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Књига предмета студијског 
програма: Васпитач деце 
предшколског узраста 2017 
  



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Српски језик 

Наставник (за предавања) Марковић С. Ана 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; Упознавање 

језичке структуре матерњег језика; Развијање способности препознавања и систематичне и 

рационалне примене граматичких правила кроз богатство примера и практичних 

вежби;Овладавање појмом стандардни језик и упознавање норми стандардног језика на свим 

нивоима језичког система; Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и 

уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза 

Исход 

предмета 

"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни за: Систематску и 

рационалну примену граматичких правила стандардног језика на свим нивоима језичке 

структуре; Правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писано изражавање и 

перманентно богаћење властитог речника;Формирање изведених и сложених речи, начин 

њиховог мењања и усаглашавања по роду, броју и глагола по времену, као и повезивање у 

правилно структуриране, сложене реченице;Усклађивање сопственог говора са нормама 

књижевног језика (ортографским, граматичким фонетским, морфолошким, синтаксичким, 

лексичким); Разрешавање језичких недоумица; Систематизацију и евалуацију сопствених и 

говорно-језичких искустава других људи" 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Основни појмови и опште теорије о језику; Историјски развој српског језика: од прасловенског 

до савременог српског стандардног језика; Стандардни српски језик и дијалекти; Основи 

стандардне акцентуације; Књижевнојезичка норма и њене врсте; Говорни органи; Фонолошке 

алтернације и правописне појаве за њих везане; Морфолошки систем и нестандардни облици 

променљивих речи у дечјем говору и диому средине; Лексика и лексичке норме (архаизми, 



туђице, неологизми, фразеологизми) ; Синтакса; реченица-појам и дефиниција; Сложена 

реченица: међусобни однос простих реченица у сложеној; независни (напоредни) односи 

простих реченица у сложеној; Систем зависних реченица 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Правописне вежбе; Правописни проблеми и недоумице; Увежбавање на тексту фонолошких и 

морфолошко-творбених законитостиу вези са гласовним алтернацијама; Идентификација и 

анализа глаголских облика на одабраним текстовима, променљивих и непроменљивих врста 

речи, различитих лексичких облика; Идентификација и анализа разних типова субјеката и 

предиката у субјекатско-предикатској реченици на одабраним текстовима, синтагми, 

независних и зависних реченица 

Литература 

1 

"Станојчић Ж. ; Поповић Љ. (1990). Граматика српског језика(уџбеник за средњу школу). 

Београд : Завод за уџбенике и наставна средства " 

2 Стевановић М. (2004). Граматика српског језика. Београд : Предраг&Ненад 

3 Правопис српског језика (1994). Нови Сад: Матица српска 

4 Ивић П. (1991). Језички приручник. Београд : РТБ 

5 Клајн И. (1987). Речник језичких недоумица. Београд : Нолит 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

"Дијалошка метода - метода разговора;Метода читања и рада на тексту Метода 

писања;Проблемска метода; Радионичарски метод –Едукативне радионице; Практичне методе – 

Mетоде практичних aктивности" 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања   писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 10 

колоквијуми 60     

семинари       

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Енглески језик I 

Наставник (за предавања) Зорица Д. Јовичић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Зорица Д. Јовичић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Овладавање стручном терминологијом на страном језику из релевантних научних области; 

стицање вештина различитих врста читања на страном језику; овладавање вештином писања 

извештаја, приказа и сажетака на страном језику; побољшање вештине усменог излагања 

стручног садржаја у оквиру обрађених тема 

Исход 

предмета 

Студенти би требало да: 1) владају обрађеном стручном терминологијом на страном језику из 

релевантних научних области и да је користе у исходима осталих циљевa; 2) овладају вештином 

интензивног читања стручног текста; 3) побољшаjу већ постојеће вештине екстензивног и 

површног читања стручног текста; 4) овладају вештином концизног усменог излагања на тему 

из области струке; 5) буду у стању да напишу извештај, приказ и сажетак на стручну тему; 6) 

слушају и разумеју кратко излагање из стручне области 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Интензивна обрада текстова из следећих области: 1) дечија психологија, 2) педагогија, 3) теме 

из свакодневног живота и рада васпитача као и 4) одабране граматичке јединице. Из ових 

области издвајају се лексичке и граматичке јединице у складу са циљевима предмета. У оквиру 

ових тема развијају се елементи вештина читања, писања, говора и слушања чији је садржај 

наведен у садржају практичне наставе 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

Развијање вештина: 1) слушање (праћење упутстава, тражење појединачне информације, општи 

садржај), 2) читања (неколико врста читања, интензивно и екстензивно), 3) говора (парцијалног 

и обједињеног исказа: трансакција, кратки исказ, приказ, извештај и аргуменат) и 4) писања 

(сложена реченица, параграф, дискурс маркери, аргумент, извештај и нарација). Уз то студенти 

вежбају одређене граматичке јединице као подршку за остале говорне вештине. 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Енглески језик, приручник (у припреми) на основу постојећег приручника др Зорица Јовичић 

2 Збирка лектира на енглеском језику из школске библиотеке 

3 Граматика енглеског језика по избору студента 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интензивна и екстензивна обрада текстова кроз предавања и вежбања, као и индивидуални рад. 

Метода предавања, структурираног вежбања и рада са текстом, метода самосталног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

активност у току 

предавања 30 писмени испит 30 

практична настава   усмени испит 40 

колоквијуми       

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Енглески језик I 

Наставник (за предавања) Зорица Д. Јовичић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Зорица Д. Јовичић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Овладавање стручном терминологијом на страном језику из релевантних научних области; 

стицање вештина различитих врста читања на страном језику; овладавање вештином писања 

извештаја, приказа и сажетака на страном језику; побољшање вештине усменог излагања 

стручног садржаја у оквиру обрађених тема 

Исход 

предмета 

Студенти би требало да: 1) владају обрађеном стручном терминологијом на страном језику из 

релевантних научних области и да је користе у исходима осталих циљевa; 2) овладају вештином 

интензивног читања стручног текста; 3) побољшаjу већ постојеће вештине екстензивног и 

површног читања стручног текста; 4) овладају вештином концизног усменог излагања на тему 

из области струке; 5) буду у стању да напишу извештај, приказ и сажетак на стручну тему; 6) 

слушају и разумеју кратко излагање из стручне области 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Интензивна обрада текстова из следећих области: 1) дечија психологија, 2) педагогија, 3) теме 

из свакодневног живота и рада васпитача као и 4) одабране граматичке јединице. Из ових 

области издвајају се лексичке и граматичке јединице у складу са циљевима предмета. У оквиру 

ових тема развијају се елементи вештина читања, писања, говора и слушања чији је садржај 

наведен у садржају практичне наставе 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

Развијање вештина: 1) слушање (праћење упутстава, тражење појединачне информације, општи 

садржај), 2) читања (неколико врста читања, интензивно и екстензивно), 3) говора (парцијалног 

и обједињеног исказа: трансакција, кратки исказ, приказ, извештај и аргуменат) и 4) писања 

(сложена реченица, параграф, дискурс маркери, аргумент, извештај и нарација). Уз то студенти 

вежбају одређене граматичке јединице као подршку за остале говорне вештине. 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Енглески језик, приручник (у припреми) на основу постојећег приручника др Зорица Јовичић 

2 Збирка лектира на енглеском језику из школске библиотеке 

3 Граматика енглеског језика по избору студента 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интензивна и екстензивна обрада текстова кроз предавања и вежбања, као и индивидуални рад. 

Метода предавања, структурираног вежбања и рада са текстом, метода самосталног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

активност у току 

предавања 30 писмени испит 30 

практична настава   усмени испит 40 

колоквијуми       

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Општа психологија 

Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић С. Тамара 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје базични фонд појмова и информација из 

области опште психологије; 2. Упознају основне психичке процесе и особине; 3. Изграде знања 

о психолошким системима и личности као целовитом систему; 4. Упоређују најважније 

психолошке парадигме, расправе и приступе; 5. Упознају различите аспекте емоционалних, 

когнитивних и конативних процеса; 6.Примењују сазнања о учењу, развоју и понашању при 

решавању практичних проблема у струци; 7. Изграђују комуникативне вештине неопходне за 

рад васпитача 8; Формирају позитивне ставове према превенцији, неговању и очувању 

менталног здравља. 

Исход 

предмета 

"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни да: 1. Презентују 

фундаментална знања опште психологије и психологије развоја личности; 2.Креирају прегледе 

развоја психолошких идеја ,уз истицање значаја развоја емпиријских метода; 3. Анализирају 

приступе и теорије најважнијих психолошких школа и праваца; 4.Сумира савремена сазнања о 

разноврним психичким функцијама и процесима (мотивационим, емоционалним, 

интегративним итд.); 5.Уважавају потребе и интересовања све деце;Уважавају личност сваког 

детета и подстичу њен свеобухватни психофизички развој; 6. Анализирају утицај биолошких, 

социјалних, психолошких и културолошких чиниоца на учење;Познају класичне и савремене 

теорије учења;Разумеју суштину концепта целоживотног учења; Креирају подстицајну средину 

за учење и развој, у којој деца могу да бирају, доносе одлуке, показују иницијативу и 

самосталност у раду; 7. Познају различите аспекте социјалне инклузије; Разликују нормално од 

патолошког у понашању деце и одраслих;Идентификују факторе социјалног, културног и 

психолошког окружења, који утичу на ментално здравље појединца; 8. Разумеју теорију кризе, 



њену примену и могућности превазилажења проблема;Познају институције менталног здравља 

у Србији; Примењују технике за ублажавање стреса и пострауматског стрес синдрома; 9. 

Познају значај и могућности вербалне и невербалне комуникације; Анализирају психолошке 

аспекте комумикације ; Вреднују савремене комуникационе моделе; 10.Самостално користе 

психолошку литературу и примењују методологију израде стручних радова (Семинарских 

радова и Извештаја о реализованом пројектu, Завршног рада, и сл.) " 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

1. Психологија као наука. Органске основе психичког живота;Утицај нервног и ендокриног 

система на основне животне функције, понашање и више психичке процесе; 2.Сазнајни 

процеси;Различити аспекти когнитивног функционисања(Когнитивни аспекти језика, виши 

когнитивни процеси и сл.); Способности и интелигенција; 3. Емоционални и мотивациони 

процеси; Темперамент и карактер; 4. Социјализација и социјално учење; 5.Познати психолошки 

системи (психоанализа, бихејвиоризам, гешталт психологија, егзистенцијална и хуманистичка 

психологија); 6. Личност као целовити систе;Структура, динамика и развој личности. 

