичара и васпитача ментора. Присуствују и остварују директну сарадњу са родитељима деце 

и грађанима друштвене средине. Као и током ранијих пракси, воде дневник педагошке праксе за сваки 

одрађени дан у предшколској установи. 

Број часова, ако је специфицирано:  75  

Методе извођења: Менторска настава, консултације, припрема и вежбе у вежбаоници (предшколске и друге 

васпитно-образовне установе у којима бораве деца предшколског узраста). 

Литература: 

1. Група аутора: М. Марковић и др.: Корак по корак 1 и 2, Креативни центар, Београд, 1997. 

2. Каменов, Е.: Модел Основа програма, Филозофски факултет, Нови Сад, 1997. 

3. Каменов, Е.: Методика васпитно-образовног рада са преджколском децом, ЗУНС, Београд, 1988. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Одрађена 3 радна дана праксе: 20 поена 

Одрађених 6 радних дана праксе: 40 поена 

Одрађених 9 радних дана праксе: 60 поена 

Одрађених  12 радних дана праксе: 80 поена 

15 радних дана одрађене праксе: 100 поена 

Студент, након одрађених 12  дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи услов 

за оверу шестог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 15 радних дана 

јер на тај начин добија 100 поена. 

 
 

 

 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже  

 

  

 

 

 

 

 



 78 

 

 

Табела 5.2Б   Спецификација  завршног рада   
 

 

Студијски програм :  Образовање струковних васпитача предшколске деце 

Врста и ниво студија:  Основне  струковне  студије  -  први степен високог образовања 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Уписана трећа година студија 

Циљеви  завршног  рада:  

             Упознавање са методама израде стручно-истраживачког рада. Кроз припрему стечених 

теоријских и практичних знања показати самосталност у раду. 

Током израде рада, студент додатно развија способности за критичко и креативно мишљење и 

кооперативно понашање, за праћење, вредновање и оцењивање сопственог рада и рада других 

студената, за колегијалну расправу са колегама, менторима и другим студентима, отвореност за 

стално учење, за проширивање  методичких и стручних компетенција. 

Очекивани  исходи: 

Показати:  

               Способност коришћења сазнања и чињеница објављених у домаћој и иностраној 

литератури у решавању конкретног проблема везаног за изабрану тему. 

Способност примене стечених знања током студија у формулисању и решењу формулисаних 

проблема у изабраној теми. 

 

Општи  садржаји:   

             Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје  са 

методологијом истраживања у  области  проблематике предшколског васпитања и образовања. 

Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад  у  форми  која  садржи  следећа  

поглавља: Увод, Преглед истраживања, Предмет и проблем, Циљ и задаци, Хипотезе, Методе, 

Резултати и дискусија, Закључци, Референце, Прилози, Литература. 

Након израде завршног рада реализује се процедура одбране. 
  

1. Методе извођења: 

2.               Самосталан рад уз ментора. Самостално коришћење електронско-информатичке 

технологије. 

3.  

4.  

5.  

Оцена (максималан број поена 100): 

 

Пријава  пројекта: .................................................  0-30 

Реализација стручно истраживачких процедура: 0-30 

Завршна верзија рада: ........................................... 0-20 

Одбрана завршног рада: ....................................... 0-20 

 

 
 

 

 

 

 

 



 79 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  
 (Ова табела може бити организована и на други начин у зависности од структуре студијског програма и 

модула у оквиру студијског програма.)  

 

 Ш            Назив предмета  Тип  Статус  

предмета 

     Часови активне наставе  

ЕСПБ 

      П   В   ДОН СИР 

Предмети изборног блока 1. 

1 ЛИКОИ102 Ликовна радионица 

 

С И 1 1 0 0 3 

2 ЕКООИ101 Екологија 

 

С И 1 1 0 0 3 

3 ДРАОИ103 Драмска радионица 

 

С И 1 1 0 0 3 

Предмети изборног блока 2. 

1 ФРЕОИ204 Филозофија религије 

 

С И 2 1 0 0 3 

2 СОБОИ205 Социологија образовања 

 

С И 2 1 0 0 3 

3 СППОИ206 Специјална педагогија 

 

С И 2 1 0 0 3 

4 СППОИ207 Предавање енглеског језика деци 

предшколског узраста 

С И 2 1 0 0 3 

Предмети изборног блока 3. 

1 ПЛИОИ308 Пливање 1 

 

СА И 0 2 0 0 3 

2 ДИЈОИ309 Педагошка дијагностика 

 

С И 1 2 0 0 3 

3 ПСЕОИ310 Психологија емоција 

 

С И 1 2 0 0 3 

Предмети изборног блока 4. 

 ПЛИОИ411 Пливање 2 

 

СА И 0 2 0 0 3 

 ПРВОИ412 Примена рачунара у вртићу 

 

СА И 1 1 0 0 3 

 КДЗОИ515 Корак до здравља 

 

СА И 1 1 0 0 3 

 МЗРОИ414 Музичка радионица 

 

СА И 1 1 0 0 3 

Предмети изборног блока 5. 

 СЦУОИ515 Сценска уметност и луткарство 

 

С И 1 1 0 0 3 

 ДИМОИ516 Дидактички материјали 

 

СА И 1 1 0 0 3 

 РЗИОИ517 Радионица за игру 

 

С И 1 1 0 0 3 

Предмети изборног блока 6. 

 РАНОИ618 Метод. неге и васпит. деце 

раног узрас. 