Идентитет, интегритет и зрелост личности; 7. Савремене тенденције у општој и психологији 

личности;Психологија целоживотног циклуса; 8. Учење, памћење, заборављање;Целоживотно 

учење;Подстицајна средина за учење; 9. Значај вербалне и невербалне комуникације; Савремени 

комуникациони модели; 10.Нормално и патолошко;Психопатологија детињства и младости; 

Теорија кризе. Ментална хигијена и стрес. Пост-трауматски стрес синдром; Фактори менталног 

здравља;Значај превенције у заштити и очувању менталног здравља. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

"1.Примена интерактивних метода и техника рада са децом и младима;2. Анализа научно-

стручних чланака и часописа из области опште психологје ;3. Програми психолошких 

радионица . Едукативне и креативне радионице. Фазе и активности у радионици;Значај 

размене.4. Евалуација и самоевалуација;5.Радионице из програма „Чувари осмеха” и 

подстицање емоционалног развоја деце .Самопоштовање- матрице за подстицање развоја 

самопоштовања код деце и младих;Дечја права, чија одговорност- родитељи и васпитачи у 

акцији;Умеће одрастања;Учионица добре воље – програм едукативних радионица;6. Пројекти 

активног учења;7. Дечји вртић и школа као породични центри;8. Ненасилна комуникација, 

Кооперативне активности ; Значај, карактеристике и примери;9.Ментално -хигијенски аспекти у 

раду васпитача; 10. Подстицање развоја личности детета; Личност доброг васпитача (у вртићу, 

јаслицама, дому ученика и дому за децу без родитељског старања). " 



Литература 

1 

Хрњица С. (2005): Општа психоогија са психологијом личности, Београд, Научна КМД; Рот, Н. 

(2010): Општа психологија. Београд. Завод за уџбенике; Група аутора (2007): Општа 

психологија, Зборник радова, Београд, Центар за примењену психологију ДПС (137-157 стр.); 

2 

Вучић, Л. (2007): Педагошка психологија. Београд. Центар за примењену психологију ДПС; 

Рот, Н. (2010): Психологија личности. Београд. Центар за примењену психологију ДПС 

Радоњић С. (1999):Општа психологија 2, Београд, Савез друштава психолога СР Србије (17-40 

стр.); 

3 

Ђурић Логар С. (1998): Савремене тенденције у психологији личности, Београд, Савез друштава 

психолога СР Србије (7-10 ;38-45;92-107 стр.); Стојнов Д. (2005): Од психологије личности ка 

психологији особа, Београд, Институт за педагошка истраживања 

4 

Влајковић, Ј. (2001). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд. Центар за примењену 

психологију. Vidanović, I., & Kolar, D. (2003). Mentalna higijena. I. Vidanović. 

5 

"Мандић, Т., & Година, Т. (1998). Комуникологија: психологија комуникације. Глотта Нова. 

Брајша, П., & Градишник, Д. (1993). Педагошка комуникологија. Глотта Нова. 

http://documents.tips/documents/iboja-gera-i-ljubica-dotlic-prirucnik-za-podsticanje-decjeg-

samopostovanja.html (15.12.2015.) Изводи са предавања (www.znanjevaspks.ac.rs); Изводи са 

вежби (www.znanjevaspks.ac.rs). " 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интерактивне и кооперативне методе и технике рада; Анализа научно-стручних чланака и 

часописа из области опште психологије; Упутства за писање и одбрану семинарских радова; Рад 

на пројектима у предшколским установама; Програми психолошких радионица: Чувари осмеха, 

Самопоштовање, Дечја права, чија одговорност - родитељи и васпитачи у акцији и сл.Анализа 

резултата вежби, рад у малим групама, презентација резултата рада групе; Интерактивна 

предавања, дискусионе групе, навођење примера из праксе, рад на Пројекту, квизови, дебате, 

менторски и други интерактивни облици фронталног , групног и индивидуалног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 



активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит   

колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Увод у специјалну педагогију 

Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Лидија Д. Рилак 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са појмом, настанком и развојем, предметом, основним теоријским и 

методолошким поставкама и гранама специјалне педагогије. Упознавање студената са значајем 

специјалне педагогије у процесу инклузивног васпитања и образовања деце са посебним 

васпитно-образовним потребама. 

Исход 

предмета 

По завршеном курсу очекује се да студенти буду оспособљени да: - разумеју основне концепте 

везане за оштећења, инвалидитет и хендикеп; познају историјат развоја специјалне педагогије, 

уз разумевање базичних приступа инвалидности кроз различите епохе; - познају и разликују 

основне карактеристике различитих врста и степена оштећења; -познају и успешно примењују 

технике процене врсте и степена ометености; - разумеју значај интегративног приступа у 

специјалној едукацији и рехабилитацији; - користе терминологију специфичну за специјалну 

едукацију и рехабилитацију и успешно комуницирају користећи је, чиме демонстрирају 

разумевање основних концепата. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Историјат специјалне педагогије. Циљеви, задаци и предмет специјалне педагогије. Положај 

специјалне педагогије унутар система педагошких, психолошких и медицинских наука. Научна 

подручја и гране специјалне педагогије. Оштећење, инвалидитет и хендикеп. Медицински и 

социјални приступ ометености. Развој терминологије. Етиологија и дијагностиковање 

ометености. Класификације ометености. Квебешка класификација ситуације хендикепа. 

Положај особа са инвалидитетом у Србији. Интеграција и инклузија. Методе специјалне 

педагогије. 



Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Систем друштвене бриге, васпитања и образовања деце са сметњама у развоју - историјски 

развој. Савремени приступи у интегралној рехабилитацији. Превенција и рана интервенција - 

значај и организација. Фактори ризика за појаву ометености у развоју. Врсте ометености. 

Вишеструка ометеност. Састав и улога стручног тима за детекцију и дијагностику. Рана 

рехабилитација-рани третман. Фазе и основни елементи раног третмана. Васпитање и 

образовање деце са развојним сметњама. Установе за третман и рехабилитацију. Основе 

олигофренологије. Основе соматопедије. Основе тифлологије. Основе сурдологије. Основе 

логопедије. Основе етопедије. 

Литература 

1 Стошљевић, М. (1998). Увод у дефектологију. Београд: Дефектолошки факултет. 

2 Славнић, С. И Веселиновић, И. (2016). Увод у дефектологију. Београд: ФАСПЕР. 

3 

Глигоровић, М. (ур.)(2015). Протокол за процену едукативних потенцијала деце са сметњама у 

развоју. Београд: ФАСПЕР. 

4 

Рапаић, Д. (2016). Теоријска и практична разматрања специјалне едукације и рехабилитације. 

Београд: ФАСПЕР. 

5 Бројчин, Б. (2013). Инклузивна едукација. Београд: ФАСПЕР. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. 

Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Филозофија васпитања 

Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша 

Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

"да се студенти упознају са најважнијим филозофским теоријама образовања и васпитања. - да 

се уведу у разумевање односа филозофског становишта и проблема васпитања као питања о 

суштини човека и његовог пуног самоодређења. - да стекну увид у питања моралног и естетског 

васпитања. - да развију разумевање васпитних функција човека у оквиру односа васпитања и 

самоваспитања. - да се упознају са савременим кретањима у одређењу образовања 

(полуобразовање и необразовање) -да се упознају са различитим типовима аргументације о 

проблемима моралног васпитања." 

Исход 

предмета 

По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: - тумаче и разматрају основна учења 

филозофије образовања и васпитања. - усвоје и примене терминологију из филозофије 

васпитања. - критички аргументују о основним проблемима васпитања. - дефинишу и објасне 

разлику између естетског и моралног васпитања. - да изложе и објасне значај самоваспитања у 

васпитању. - да процењују могућности примене основних идеја у свакодневној пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Садржај наставног плана обухвата основне проблеме и становишта у филозофији васпитања. 

Увођење у повесни приступ разматрања основних проблема васпитања у филозофији. 

Анализира се антички модел као основни и полазни. (проблеми васпитања од хомеровског до 

хеленистичког са нагласком на учења софиста, Сократа , Платона и Аристотела). Следеће 

тематске јединице су ренесансни појам васпитања uomo universalae (Пико де ла Мирандола). 

Проблем васпитања у веку просвећености (Џ. Лок, Ж. Ж. Русо, И. Кант), естетско васпитање Ф. 

Шилер, проблеми васпитања (Ф. Шелинг, С. Кјеркегор, Ф. Ниче, Џ. Дјуи, М. Шелер и Х.Г. 

Гадамер). Савремене идеје о полуобразованости (Т. Адорно) и необразованости (К. Лисман). 



Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на 

тексту 

Литература 

1 Вернер; Јегер (1991), Paideia, Нови сад 

2 Платон,(1983) Држава, Београд 

3 Liessman, Konrad Paul (2008) Teorija neobrazovanosti, Zagreb 

4 Philosophers on Education, (2005) edited by Ameliie Oksenberg Rorty, London/ New York. 

5 Имануел Кант, (1974) ''Шта је просвећеност'' у Ум и слобода, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација 

индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 20 писмени испит   

практична настава   усмени испит 50 

колоквијуми 30     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Социологија детињства 

Наставник (за предавања) Бешић Љ. Милош 

Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање са савременим теоријским и емпирисјским истраживањима детињства; упознавање 

са новом социолошком парадигмом о детињству као социјалном и културном конструкту; 

познавање дечје култре, права детета, економским положајем деце у друштву, улоге медија, с 

посебним освртом на борбу против дечјег рада 

Исход 

предмета 

"Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: • Дефинишу 

детињство као социјално-културни конструкт; • Опишу разлику између детињства и 

„незрелости“ деце; • Образложе на који начин признање детињства (и права детета) утиче на 

социјалну, економску и културну једнакост деце; • Упореде и разликују детињство у 

предмодерном, модерном и постиндустријском добу; • Предлажу и систематски излажу 

проблеме који се могу решити укључивањем деце као равноправних субјеката; • Процене утицај 

детињства на укупне друштвене промене; • Укратко изложе узроке и последице насиља, 

кажњавања и злостављања деце кроз историју детињства. " 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Конституисање социологије детињства; Појам и "откриће детињства": појмовне и историјске 

димензије детињства; Дете и детињство као друштвено конструисана пракса; Нова парадигма за 

социологију детињства; Детињсво и савремено друштво - парадоксалан однос; Димензије 

детињства; Постмодерно дете: дете посвећено "будућности" и дете као један вид "носталгије" за 

прошлим временима; Насиље над децом и злостављање деце; Дечја права између инхерентне и 

структуралне рањивости: заштита и добробит детета; Код куће је најбоље: дистинкција 

јавно/приватно и ризик у јавној сфери; Пријатељи и познаници: стицање друштвеног идентитета 

и јаства код деце; Економске прилике деце код нас и у свету; Деца на делу у породици и школи 



Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Разговор о виђењу детињства и значају Аријесовог "открића детињства"; Разговор о детињству 

као друштвено конструисаној пракси: настанак детињства и детињство као социјални и 

културних конструкт; Разговор о новој парадигми у социологији детињства; Разговор о 

парадоксалном односу света одраслих и света деце; Разговор о концепту по коме је "дете наша 

будућност" и концепту по коме је дете један вид "носталгије" за добрим прошлим временима; 

Разговор о насиљу над децом: васпитање и физичко кажњавање деце; Разговор о правима детета 

и ресторативној пракси као алтернативи физичке казне; Разговор о ризику и несигурности код 

деце: зашто је дом мирна лука и зашто је код куће најбоље; Разговор о пријатељству код деце и 

чему оно служи; Разговор о социјалној искљученост и депривираном детињству; 

Литература 

1 

Томановић, С. (2004): Социологија детињства - социолошка хрестоматија. Беогрд. Завод за 

уџбенике и наставна средтва 

2 Милић, А. (2001): Социологија породице. Београд. Чигоја штампа (осма глава) 

3 Vederil, R. (2005): Kolaps kulture. Beograd. Clio (пето, шесто и седмо поглавље) 

4 Кон, И. С. (1991): Дете и култура. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства 

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе Вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари 10     

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Ритмика и плес 

Наставник (за предавања) Ђорђевић М. Марија 

Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић М. Марија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Развијање код студената интерес и осећај за стваралачко извођење плесних и ритмичких покрета. 