С И 2 1 0 0 3 

 БОЛОИ619 Рад са децом на болничком 

лечењу 

СА И 2 1 0 0 3 

 ДАРОИ620 Рад са даровитом децом С И 2 1 0 0 3 

 КПРОИ621 Корективни педагошки 

рад 

СА И 2 1 0 0 3 

Табелу модификујте у зависности од броја изборних блокова и  предмета који садрже које уносите, користећи инсерт мод. Можете унети и 

друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је дате у неком другом 

електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели. 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе 

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно 

апликативни 

Статус предмета: И-изборни ,  ако програм има модуле ИЗ-изборни заједнички за више модула, ИМ-изборни за појединачни модул. Ако 

има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.  

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски 

истраживачки рад. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. 
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Табела 5.4.    Листа предмета на студијском програму првог 

нивоа, по типу предмета:  
Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, 

односно уметничко стручни, Стручно апликативни 

 
 

(Ова табела може бити организована и на други начин у зависности од структуре студијског програма и модула у оквиру 

студијског програма, при чему подаци могу бити приказани и у више одвојених табела) 

 
 
Тип предмета Шифра 

предмета 

 

Назив предмета Семестар  ЕСПБ 

 

Академско-

општеобразовни 

предмети  

 

МАТОБ101 Матерњи  језик 1 5 

ФИЛОБ102 Филозофија 1 4 

СЈЕОБ103 Страни језик 1 1 4 

ПЕДОБ105 Општа педагогија  1 4 

ОПСОБ106 Општа психологија 1 4 

СЈЕОБ208 Страни  језик 2  2 4 

СОЦОБ314 Социолгија 3 4 

                                                                                                                          Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ академско-општеобразовних предмета = 14,01% 
29 

Научно, односно 

уметничко стручни 

ФЗВОБ104 Физичко васпитање (рекреација) 1 1 2 

ЛИКОИ102 Ликовна радионица 1 3 

ЕКООИ101 Екологија 1 3 

ДРАОИ103 Драмска радионица 1 3 

КГКОБ207 Култура говора и комуникације  2 4 

ФЗВОБ209 Физичко васпитање (рекреација) 2 2 2 

РПСОБ210 Развојна психологија 2 5 

ИНФОБ211 Информатика и рачунарство 2 5 

ОБТОБ212 Образовна технологија 2 3 

ФРЕОИ204 Филозофија религије 2 3 

СОБОИ205 Социологија образовања 2 3 

СППОИ206 Специјална педагогија 2 3 

СППОИ207 Предавање енглеског језика деци 

предшколског узраста 

2 3 

КЊДОБ313 Књижевност за децу  3 4 

ПРПОБ315 Предшколска педагогија  3 4 

ППСОБ316 Педагошка психологија 3 4 

ДИЈОИ309 Педагошка дијагностика 3 3 

ПСЕОИ310 Психологија емоција 3 3 

ПОРОБ419 Породична педагогија 4 4 

МЕХОБ420 Ментална хигијена 4 3 

ТЕЛОБ422 Телесни развој са здравственим  

васпитањем 

4 4 

СЦУОИ515 Сценска уметност и луткарство 5 3 

РЗИОИ517 Радионица за игру 5 3 

РАНОИ618 Метод. неге и васпит. деце раног узрас. 6 3 

ДАРОИ620 Рад са даровитом децом 6 3 

Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ Научно, односно уметничко стручних предмета = 40,10% 
83 

Стручно апликативни ПМПОК101 Хоспитовање  

1 недеља 

1 1 

ПМПОК202 Хоспитовање  

1 недеља 

2 1 

ВИНОБ317 Вокално-нструмент. настава 1 3 3 

ВОРОБ318 Методика васпитно образовног рада  3 3 

ПМПОК303 Методичка пракса  2 недеље 3 2 

ПЛИОИ308 Пливање 1 3 3 
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ВИНОБ421 Вокално-инструм.настава 2 4 3 

МРГОБ423 Методика развоја говора 1 4 4 

МРПОБ424 Методика развоја почет. матем. појмова 

1 

4 4 

ПМПОК404 Методичка пракса  2 недеље 4 2 

ПЛИОИ411 Пливање 2 4 3 

ПРВОИ412 Примена рачунара у вртићу 4 3 

КДЗОИ515 Корак до здравља 4 3 

МЗРОИ414 Музичка радионица 4 3 

МРГОБ525 Методика развоја говора 2  5 4 

МРПОБ526 Методика разв. почет. матем. појмова 2 5 4 

МУООБ527 Методика упознавања околине 1 5 4 

МЛВОБ528 Методика ликовног васпитања 1 5 3 

МФВОБ529 Meтодика физичког васпитања 1 5 3 

ММВОБ530 Методика музичког васпитања 1 5 4 

ПМПОК505 Методичка пракса  2 недеље 5 2 

ДИМОИ516 Дидактички материјали 5 3 

МУООБ632 Методика упознавања околине 2 6 4 

МЛВОБ633 Методика ликовног васпитања 2 6 4 

МФВОБ634 Meтодика физичког васпитања 2 6 4 

ММВОБ635 Методика музичког васпитања 2 6 4 

ПМПОК606 Методичка пракса 3 недеље 6 3 

БОЛОИ619 Рад са децом на болничком лечењу 6 3 

КПРОИ621 Корективни педагошки рад 6 3 

ЗАВОК607 Израда завршног (дипломског) рада 6 5 

                                                                                                                            Укупно ЕСПБ 

% ЕСПБ Стручно апликативних предмета = 45,89% 
95 

*табелу модификујте у зависности од броја предмета које уносите, користећи инсерт мод, можете унети и друге податке 

који су релевантни за ваш студијски програм или податке о типу предмета унети у одвојене табеле, важно је да обавезно 
унесете %ЕСПБ бодова који припадају одређеном типу предмета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