Упознавање студената са методичким законитостима и њиховом применом у васпитно-образовном 

процесу. Стицање знања и оспособљавање за интерпретацију ритмичких и плесних структура. 

Развијање вештина и умења за самостално осмишљавање и извођење кореографија. Упознавање 

студената са значајем ритмичко-плесних активности у циљу правилног раста и развоја деце 

предшколског узраста. 

Исход 

предмета 

По завршетку курса студенти би требало да буде способан да: -изводе плесне структуре; -изводе 

ритмичке структуре; -примењују плесне структуре у раду са децом предшколског узраста; -

примењују ритмичке структуре у раду са децом предшколског узраста; - познају разлике у 

етнoкореолошким играчким зонама; -дефинишу и именију облике, хватове, држања и типове 

народних игара; -самостлно конструишу и демонстрирају кореографију, користећи ритмичко-плесне 

структуре у извођењу; -самостално конструишу и примењују традиционалне народне игре, дечје 

игре, плесне импровизације и плесне драматизације у раду са децом предшколског узраста. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Ритмика и метрика - основни музички елементи: ритам, мелодија, темпо, динамика. Музика у 

физичкој култури - јединство музике и покрета (увежбавање покрета са музиком). Овладавање 

музикалношћу и изражајношћу покрета. Структура ритмичко-плесних активности. Плес као средство 

изражавања осећања. Историјат развоја народних плесова. Плесне зоне. Друштвени плес 

(стандардни, латиноамерички, северноамерички, савремени). Уметнички плес (балет-елементи 

технике). Спортски плес. Српски обичаји, прилике, поводи и места за плес. Обредни народни 



плесови. Световни народни плесови. Облици народних плесова - коло, леса (држање,подела). 

Етнолошке играчке зоне Србије. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

"Методика увежбавања елемената ритмике. Вежбе без реквизита (ходање и трчање, замаси, скокови, 

окрети, равнотежни положаји, плесни кораци). Вежбе са реквизитима. Вијача- структурни елементи. 

Лопта - структурни елементи. Обруч – структурни елементи. Трака – структурни елементи. Чуњеви - 

структурни елементи. Методика увежбавања плеса. Друштвени плес (стандардни, латиноамерички, 

северноамерички, савремени): - стандардни – Бечки валцер, Полка, Енглески валцер, Чардаш, 

Фохстрот, Танго); - латино-амерички плесови – Румба, Самба, Џајв, Пасо добле, Ча-ча-ча; - 

уметнички плес (балет-елементи технике). Познавање традиционалних народних игара, и игара које 

су примерене деци предшколског узраста. Моравац (I, II и III), Чачак, Врањанка (Бело Ленче), Стара 

Влахиња (Стара Влајна). Композиција слободних састава са и без реквизита." 

Литература 

1 

Поповић, Р. (1997). Ритмика и плесови у физичком васпитању, спорту, рекреацији и кинезитерапији. 

Приштина:Центар за мултидисциплинарна истраживања Факултета за физичку културу. 

2 

Радосавлјевић, Л. (1995). Ритмичко-спортска гимнастика у школи. Београд:Факултет физичке 

културе у Београду. 

3 

Благајац, С. (1995). Игра ми је храна – методика физичког васпитања деце предшколског 

узраста.Београд: Асоцијација „Спорт за све“. 

4 

Ђурковић, З. (1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа 

за образовање васпитача – Шабац. 

5 Поповић, Р. (1998). Антрополошке детерминате успеха у ритмичко-спортској гимнастици. Ниш:СИА. 

6 Костић, Р. (2001). Плес, теорија и пракса. Ниш: Графика Галеб. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања уз коришћење мултимедија и интернета. Вежбе (у сали): демонстративни метод, 

аналитички, синтетички, комплексни метод. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 



активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит   

колоквијуми 25+25 практичан испит 30 

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Развојна и корективна гимнастика 

Наставник (за предавања) Марија М. Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Марија М. Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са значајем и утицајем развојне и корективне гимнастике на телесни статус. 

Упознавање студената са телесним статусом предшколског детета. Оспособљавање студената за 

самосталну дијагностику постуралног статуса предшколског детета. Развијање умења и вештина за 

самосталну примену програма превентивног и корективног вежбања. 

Исход 

предмета 

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -објасне значај утицаја и ефеката 

развојне и корективне гимнастике на телесни статус предшколског детета; -дефинишу телесни статус 

предшколског детета; -самостално идентификују и описују функционалне деформитете кичменог 

стуба, грудног коша, ногу и стопала; -познају различите форме програмираног вежбања у циљу 

превенције и корекције; -самостално конструишу одговарајуће комплексе вежбања у циљу превенције 

и корекције -самостално примењују одговарајуће комплексе вежбањау циљу превенције и корекције. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Корективна гимнастика – предмет, циљ и задаци. Кинезитерапија – предемт, циљ и задаци. Принципи 

корективне гимнастике. Покрет као основно средство и његове карактеристике. Кичмени стуб -

кривине, зглобови, покрети. Држање тела и одступања од нормалног става. Средства корективне 

гимнастике. Методе оцењивања држања тела. Анатомија кичменог стуба. Деформитети кичмеог стуба 

– кифоза, лордоза, сколиоза. Деформитети ногу и стопала. Деформитети грудног коша. Примена 

физичких вежби у циљу превенције и лечења. Катактер вежби. Почетни положај и дозирање вежби. 

Методе примене вежби у сврху превенције и корекције. 

Практична 

настава 

Методе прегледа држања тела. Оцењивања држања тела. Одступања од нормалног става. Облици 

поремећаја. Примена покрета у превенцији лоших држања тела и телесних деформитета. Корективне 



(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

вежбе за деформитете кичменог стуба. Лордоза, вежбе за отклањање лордозе. Кифоза, вежбе за 

отклањање лордозе. Сколиоза, вежбе за отклањање сколиозе. Корективне вежбе за деформитете ногу. 

Корективне вежбе за деформитете стопала. Покретне игре које се користе у превенцији и корекцији 

телесних деформитета. 

Литература 

1 Живковић, Д. (1998). Теорија и методика корективне гимнастике. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. 

2 Миленковић, С. (2007). Корективна гимнастика: теорија и вежбе. Ниш: СИА. 

3 Котуровић, Љ. (1988). Корективна гимнастика. Београд: НИП Парнизан, Београд. 

4 Улић, Д. (1997). Основе кинезитерапије. Нови Сад: СИА 

5 

Живковић, Д. (2009). Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије. Ниш: Факултет 

спорта и физичког васпитања у Нишу. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби за 

самостални рад, менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијуми 30 практични део испита 20 

семинари 10     

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Култура говора са реториком 

Наставник (за предавања) Др Милентије Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са основама ортоепије; Особине доброг (правилног говора). 

Оспособљавање за узорну комуникацију у васпитно-образовном раду и свим другим приликама. 

Усвајање разноврсних облика језичке комуникације, стиловима, и елементима дикције. 

Оспособљавање за процењивање квалитета говора и говорних порука. Оспособљавање за 

корективни рад . 

Исход 

предмета 

Студенти су савладали основе културе говора и основе реторике .Оспособљени су да препознају 

све елементе правилног говора , да својим узорним говорењем утичу на своје васпитанике. 

Студенти, после завршеног курса, знају да опишу и разликују основне српске акценатске норме, 

основе дикције и да стечена знања креативно примене. Такође они могу да компетентно 

процењују степен усвојености вештине и умећа говорења. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Језик, појам и дефиниције. Дефиниција говора. Појам и елементи информације и 

комуникације.Говор (усмени и писмени).Култура говора; основна својства доброг говора 

(правилност, јасноћа, језгровитост, течност, сврсисходност). Говор и стил; врсте стилова. 

Физиолошке основе и акустика говора. Глас и фонема, говор, говорне вежбе. Структура 

говорног исказа. Култура говора и граматичке норме. Вредност усменог говора (интонација, 

јачина, пауза, темпо, мимика итд.) Говорни рељеф. Видови усменог изражавања. 

Комуникативни дискурси. Интерпретативни и комуникативни дискурси. Акценат и 

акцентуација. Версификација. Фигуративност говора. Култура говора и реторика. Основни 

појмови реторике и основе беседничког умећа. Патологија говора. Бирократизација језика и 

говора. 



Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

У оквиру вежбања студенти ће имати низ практичних вежби као што су ситуациони говори, 

извештавање,приповедање, описивање , читање, конферанса, пригодни говор, говор у медијима 

(на радију и телевизији). Стилске вежбе, акценатске вежбе; вежбе у уочавању и исправљању 

говорних неправилности. Беседа, беседа ex tempore. 

Литература 

1 Шипка,М. (2008). Култура говора. Нови Сад: Прометеј 

2 Живковић,Д. (1998) .Теорија књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

3 Станојевић,О,Аврамовић,С. (2002) .Ars rhetorika вештина беседништва. Београд: Службени лист 

4 Косановић,Ј. (2002). Култура говора са реториком. Сомбор: Учитељски факултет Сомбор 

5 Ђорђевић,М. (1999). Најлепше српске беседе. Београд: Просвета 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе Метода предавања, говорне анализе, говорне интерпретације и вежбе, презентације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Енглески језик 2 

Наставник (за предавања) Милосављевић А. Ана 

Наставник/сарадник (за вежбе) Милосављевић А. Ана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Овладавање стручном терминологијом на страном језику из релевантних научних области; 

стицање вештина различитих врста читања на страном језику; овладавање вештином писања 

извештаја, приказа и сажетака на страном језику; побољшање вештине усменог излагања 

стручног садржаја у оквиру обрађених тема 

Исход 

предмета 

Студенти би требало да: 1) владају обрађеном стручном терминологијом на страном језику из 

релевантних научних области и да је користе у исходима осталих циљевa; 2) овладају вештином 

интензивног читања стручног текста; 3) побољшаjу већ постојеће вештине екстензивног и 

површног читања стручног текста; 4) овладају вештином концизног усменог излагања на тему 

из области струке; 5) буду у стању да напишу извештај, приказ и сажетак на стручну тему; 6) 

слушају и разумеју кратко излагање из стручне области 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Интензивна обрада текстова из следећих области: 1) дечија психологија, 2) педагогија, 3) теме 

из свакодневног живота и рада васпитача као и 4) одабране граматичке јединице. Из ових 

области издвајају се лексичке и граматичке јединице у складу са циљевима предмета. У оквиру 

ових тема развијају се елементи вештина читања, писања, говора и слушања чији је садржај 

наведен у садржају практичне наставе. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

Развијање вештина: 1) слушање (праћење упутстава, тражење појединачне информације, општи 

садржај), 2) читања (неколико врста читања, интензивно и екстензивно), 3) говора (парцијалног 

и обједињеног исказа: трансакција, кратки исказ, приказ, извештај и аргуменат) и 4) писања 

(сложена реченица, параграф, дискурс маркери, аргумент, извештај и нарација). Уз то студенти 

вежбају одређене граматичке јединице као подршку за остале говорне вештине 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Енглески језик, приручник (у припреми) на основу постојећег приручника др Зорица Јовичић 

2 Збирка лектира на енглеском језику из школске библиотеке 

3 Граматика енглеског језика по избору студента 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интензивна и екстензивна обрада текстова кроз предавања и вежбања, као и индивидуални рад. 

Метода предавања, структурираног вежбања и рада са текстом, метода самосталног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

активност у току 

предавања 30 писмени испит 30 

практична настава   усмени испит 40 

колоквијуми       

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Основе природних наука 

Наставник (за предавања) Марија С. Најдановић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Марија С. Најдановић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

"Студенти ће: - разумети основне природне законе; - схватити комплексност веза између живе и 

неживе природе; - бити упознати са основним физичким, хемијским и географским појмовима и 

појавама; - схватити заначај фенотипских модификација и генотипских варијација; - разумети 

значај улоге човека у природи; - бити упознати са основама фенологије. " 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да: - дефинишу основне 

карактеристике материје и метаболизма као кључа живота; - разумеју узрочно-последичне везе 

између живе и неживе природе; - опишу значај ДНК као основног животног молекула 

неопходног за еволуционе процесе; - направе одговарајуће хербаријуме и инсектаријуме 

применом основних принципа биномне номенклатуре; - препознају различите основне 

таксономске категорије бескичмењака и кичмењака; - развију протоколе за фенолошка 

посматрања. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Материја - појам, основна својства, макро и микроелементи, хемијске и физичке промене. 

Универзум, небеска тела. Вода - значај, кружење, загађивање. Ваздух - значај, загађивање. 

Магнетизам. Електрицитет. Жива природа - организација, основна својства живе материје. 

Животни молекул - ДНК и наслеђивање. Човек као биолошко биће - еволуција, основи генетике 

и физиологије. Биљке - грађа, подела, основни принципи систематике, бинарна номенклатура. 

Животиње - бескичмењаци и кичмењаци, подела. Копнене и водене животне заједнице. 

Фенологија. Ротација. Револуција. Географска карта, насеља, становништво, предели Србије. 

Практична 

настава 

Основне особине и агрегатна стања воде. Основне особине ваздуха, кисеоник - значај и улога. 

Магнетизам. Појам и врсте електрицитета. Основни животни поцеси. Метаболизам као кључ 



(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

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

Микроорганизми људског тела. Биљке наших крајева - јестиве, лековите, отровне, зачинске, 

украсне. Основни принципи систематике, израда хербаријума. Домаће и дивље животиње. 

Израда акваријума у инсектаријума. Фенолошка посматрања. Израда календара природе и 

годишњих доба. Национални паркови Србије. 

Литература 

1 Матановић В: Одабрана поглавља из природних наука, Учитељски факултет, Београд 1997. 

2 Михајловић Љ; Михајловић Н: Хумана генетика, Висока медицинска школа, Ћуприја 2009. 

3 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011. 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, 

фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализи 

семинарских радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За 

предавања и вежбе се користе сва доступна средства 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 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 20     

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Сценска уметност и луткарство 

Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

-да студенте упозна са цивилизацијским значајем и основама сценске уметности;-да омогући 

студентима да схвате значај и смисао дечје сценске игре;-да пружи јаке основне темеље из практичног 

рада са сценском лутком;-да их оспособи за разумевање сценске уметности,суштине и задатка овог 

предмета као теоријске и практичне основе за планирање и реализацију активности сценских и 

луткарских игара са децом. Програм је у корелацији са предметима језичко-уметничке вредности. 

Исход 

предмета 

-очекује се да студенти након положеног испита могу да -правилно тумаче и анализирају појмове 

сценске уметности и луткарства;-самостално користе стручну литературу и критички просуђују 

сценске и луткарске представе за децу;-разликују врсте и типове сценских лутака;-израђују и 

примењују различите врсте сценских лутака у васпитно-образовном раду;-самостално користе стечена 

сазнања и стваралачке способности на подручју сценског израза у раду са децом;-организују и 

самостално изводе луткарске игроказе;-примењују метод драматизације 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Сценска уметност-појам,функције,поделе.Особеност жанрова.Порекло и развој сценске 

уметности.Дете и сценска уметност.Блискост сценске уметности и дечијих игара. Глума као основа 

сценске уметности.Облици сценске комуникације.Структура драмског текста,драмски 

ликови,дијалог,сукоб.Бајке и басне као игрокази и тумачи људске судбине.Луткарство-шта је?Историја 

луткарства.Врсте луткарског позоришта и њихове технике.Лутка у вртићу.Основни типови лутака-

гињол.марионета,лутка на штапу,позориште сенки,лутка-чарапа.Од идеје до израде.Анимација и говор. 

Васпитачева луткарска импровизација,драматизација.Луткарска драматургија и луткарски 

текст.Методски рад у игри са сценском лутком.. 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

израда разних врста и типова лутака ,њихова анимација .Писање луткарских текстова и коришћење 

методе драматизације.Сценска реализација луткарских етида и игроказа. 

Литература 

1 Покривка,Власта:Дијете и сценска лутка,Школска књига,Загреб,1980 

2 Миловановић,Ана:Фолклорне лутке на штапу,Виша школа за образовање васпитача,Алексинац,2003 

3 Чакић-Симић,Наташа:Белешке луткарског помоћника,Креативни центар,Београд,2007 

4 Грант,Нил:Историја позоришта,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,2006 

5 Каменов,Емил;Филиповић,Сања:Мудрост чула 5 део,Драгон,Нови Сад,2010 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе радионичарски интерактивна,демонстративна 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 40 усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари       

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Педагошка психологија 

Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Рилак Д. Лидија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје базични фонд појмова и информација као што 

су:учење, памћење и заборављање,ретроактивна инхибиција, трансфер учења и сл.; 2. Стекну увид у 

савремене теорије учења и њихове импликације у пракси; 3. Спознају учење као континуирани процес; 

4. Изграде позитивне стратегије и методе активног, интерактивног и кооперативног учења; 5. Науче да 

решавају проблеме мотивације деце за рад и учење, развијајући унутрашњу мотивацију; 6. Усвоје 

елементарне методолошке и методичке принципе и технике неопходне за истраживачки и 

евалуаторски рад у области педагошке психологије. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни да: 1. Дефинишу основне 

теоријско-методолошке оријентације у педагошкој психологији, 2. Изводе и примењују решења на 

основу познавања учења и мотивационих процеса; 3. Креирају подстицајну средину за учење у којој 

деца могу да бирају, доносе одлуке, показују иницијативу и самосталност у раду; 4. Анализирају утицај 

биолошких, социјалних, психолошких и културолошких чиниоца на учење; 5. Ефектно презентују 

достигнућа савремене педагошке психологије и струке васпитача;6. Показују способност процењивања 

и тумачења тестовних задатака. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Педагошка психологија као научна дисциплина.Предмет и задаци педагошке психологије.Појам и 

облици учења. Учење и когнитивни развој.Однос учења и сазревања. Активност индивидуе. Игра и 

учење. Значај раног учења.Говор у функцији развоја способности за учење.Индивидуалне разлике у 

учењу.Вештине мотивације и самоотивације. Како се носити са успехом и неуспехом. Савремени 



когнитивни приступи учењу.Метакогниција и саморегулисано учење.Улога васпитача у мотивацији за 

учење. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Научни статус појмова у психологији учења; Конструктивизам и конструисање знања;Фактори који 

утичу на процес учења; Еколошки аспект и значај срединских услова. Методе активног учења.Емоције 

, мотивација и учење. Подстицајни програми (Учионица добре воље, Самопоштовање, Дечја права, 

Чувари осмеха, Умеће одрастања итд.);Учење путем медија; Учење деце са посебним потребама. 

Даровита деца. 

Литература 

1 

Пешић М. (1985): Мотивација предшколске деце за учење, Београд, Завод за уджбенике и наставна 

средства 

2 Вучић Л. (2006): Педагошка психологија , Београд, ЦПП 

3 Ивић И. И сар. (2002), Активно учење 2, Београд УНИЦЕФ и Институт за педагогију 

4 

Павличевић С.и Томић И. (2008):Програмирано учење и е-learning у образовању васпитача, Личност , 

професија и образовање, III Међународна конференција "Дани примењене психологије ", Ниш, 

Филозофски факултет 

5 

Vasta R., Haith M., Miller, S.A. (2005):Дечја психологија, Јастребарско, Наклада Слап,(одабрана 

поглавља) 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интеративна предавања и вежбе, навођење примера из праксе, дискусионе групе, радионице, Пројекти, 

Семинарски радови, активне и интерактивне методе наставе, тимски рад, рад у малим групама, 

презентације резултата рада, практична разрада подстицајних програма. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит   



колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Породична педагогија 

Наставник (за предавања) Јевтић С. Бисера 

Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

предмета је да се студенти упознају са системским приступом породици и интеракцијом која 

постоји између брачног, родитељског и дечјег субсистема, да се упознају са развојним задацима 

породичних циклуса и трансгенерацијским преносом у породици, са карактеристикама 

функционалних и дисфункциналних породица, као и са проблемима са којима се сусреће 

породица у остваривању васпитне функције. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да: - дефинишу основне 

карактеристике материје и метаболизма као кључа живота; - разумеју узрочно-последичне везе 

између живе и неживе природе; - опишу значај ДНК као основног животног молекула 

неопходног за еволуционе процесе; - направе одговарајуће хербаријуме и инсектаријуме 

применом основних принципа биномне номенклатуре; - препознају различите основне 

таксономске категорије бескичмењака и кичмењака; - развију протоколе за фенолошка 

посматрања. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Циљ, задаци и предмет проучавања породичне педагогије; Породица као друштвена група; 

Породица и личност; Савремена породица и њен значај; Типови и функције савремене 

породице; Психодинамика породичног живота; Основе друштвеног деловања на питања о 

породици; Принципи и методе у раду са родитељима; Став родитеља према детету; Међусобна 

информисаност родитеља и васпитача; Образовање родитеља за подизање и васпитање деце; 

Васпитна функција породице у концепцији доживотног образовања.Компетентно родитељско 

функционисање. Димензије васпитог стила родитеља.Веровања родитеља о родитељском 

функционисању у разлишитим културама 



Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића као породичног центра-панел 

дискусије, тимски рад, радионичарски рад, презентације, рад у малим групама, партнерски рад. 

Вежбе се изводе у виду дискусија, анализе оригиналних научних дела и презентација 

семинарских радова студената. 

Литература 

1 Грандић, Р. (2005). Прилози породичној педагогији, Нови Сад: СПДВ. 

2 Јовановић, Б. (2000). Породично васпитање, Јагодина: УСП. 

3 Ивић, И. (1989). Васпитање деце раног узраста, Београд. 

4 Ђорђевић, Б. (1985). Савремена породица и њена васпитна улога, Београд. 

5 Продановић, Љ. (2005). Проверити како васпитавате, Београд: Народна књига. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе Монолошка метода, дијалошка метода, текст метода, интерактивни приступ. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испит   

колоквијуми 40     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Игре и стваралаштво 

Наставник (за предавања) Липовац М. Власта 

Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

интегрисање игровних активности у развојне процесе предшколског детета ; упознавање са адекватним 

дидактичким материјалима за остваривање образовних циљева; схватање значаја вредности дечје игре 

за предшколско дете уочавање функције дидактичких средстава и дидактичких игара за стваралаштво 

детета 

Исход 

предмета 

Овладати различитим могућностима мултимедијалних дидактичких игара; Развити способност за 

израду дидактичких игровних и радних листова, Израдити дидактича средстава; Интегрисати визуелне 

и чулне поруке у једну поруку кроз апликацију дидактичких средстава; Разумети однос стваралаштва и 

игре; Конструисати различите дидактичке игре у сврси развоја мишљења детета. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Извори знања и активности; развој подела и значај васпитно-образовних средстава; структура 

информације током игре у активности деце; важност дечје игре и стваралаштва; дидактички материјал; 

радни листови и игровни материјали; дидактичке игре и развој стваралаштва; графичка комуникација и 

категорије графичког система; визуелна средства комуникације и учења; мултимедијски извори знања 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

израда дидактичких материјала у креативној радионици;израда играчака за дидактичке игрењ; израда 

радних материјала; прављење збирки игровних листова; израда мултимедијалних пакета, подстицање 

стваралачких игара; пројекти стварања анимираних ситуација; пројекти образовних програма; писани 

извори знања и стваралаштво 



Литература 

1 Каменов, Е. (2006). Дечја игра. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства. 

2 Шаин, М. (2005). Сопственим искуством до знања. Београд : ЗУНС 

3 Коруга, Д. (1998): Дечији вртић као отворени систем. Београд : Креативни центар 

4 

Хансен, А. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу. Београд : 

Центар за интерактивну педагогију. 

5 Сатон, Смит (1989). Играчке и култура. Београд :ЗУНС 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; метода самосталног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијуми 20 практични део испита   

семинари 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Естетика и образовање 

Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша 

Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

- да студенти стекну знања о основама естетике као филозофске дисциплине; - да се упознају са 

најважнијим естетским проблемима и становиштима; - да разумеју утицај естетичких теорија на 

васпитну делатност и концепције педагошке праксе; - да стекну увид у значај естетског васпитања од 

антике до савременог доба. -да се упознају са естетским учењима о естетском искуству, укусу и 

његовим мерилима; -да се упознају са естетичким учењима о образовању чула и интегралног ума. - да 

стекну увид о утицају уметности на васпитно обликовање човека. 

Исход 

предмета 

На крају курса студенти ће стећи способност: - да усвоје естетичку терминологију за самосталну 

естетичку анализу уметничког искуства. - да разликују естетско васпитања о других облика васпитања. 

- да дефинишу основна естетичка становишта о естетском васпитању. - да аргументишу о основним 

проблемима у естетском васпитању полазећи од одређених естетичких становишта. - да објасне значај 

естетског понашања у васпитању. - да самостално анализирају васпитну функцију уметничког дела - да 

изложе и објасне два основне аспекта у естетском образовању: проблем утицаја уметности на 

образовање човека и проблем образовање уметника. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Садржај наставног плана обухвата основне проблеме, питања и становишта филозофије уметности и 

естетике. Критика васпитне улоге уметности (Платон). Појам естетског образовања, улога разума и 

осећања у естетичкој сфери (Кант, Гадамер). Проблем естетског понашања и естетске утопије. Улога 

нагона у естетском васпитању. (Шилер, Маркузе). Проблем мерила укуса у образовању у процењивању 

лепог (Хјум). Појам укуса у безинтересном процењивању лепог и уметности (Кант). Утицај уметности 



на о васпитање човека (Bildungsroman). Проблем естетског разликовања моралног и естетског 

васпитања. (Гадамер) 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на тексту. 

Литература 

1 Естетика и образовање,(2011), зборник научног скупа, Београд 

2 Platon, (1983) Država, Beograd 

3 Zurovac, М., 2016) , Ideja estetike, Beograd 

4 Шилер, Ј. Ф., (2008), Познији филозофско-естетички списи, Нови Сад 

5 Gadamer, H. G., (1978), Istina I metoda, Sarajevo. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација 

индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 20 писмени испит   

практична настава   усмени испит 50 

колоквијуми 30 практични део испита   

семинари       

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Креативна математика 

Наставник (за предавања) Најдановић С. Марија 

Наставник/сарадник (за вежбе) Најдановић С. Марија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Обновити и проширити теоријска знања из елементарне математике. Оспособити студенте да 

примењују стечено математичко знање кроз активности и игру у васпитно-образовном раду. 

Оспособити студенте да правилно бирају и осмишљавају проблемске задатке који развијају 

маштовитост и логичко размишљање код деце предшколског узраста. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: -објасни елементарне 

математичке појмове (релације, скупове, бројеве, геометријске облике, мерење и мере); - укључује 

математичке појмове у свакодневне животне ситуације деце предшколског узраста; -осмишљава игре и 

активности које стимулишу и подржавају развој математичких појмова, стваралаштва и креативности; 

-користи вештине и знања у оквиру посебних васпитно-образовних области (ликовно, музика, говор, 

драма, физичко) како би унапређивао искуство учења математичких појмова код деце; -прати 

савремене токове у развоју наставе математике. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Елементи математичке логике. Скупови. Историјски развој појма скупа. Релације и функције. 

Математизација релација код предшколске деце. Записи бројева старих народа. Скуп природних 

бројева. Приче и песме о бројевима. Елементи геометрије. Облици и простор. Препознавање и 

класификација геометријских ликова. Скицирање просторних облика и њихових мрежа. Мерење 

величина. Обраде мерења и графичко представљање мерења. Усвајање математичких појмова кроз 

игру. Корелација различитих садржаја са усвајањем математичких појмова. Танграм, оригами, квиз. 

Развој стваралаачког мишљења. Холистички приступ у развоју математичких појмова. 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

У оквиру часова вежби студенти решавају проблемске задатке употпуњујући и разрађујући теоријске 

садржаје обрађене на предавањима, осмишљавају нове задатке, игре и активности које подстичу дечје 

размишљање и развој апстрактног мишљења. 

Литература 

1 

Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова, Виша школа за образовање васпитача, 

Шабац, 1998. 

2 

Дејић, М.:Елементарни математички појмови, Збирка задатака са елементима теорије, Учитељски 

факултет, Београд, 2008. 

3 Најдановић, М.: Математизација релација код предшколске деце, Синтезе, 2012, br.2, 61-72 

4 

Дејић, Б., Дејић, М. (2012). Математика као игра 1. Задаци за подстицање математичке даровитости, 

Креативни центар, Београд. 

5 

Дејић, Б., Дејић, М. (2012). Математика као игра 2. Задаци за подстицање математичке даровитости, 

Креативни центар, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода, проблемска 

метода, метода практичних радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава   усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари 20     



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Математичко-дидактичке игре 

Наставник (за предавања) Живановић В. Милан 

Наставник/сарадник (за вежбе) Живановић В. Милан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознати студента са значајем игре у учењу; оспособити их за популаризацију математике међу децом 

предшколског узраста кроз коришћење разноврсних математичко-дидактичких игара, развој 

креативност студената у налажењу и осмишљавању нових игара, увођење студената у истраживачки 

рад, оспособити студенте за самостално одабирање и коришћење литературе у систематском 

самоедуковању 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - објасни значај игре у 

учењу деце предшколског узраста, а посебно значај математичко-дидактичких игара, - познаје велики 

број игара и њихове разне класификације у циљу њиховог правилног избора за непосредан рад са 

децом, - користи савремену ИК технологију у креирању и организацији математичко-дидактичких 

игара, - уноси кративна побољшања у већ постојеће игре и осмишљава нове математичко-дидактичке 

игре, - познаје разне система организације игара у зависности просторних, времанских, техничких, 

популацијских и других услова - прати савремену литературу из теорије игара и активно учествује у 

раду стручних семинара ради свог даљег усавршавања 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Значај игре у предшколском образовању. Преглед основних комбинаторних конфигурација. 

Математичко-дидактичке игре. Класификација математичко-дидактичких игара. Примери 

математичко-дидактичких игара. Организација математичко-дидактичких игара. 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Историјски развој игре. Појам и врсте игара. Дидактичке игре. Конструктивне игре. Друштвене игре. 

Игре меморисања. Игра као метода рада у развијању почетних математичких појмова. Игра као 

средство и облик учења предшколског детета. Компјутер и математичко-дидактичке игре. 

Литература 

1 Шимић, Г. (2000). Игром до математике, Шабац: Висока школа за образовање васпитача 

2 Марковић М, и др, (2002). Корак коорак 2, Београд: Креативни центар, 

3 

Живановић М. (2016). Примена Геогебре у креирању математичко-логичких игара, Иновације у 

настави, XXIX, 2016/1, стр. 115-122. Београд: Учитељски факултет 

4 

Живановић М, (2015). Организација такмичарских дуел игара, Синтезе, бр. 8, стр. 43-52, Крушевац: 

Висока школа струковних студија за васпитаче, 

5 

Живановић М, Пикула М (2013). Основне комбинаторне конфигурације у образовање васпитача, 

Синтезе, бр. 3, стр. 23-31, Крушевац: Висока школа струковних студија за васпитаче 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Програмски садржај овог студијског програма реализује се у виду предавања, вежби, саопштења, 

разговора, моделовања и осмишљавања оригиналних математичко-дидактичких игара као моћног 

средства за увођење математичких појмова код деце предшколског узраста. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 20 писмени испит 30 

практична настава   усмени испит   

колоквијуми 30     

семинари 20     

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Увод у књижевност за децу 

Наставник (за предавања) Др Милентије М. Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са поетичким, жанровским и рецепцијским особеностима књижевности за децу; 

оспособљавање за интерпретацију, критичко процењивање и стваралачку примену књижевних 

текстова. 

Исход 

предмета 

Студенти умеју да опишу и разликују основне појмове поетике књижевности за децу ; оспособљени су 

за самостално тумачење, критичко процењивање и интерпретацију књижевних текстова намењених 

деци; Студенти умеју да самостално примене стечена знања и функционално аплицирају књижевне 

садржаје и процењују степен њиховог васпитног учинка. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Особености и име књижевности за децу; књижевност за децу и књижевност за одрасле; дете и свет 

детињства; игра фантастика у књижевности за децу; чудесно, фантастично, хумор оптимизам, нонсенс, 

парадокс; теме ,идеје, мотиви, ликови,књижевне врсте, стил, језик; композицијске и версификацијске 

особености књижевности за децу; етичко-естетичке вредности; историјски развој. Усмена књижевност. 

Одлике усмене књижевности; дете и усмено казивање; народне лирске врсте; прозне врсте; мање 

форме. Уметничка књижевност. Избор из светске књижевности (керол, Маршак,Милн, Чуковски). 

Избор из српске књижевности ( Ј. Јовановић Змај, Б.Нушић,А. Вучо,Д. Максимовић, Б. Ћопић, 

С.Раичковић, Д.Радовић,М.Данојлић,Д.Ерић,Д.Лукић,Г.Олујић,Љ.Ршумовић,В.Андрић). Сликовнице 

(избор).Семинарски радови ( светска бајка: Ш. Перо, Браћа Грим,Х.К.Андерсен, Пушкин).Толстој, 

Приче за децу,Свифт, Гуливерова путовања, Саројан, Тата ,ти си луд,Колоди,Пинокио,Егзипери, Мали 

принц, Д.Радовић, Капетан Џон Пиплфокс, А.Поповић, Судбина једног чарлија. Баснописци (Езоп, Ла 

Фонтен, Крилов, Д. Обрадовић ). 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

У оквиру вежбања предвиђена је израда семинарских радова, интерпретција књижевних текстова, 

дискусија. Групни радови везани за интерпретацију, дечију рецепцију и примену књижевних текстова у 

раду са децом. 

Литература 

1 Вуковић,Н. (1996). Увод у књижевност за децу и омладину, Никшић:Унирекс 

2 Петровић,Т.(2001). Историја српске књижевности за децу. Врање: Учитељски факултет 

3 Петровић,Т.,Милинковић,М.(2007). Писци за децу и младе. Пожега: Епоха 

4 Данојлић,М.(1976). Наивна песма, Београд: Нолит 

5 Марковић,С,Ж. (1971) Прилози из књижевности за децу , Београд: Интерпрес 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе Метода предавања, реферисања, рада са текстом, метода самосталних радова 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава   усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари 20     

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Сарадња породице и дечијег вртића 

Наставник (за предавања) Липовац М. Власта 

Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Да студенти стекну општа знања о породичним односима; да овладају одговарајућим стручним, 

практичним и научним сазнањима на пољу сарадње породице, вртића и шире друштвене средине, 

овладавање разним врстама и начинима сараднје и партнерских односа; схвате односе сарадње у 

земљама света и околних земаља.. 

Исход 

предмета 

Применити различите стратегије и поступке за оснаживање сарадње и партнерства између породице, 

вртића; Овладати различитим партнерским односима између вртића и локалне заједнице; Развити 

способност за препознавање фактора који утичу на ниво и квалитњет сарадње вртића и породице; 

Препознавати њихове појавне форме и начине на које утичу на сарању вртића и породице; Развити 

осећај за тимску сарадњу; Повезати различите породично срединске односе и облике у свету са 

сарадњом вртића и породице у окружењу. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

• Појам партнерства и партнерских односа у сарадњи васпитача и родитеља • Институционални 

програми за рано образовање као помоћ породици • Основе компензаторских програма • Системски 

приступ у сагледавању сарадње породице и вртића • Дечји вртић као моларна еколошка средина • 

Промоција породичног учешћа • Стратегије за комуникацију са породицом • Савремена образовна 

интервенција усмерена на дете и породицу • Пројекти и радионице као облик сарадње породице и 

вртића • Традиционални облици сарадње породице и вртића 

Практична 

настава 

(вежбе, 

• Развијање партнерских односа у васпитању • Упознавање са теоријама и врстама породица • 

Принципи у сарадњи предшколске установе и породице • Системски приступ у сагледавању сарадње 

породице и вртића • Врсте комуникације у сарадњи васпитача и породице • Промоција породичног 



ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

учешћа • Стратегије за комуникацију са породицом; родитељски састанци • Близанци у породици и 

вртићу; Усвојено дете и сардња сародитељима • Хиперактивно дете у вртићу и сарадња са породицом • 

Сарадња породице и вртића у припреми детета за полазак у школу 

Литература 

1 Грандић, Р. (2004). Прилози породичној педагогији. Нови Сад: СПДВ 

2 Каменов, Е. (1982). Експериментални програми за рано образовање. Београд: ЗУИНС 

3 Коруга, Д. (1998): Дечији вртић као отворени систем. Београд : Креативни центар 

4 

Хансен, А. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу. Београд : 

Центар за интерактивну педагогију. 

5 Гласцое, Ф. П. (2002.). Сурадња са родитељима. Слап : Јастребарско 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 40 

колоквијуми 20     

семинари 20     

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Предшколска педагогија 

Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознати студенте са: савременим теоријским приступима, импликацијама педагошких и 

психолошких теорија у домену праксе предшколског васпитања и образовања; начином планирања, 

организације и вредновања васпитно-образовног рада у предшколској установи; аспектима целовитог 

развоја личности детета; специфичностима образовања деце предшколског узраста; васпитно-

образовним методама и условима успешног васпитања и образовања деце; Значајем унутрашње 

мотивације у учењу и раду. 

Исход 

предмета 

По завршеном курсу студенти би требало да: Tумаче, упоређују и анализирају савремене теоријске 

приступе, концепције и тенденције везане за предшколско васпитање и образовање; Вреднују и 

критички анализирају васпитно-образовну праксу - приступе и поступке у складу са специфичностима 

и захтевима у различитим условима и ситуацијама; Образлажу значај подстицања развоја свих 

аспеката личности; Анализирају и упоређују ефикасност васпитно-образовних метода у раду са децом; 

Препознају проблеме и анализирају услове успешног васпитања и образовања деце; Аргументују 

значај ослушкивања потреба и интересовања деце и значај унутрашње мотивације у учењу и раду. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Предмет и задаци предшколске педагогије, њено место у систему педагошких дисциплина и однос са 

другим наукама; Карактеристике предшколског узраста; Чиниоци развоја личности; Идеје класика 

предшколске педагогије; Функције предшколске установе; Савремене тенденције у предшколском 

васпитању; Аспекти целовитог развоја личности: морални, емоционални и интелектуални развој, развој 

стваралаштва; Мотивација за развој и учење; Специфичност образовања деце раних узраста; Циљеви и 

задаци васпитања и образовања; Васпитно-образовне методе у раду са децом предшколског узраста. 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Карактеристике предшколског узраста и васпитање, као један од чиниоца развоја; Систем 

предшколског васпитања Фридриха Фребела, Марије Монтесори и Лориса Малагуција; Савремене 

тенденције у предшколском васпитању; Функције предшколске установе; Аспекти целовитог развоја 

личности: когнитивни, интелектуални, морални, социјални и емоционални развој, развијање 

стваралаштва; Дечија интересовања; Мотивација за развој и учење, развој мотива успешности, 

развијање радозналости; Специфичност образовања деце раних узраста; Циљеви и задаци васпитања и 

образовања; Услови успешног образовања, васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом. 

Литература 

1 Каменов, Е. (2002): Предшколска педагогија 1 и 2, ЗУНС, Београд 

2 Монтесори, М. (2006): Упијајући ум, ДН центар, Београд 

3 

Миљак, А. & Вујичић, Л. (2002): Вртић у складу с дјечјом природом, Дјечји центар Невен, Ровињ (стр. 

10- 40.) 

4 Слуњски, Е. (2011): Курикулум раног одгоја, Школска књига, Загреб 

5 Одабрани радови из часописа Предшколско дете 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја 

идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; 

Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних активности; Метода истраживачких 

радова - Пројект метода. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 50 

колоквијуми       

семинари 20     

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Вокално-инструментална настава 

Наставник (за предавања) Васић Д. Александар 

Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ овог студијског предмета је: да се студенти музички описмене и употпуне своја ранија знања из 

области музичке писмености; да овладају свирањем дечијих песама на једном класичном инструменту; 

да се осамостале у вокално-инструменталном извођењу дечијих песама и музичких игара; да 

самостално читају партитуре дечијих песама; да науче да слушно препознају вокално-инструменталне 

композиције класичне музике. 

Исход 

предмета 

Након успешно завршеног курса студенти би требало да буду способни да: - препознају основну 

музичку терминологију - правилно тумаче музичко писмо - вокално-инструментално интерпретирају 

песме за децу - разликују звучне карактеристике дечијих музичких инструмената - објасне основне 

музичко-теоретске појмове и појаве - слушно препознају познате композиције вокално-инструменталне 

класичне музике 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

-Појам музике, звук, тон, имена тонова, тонски систем, ноте, линијски систем, кључ, трајање тонова, 

паузе. - Повишени и снижени тонови, дијатонске дурске лествице, дијатонске молске лествице, 

интервали. - Ритам, метрика и карактеристичне ритмичке појаве - Динамика, темпо, артикулација, 

агогика и остали музички изрази и скраћенице. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

Упознавање инструмента, његових делова и основних карактеристика. Седење за инструментом, 

држање тела, поставка руку и прстију. Певање и свирање на одабраном инструменту. Усавршавање 

вокалне технике. Слушање класичне музике. 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Тајчевић М.: Основна теорија музике, Нота Књажевац, 2003 

2 Васић А.: Вокално инструментална настава, Виша школа за образовање васпитача Крушевац, 2005. 

3 Јабланов Н: Народне песме и игре, Креативни центар, Београд, 2006.A18 

4 Кршић Ј.: Почетна школа за клавир, Нота Књажевац, 2003 

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 2       

Методе 

извођења 

наставе Предавања, вежбе, рад у малим групама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 25 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Информационо-комуникационе технологије 

Наставник (за предавања) Томић З. Иван 

Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Стицање знања и вештина за практичну примену информационих технологија у учењу, раду и у 

свакодневном животу; подизање опште информатичке и рачунарске писмености васпитача, стварање 

предуслова за целоживотно учење применом информационих технологија. 

Исход 

предмета 

студенти ће бити оспособљени за коришћење рачунарских мрежа, да комуницирају електронском 

поштом, користе Web прегледаче и Web претраживаче, да представе примену још једног сервиса на 

Интернету по избору у својој струци, користе стилско уређење текста у текст процесорима, да користе 

напредне опције за табеларно представљање подака, примене табеларна израчунавања и графичко 

предсатаљање података за једноставнија истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

"Основе информационих технологија Хардвер, Софтвер, ауторска права и закон. Оперативни системи 

Основна подешавања OS;Представљање текст процесора различитих произвођача. Представљање 

апликација за табеларно израчунавање различитих произвиђача;Рад са формулама; Сервиси на 

интернету: World Wide Web (WWW); Претраживање Интернета претраживачима (search engine); Email- 

Креирање писама; е-учење; Безбедно коришћење интернета; упознавање са проблемима које могу 

имати корисници, са здравственог аспекта коришћењем рачунара." 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

" Основна подешавања OS; Рад са фолдерима и фајловима (премештање и копирање, брисање) Обрада 

текста на рачунару; Подешавање папира, маргина, снимање на зад. локацији (Save As); Померање, 

копирање текста (Cut, Copy, Paste); Појам пасус (Paragraf) и fonta као и њихова подешавања; Табеле – 

цртање, брисање, подешавања, соритање, изглед документа пре штампе и штампање. Табеларно 

израчунавање; Појам радног листа и радне свеске; Операције (унос, измена, брисање, уметање, 

копирање, премештање; Рад са формулама; Графикони (врсте графика,); Штампање табела и графика 



истражива-

чки рад) 

Сервиси на интернету World Wide Web (WWW); Упознавање са wеb читачима (Web Browserима) stop, 

refresh, back, forward, address bar; Претраживање Интернета претраживачима (search engine); Email- 

Креирање писама; Пријем и слање електронске поште; упознавање са проблемима које могу имати 

корисници, са здравственог аспекта коришћењем рачунара." 

Литература 

1 B. Munnelly; PAUL Holden: ECDL Уџбеник за курс Microsoft Office XP Микро књига, Бгд. 2005. 

2 Д.ГРБИЋ,: Систем Microsoft Office 2003 на српском PC Press, Београд, 2004. 

3 Ристановић Дејан,група аутора, PC Vodič kroz primene računara, PC Press, Београд 2006. 

4 Н.КЛЕМ; Н.ПЕРИН;Н.ПРАШЋЕВИЋ:Рачунарство и информатика, ЗУНС. Бгд. 2002. 

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја 

идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; 

Радионичарски метод (креативне и едукативне радионице, Форум театар); Методе практичних 

активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања   писмени испит   

практична настава 27 усмени испит 50 

колоквијуми       

семинари 23     

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Модерни облици у књижевности за децу 

Наставник (за предавања) Марковић С. Ана 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станисављевић Б. Невена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Положен испит из предмета Увод у књижевност за децу 

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са основним принципима тумачења структуралних елемената и жанровских 

карактеристика књижевних дела за децу; Упознавање студената са основним методичким поступцима 

у проучавању књижевног дела за децу; Оспособљавање студената да на адекватан начин мотивишу 

децу за доживљавање и прихватање књижевног дела; Обучавање студената да путем интерпретације 

књижевних дела за децу код њих развијају рецепцијске и сазнајне способности, да позитивно утичу на 

уобличавање социјалних, моралних и естетских квалитета дечје личности, унапређују способност 

изражавања и комуникације, подстичу дечју радозналост, машту и креативност 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку курса студент би требало да буде способан да: тумачи књижевност за децу у 

њеном историјском развоју; Самостално тумачи књижевно дело за децу, нарочито оне његове 

димензије које га чине специфичним у поређењу са литературом за одрасле; Вербално реализује 

пишчеву поруку; Самостално врши избор дела у непосредној васпитно-образовној ситуацији; 

Примењује аналитичко-синтетички приступ књижевном делу (вербална интерпретација, обрада, 

тумачење); Омогући детету да путем интерпретације књижевних дела дође до нових сазнања, појмова 

и термина захваљујући којима ће моћи да доживи и схвати конкретно уметничко дело, као и да та 

сазнања примени у свакодневном животу 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Књижевност и васпитање; Књижевност за децу као модел комуникације с децом; Структура дечјег 

мишљења; Симболичка игра као претходник дечјег књижевног стваралаштва; Вербалне игре детета 

предшколског узраста; Основни елементи структуре књижевног дела; Избор књижевног текста у 

односу на књижевно-уметничке, развојне, узрасне и тематске критеријуме; Интерпретацја књижевног 



дела: садржај, циљ, задаци, структура усмерене активности из књижевности; Мотивисање детета за 

доживљавање и прихватање књижевног дела; Говорна интерпретација књижевног дела и њени 

методички аспекти;Тумачење доживљаја као исходиште интерпретације књижевног текста; 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Примери доживљајно-сазнајне мотивације; Увежбавање говорне интерпретације текста; Изналажење и 

формулисање теме и мотива на задатом тексту; Уочавање појединих елемената композиције 

Одређивање идејног и етичког смисла задатог текста Анализа језичко-стилских карактеристика задатог 

текста; Тумачење конкретних текстова за децу у складу са доживљајно-сазнајним способностима деце 

предшколског узраста: успаванке, ташунаљке, цупаљке, проходалице, ругалице, благослови, 

разбрајалице, загонетке, пословице, лирске песме, приче, бајке, басне. Посматрање усмерене 

активности из књижевности у вртићу; 

Литература 

1 Дотлић Љ.; Каменов Е. (1996). Књижевност у дечјем вртићу. Нови Сад:Змајеве дечје игре 

2 Дуран М.; Плут Д. (1988). Симболичка игра и стваралаштво. Београд:ЗУНС 

3 Чаленић М. (1975). Књижевност за децу. Београд:ИНТЕРПРЕС 

4 Прелевић Р. (1979). Поетика дечје књижевности. Мостар: Прва књижевна комуна 

5 

Шмит, В.Х.О. (1999). Развој детета: биолошки, културолошки и васпитни оквир проучавањаБеоград: 

ЗУНС 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

"Дијалошка метода - метода разговора;Метода читања и рада на тексту Метода писања;Проблемска 

метода; Радионичарски метод –Едукативне радионице; Практичне методе – Mетоде практичних 

aктивности" 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60 

активност у току 

предавања   писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 15 практични део испита   

семинари 10     

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Развојна психологија 

Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје фундаментална знања о развојној психологији као 

научној дисциплини; 2. Упознају особености развоја, учења, сазревања и понашања на различитим 

узрастима; 3. Схвати основне поставке важних теоријско-методолошких приступа у развојној 

психологији; 4.Изграде вештине ,умећа и знања о специфичним методолошким аспектима 

истраживања развојних промена; 5. Схвате чињенице и законитости о општем развоју и развоју у 

појединим доменима; 6.Упознају темеље развојне психопатологије.Примене знања о развоју деце у 

пракси, у раду са децом предшколског узраста; 7. Изградепозитивне ставове о потреби посматрања, 

праћења и документовања развоја и учења деце. 

Исход 

предмета 

"По успешном завршетку курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Упоређују различите 

концептуалне оквире за разумевање развоја, учења и понашања индивидуе; 2. Износе сопствени став о 

развојним променама и њиховим ефектима; 3. Процењују интерактивни допринос различитих фактора 

свеобухватном психо-физичком развоју; 4.Анализирају начине подстицања свих аспеката развоја 

личности. Интегришу знања о целоживотном развојном циклусу (на јасленом и предшколском узрасту, 

у адолесценцији и младости, зрелом добу и старости); 5. Интегришу знања о различитим облицима 

раног учења и афективног везивања на раном узрасту;Бирају адекватне игре и активности којима ће 

подстицати рано учење и афективно везивање; Примењују стечена знања, вештине и умења у 

решавању практичних проблема у процесу раног учења; 6.Познају основе психопатологије деце и 

адолесцената;Познају начине професионалне интервенције васпитача у ситуацији препознатог 

злостављања или занемаривања деце; 7.Разумеју утицај различитих друштвених фактора на 

свеобухватни психо-физички развој и ментално здравље детета и породице у целини; Примењују 

методе превентивног ментално-хигијенског деловања; Познају облике сарадње са институцијама за 



заштиту менталног здравља у окружењу; 8. Познају основне улоге васпитача у инклузивним 

тимовима;Презентују сопствена знања о различитим аспектима развоја(социо-емоционалном, 

интелектуалном, моралном развоју,итд.) све деце; Бирају одговарајуће начине успостављања 

адекватног емоционалног контакта са дететом; Остварују са децом афективни однос пун љубави, 

разумевања и прихватања. 9.Посматрају, прате и документују развој детета и васпитне групе ; Сарађују 

са родитељима, школом и друштвеном заједницом у циљу пружања подршке и подстицаја развоју 

деце; Разумеју и прихватају улоге васпитача као креатора, реализатора, истраживача и евалуатора 

сопствене праксе, рефлексивног практичара; 10.Самостално користе развојно-психолошку литературу 

и примењују методологију израде стручних радова (Семинарских радова и Извештаја о реализованом 

пројектu, Завршног рада, и сл.) " 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Генетске основе развоја.Конструктивистички и ко-конструктивистички приступ (Пијажетански и 

Виготскијански).Психометријски приступ.Антрополошки и културолошки приступ (Лангефелд и 

Шмит).Наслеђе и средина - континуитет и дисконтинуитет. Сазревање и учење. Методоошки проблеми 

истраживања развојно-психолошких проблема. Неуро-физиолошки развој.Опште законитости и 

периодизације развоја. Трудноћа, антенатални развој и новорођенче.Прва година живота. Развојне 

карактеристике деце јасленог и предшколског узраста.Средње детињство.Адолесценција, младост, 

зрело доба и старост (основне карактеристике и практични проблеми).Појединачни аспекти 

развоја:физички развој и развој моторике,сензорно-перцептивни развој, развој социјалног сазнања и 

понашања, интелектуални, емоционални развој, развој мишљења и говора. Креативност и 

стваралаштво деце и младихПсихопатологија развојног доба. Ментално-хигијенски аспекти развоја, 

учења и понашања. Подстицање развоја личности детата, идентитета, интегритета и зрелости детета. 

Психолошка припрема деце за полазак у школу. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

"Методе и технике испитивања и праћења развоја, учења и понашања детета. Експеримент у развојној 

психологији и систематско посматрање. Упитник и интервју. Анегдотска и биографска метода. Методе 

испитивања антенаталног развоја и новорођенчета.Презентација метода мерења сензо-моторне 

интелигенције.Испитивање дечје слике света.Формирање појмова конзервације.Социометријско 

испитивање, индекси социометријског статуса и социограм.Развојна мапа , значај и 

коришћење.Посматрање и праћење развоја детета (чек листе, скале процене, портфолио).Развојне 

карактеристике на крају предшколског узраста; Развојне карактеристике детета млађег и старијег 

школског узраст. Средњошколски узраст. Адолесценција и младалачко доба;Афективно везивање 



(значај и типови); Улоге васпитача у тимском раду у инклузивним програмима.Подстицајна васпитна 

средина за развој и учење деце. " 

Литература 

1 

Ивић И. и сар.(2010): Приручник за вежбе из развојне психологије, Београд, ДПС,ЦПП (21-111) Ивић 

И. И сар.(2010): Развојна мапа, Београд, Креативни центар 

2 

Шмит В.Х.О. (1999): Развој детета, Београд, ЗУНС (8-175 стр.); Смиљанић В.(2009):Развојна 

психологија, Београд, Центар за примењену психологију ДПС 

3 

Видовић В. И сар. (2003):Психологија образовања, Загреб, ИЕП-ВЕРН (одабрана поглавља); Туцић н. 

И Матић Г. (2002): О генима и људима, Београд, Центар за примењену психологију (одабрана 

поглавља); 

4 

Vasta R., Haith M., Miller S.A. (2000): Дјечја психологија, Модерна знаност, Јастребарско, Наклада Слап 

(одабрана поглавља) ; ИЦД-10 - Међународна класификација развојних поремећаја (одабрана 

поглавља); http://documents.tips/documents/psihopatologija-dece-i-mladih-1-goca-2012.html (12.12.2015.) 

5 

Cole M., Cole S.(1993): Развој детета, New York,Scientifik American Books (одабрана поглавља); 

Вукосављевић-Гвозден, Т. (2007). Капацитет за емпатију особа с различитим организацијама 

афективног везивања. у: Ханак Н. А. Димитријевић [ур.] Афективно везивање-теорија, истраживања и 

психотерапија, Зборник радова, Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Центар 

за издавачку делатност, 183-205. Изводи са предавања (www.znanjevaspks.ac.rs) ; Изводи са вежби 

(www.znanjevaspks.ac.rs). 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Интерактивне методе наставе, рад у малим групама, радионице, дискусионе групе, рад на Пројекту, 

семинарски радови, тимски рад и евалуација рада, студентске презентације, и други интерактивни и 

кооперативни облици и методе рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит   



колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Психологија дечје игре 

Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје знања о игри као водећој активности на 

предшколском узрасту; 2. Изграде вештине и умења успешног организовања, стварања услова и 

подстицања слободне, неспутане, креативне игре детета; 3. Успешно примене усвојена знања, вештине, 

ставове и стратегије у пракси различитих институција, облика рада и програма предшколског 

васпитања и образовања; 4.Изграде уверења о значају игре и игроликих активности у психо-физичком 

развоју и животу детета; 5. Разумевају дијагностички и терапеутски значај дечје игре; 6. Практикују 

професионалне улоге васпитача у дечјој игри.7. Промовишу позитивне ставове према игри и 

игроликим активностима предшколске деце. 

Исход 

предмета 

"Након завршетка курса, студенти би требало да буду способни да : 1. Дефинишу основне појмове из 

области психологије дечје игре; 2. Упоређују класичне и савремене теоријске концепте о дечјој игри, 

развоју и учењу; 3. Критичи процењују вредност различитих врста игара и игровне активности детета, 

у односу на његов психо-физички развој; 4. Уочавају дијагностички и терапеутски значај дечје игре у 

различитим васпитним ситуацијама; Препознавају значај традиционалних игара у дечјој субкултури и 

ревитализују их у складу са сазнан; 5. Структуирају подстицајну васпитну средину за слободну, 

креативну игру детета, за слободне изборе, бирање и испољавање иницијативе и самосталности детета; 

6. Креирају и евалуирају различите врсте игара у оквиру активности којима се подстичу различити 

аспекти развоја детета. 7. Вреднују различите врсте игара;8. Посматрају, прате и документују игровну 

активност детета;9.Израђују дидактичке играчке од различитих амбалажних и природних 

материјала;Сарађују са родитељима, школама и друштвеном заједницом у набавци средстава и 



материјала неопходних за неспутану игру деце.10. . Евалуирају дечју игру и игролике активности у 

васпитној групи, као и улоге које васпитачи остварују током игре . " 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Психологија дечје игре као научна дисциплина. Основни појмови психологије дечје игре. Утицај 

сазревања и учења на игровну активност детета. Покретачи игровне активности. Значај дечје игре. 

Класичне и савремене теорије дечје игре. Социјална партиципација детета у игри. Дијагностички и 

терапеутски значај дечје игре. Основи плеј терапије.Игра и поједини аспекти психичког развоја детета. 

Елкоњинова истраживања. Игра и развој сазнајне, емоционалне и мотивационе сфере личности. Игра 

као кооперативна активност. Игра и развој интелектуалних операција. Комуникација дете-одрасли, у 

игри.Развој дететовог односа према правилима у игри.Игра као водећа активност на предшколском 

узрасту. Игра, креативност и стваралаштво детета раног и предшколског узраста.Игра и ментално 

здравље детета; 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

"Критичка анализа односа развоја и учења у игри детета по теоријама Пијажеа, Брунера, Виготског , 

Шмита и сл. Могућности убрзавања развоја детета. Улога игре у подстицању развоја; Истраживања 

социјалне изолације и лишавања деце , као и истраживања која доказују да су етапе сазнајног развоја 

производ западног система школовања; Игра, активност и рад предшколског детета. Врсте игара; 

Функционалне игре, игре маште и улога, игре са готовим правилима, конструкторске игре и сл. 

Усамљена и рецепцијска игра, упоредна игра, асоцијативна и сарадничка групна игра; Утицај 

фрустрација на игровну активност. Плеј терапија; Правци развоја игара улога; Схватање Зорице 

Матејић. Игра и превазилажење сазнајног егоцентризма; Кооперативне игре на предшколском узрасту; 

Дидактичке игре и њихов значај у предшколским програмима; Игре за развој социјалног сазнања; Игра 

и развој контроле понашања; Место и улога игре у програмима предшколског васпитања и образовања; 

Креативне игре предшколске деце " 

Литература 

1 Дуран М. (2003): Дијете и игра, Јастребарско, Наклада Слап (одабрана поглавља) 

2 

Ivić I. (1986):The Fundamental of the project, in: Traditional games and Children of today, Belgrade, OMEP, 

(6-8str.) 

3 Елкоњин Д.Б. (1990): Психологија дечје игре, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства 

4 

Шаин М.и сар.(2000):Корак по корак 1,васпитање деце до 3 године, Београд,Креативни центар 

Марковић М.и сар. (2000): Корак по корак 2, васпитање деце од 3 до 7 година, Београд, Креативни 

центар 



5 Статон-Смит (1989): Играчке и култура, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Проблемска, откривачка и егземпларна метода; Радионичарски метод-креативне радионице и 

презентације драмских, луткарских, ликовних, музичих креативних играоница; Пројект метода. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 15 усмени испит   

колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Радионица за игру и играчке 

Наставник (за предавања) Панић С. Немања 

Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Да се студенти оспособе за превођење теоријских знања у активну праксу; Да практичним радом 

обједине ликовне, сценске И покретне игре; Да развију естетски сензибилитет И примене га у васпитно 

образовном раду 

Исход 

предмета 

Да се студент упознају са ликовно сценским играма и играчкама; Да стекну одређени степен 

самосталности васпитно-образовног рада путем игре; Да овладају методама развоја естететског И 

креативног мишљења детета 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Дечија игра (структура дечије игре, могуће идеје и мотиви, организовање и извођење) Дечије играчке 

(историјски развој дечије играчке, материјали и технике израде, функција, игра) Ликовност игре и 

играчке (естетика, поетика, мултимедија, визуелна порука, ликовна структура) Ликовно сценске игре 

(идеје, мотиви, организација, технике извођење, одабир материјала..) 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Тематске игре, конструктивне игре, покретне игре и игре драматизације. Дечије играчке, ликовност 

играчке. Техника израде, одабир материјала. Поетика и естетика играчке Дечије лутке, ликовност 

дечије лутке, технике и материјали израде, поетика и естетика лутке. Стилизација вежбе, стилизација 

визуелна порука. 

Литература 

1 Каменов, Е. Дечја игра, ЗУНС,Београд, 2006. 



2 Chanon, G. Играчке и игре деце света, ЗУНС, београд, 1992. 

3 Цакић Симић, А. Белешке луткарског помоћника, Креативни центар, Београд, 2007. 

4 Група аутора, игра и играчке, ЗУНС, Свјетлост Сарајево,1983. 

5 Златела, М. Ризница игара, Тампограф, Нови сад, 1997. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Академско излагање, расправе на унапред најављену тему, израда практичних и писаних радова, 

стварање нових идеја и релација, коришћење мултимедије и интернета, коришћење различитих 

техника и материјала у ликовном обликовању играчака. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 30 усмени испит 30 

колоквијуми       

семинари 30     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика васпитно-образовног рада 

Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознати студенте са: Системом општих препорука, захтева, упутстава, описа поступака и других 

ослонаца и орјентира за адекватно планирање, организовање, праћење и вредновање васпитно-

образовног рада у предшколској установи; Са захтевима везаним за квалитет комуникације, односа и 

емоционалне везе између васпитача и деце; Начинима подстицања унутрашње мотивације у 

регулисању дечјег понашања; Врстама игара и игроликих активности и њиховим значајем за развој 

свих аспеката личности; Утицајем обогаћујуће, структуиране средине на учење и развој детета; 

Могућностима комбинације различитих васпитно-образовних метода и облика рада; Поступцима за 

посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Начином планирања и евалуације васпитно-

образовног рада према моделу А и Б; Значајем стручног усавршавања васпитача. 

Исход 

предмета 

"По завршеном курсу студенти би требало да: Критички анализирају различите препоруке везане за 

адекватно планирање, организовање, праћење и вредновање васпитно-образовног рада; Вреднују 

организацију рада са децом и васпитне поступке у различитим ситуацијама, као и да критички 

преиспитују импликације тих поступака; Аргументују значај развијања демократских односа, 

међусобног поштовања и уважавања, значај разматрања различитих перспектива и потреба приликом 

суочавања са различитим (проблемским) ситуацијама и неприхватљивим понашањем;Објашњавају и 

илуструју различите врсте игара и игроликих активности и анализирају њихов значај за развој и учење; 

Осмишљавају могућности комбинације различитих васпитно-образовних метода и облика рада и 

могућности структуирања средине за учење и рад; Објашњавају основне поступке за посматрање и 

праћење дечјег развоја и анализирају значај прикупљања података о деци; Тумаче и упоређују начин 



планирања, организације и евалуације васпитно-образовног рада према различитим моделима. 

Резимирају могућности стручног усавршавања васпитача и изводе закључке о значају усавршавања. " 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Организација живота и рада у предшколској установи и осталим облицима окупљања предшколске 

деце; Учешће васпитача у активностима деце и квалитет емоционалне везе између васпитача и деце; 

Адаптација деце у установи; Унутрашња мотивација у регулисању дечјег понашања и облици 

спољашње контроле; Морално васпитање деце, неговање дечје друштвености, развијање 

самосталности, култивисање емоционалне сфере, развијање личног идентитета, слике о себи и 

сопственој улози; Васпитно-образовне методе и облици рада; Игре и игролике активности; Поступци 

за посматрање дечјег понашања и праћење развоја, извори и начини прикупљања података; Планирање 

према моделу А и Б. Стручно усавршавање васпитача. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Организација живота и рада у предшколској установи и другим облицима окупљања предшколске 

деце; Утицај васпитача на понашање деце, квалитет комуникације, односа и емоционалне везе између 

васпитача и деце; Унутрашња мотивација у регулисању дечјег понашања, насупрот облицима 

спољашње контроле; Подстицање развоја индивидуалних потенцијала деце; Морално васпитање деце, 

неговање дечје друштвености, развијање самосталности, охрабривање иницијативе и слободног 

изражавања, развијање вештине контролисаног изражавања емоција, развијање личног идентитета, 

самопоштовања и самопоуздања; Решавање проблем-ситуација играњем улога (радионице Форум 

театра); Избор и комбиновање васпитно-образовних метода и облика рада; Игре и игролике активности 

деце; Посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Планирање и евалуација васпитно-образовног 

рада - модели А и Б, упоредна анализа. 

Литература 

1 Каменов; Е. (2006):Васпитно - образовни рад у дечјем вртићу (Општа методика), Драгон, Нови Сад 

2 Каменов, Е. (1988): Методика васпитно-образовног рада са предшколском децом, ЗУНС, Београд. 

3 Павловски, Т. и сарадници (1992): Тематско планирање у дечјем вртићу, ИПА, Београд 

4 

Слуњски, Е. (2006): Стварање предшколског курикулума у вртићу - организација која учи, Мали 

професор, Загреб 

5 Шаин, М. и сарадници (1998): Корак по корак у основе програма, Креативни центар, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       



Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја 

идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; 

Радионичарски метод (едукативне радионице); Драмски метод – играње улога (форум театар, плашт 

експерта); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 50 

колоквијуми       

семинари 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика развоја говора 1 

Наставник (за предавања) Тодоров Б. Весна 

Наставник/сарадник (за вежбе) Тодоров Б. Весна 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Студент треба да буде упознат са основним особеностима развоја говора деце раног и предшколског 

узраста; треба да буде оспособљен за партнерство у вербалној комуникацији са децом; треба да буде 

упознат са потребним условима и начинима развоја говора деце (методе, облици, средства, поступци 

рада); треба да буде упознат са задацима и програмским садржајима рада на развоју говора деце; треба 

да познаје планирање рада. 

Исход 

предмета 

Студент треба да буде упознат са улогом васпитача као и са језичким играма и језичким 

стваралаштвом у развоју говора деце; да буде упознат са методама, облицима, средствима и 

поступцима рада на развоју говора деце с посебним освртом на улогу књижевности у васпитању и 

образовању; да испољава спремност за практиковање неких васпитно-образовних задатака сагласно 

званичном програмском документу; да решава и преноси задатке који се односе на развијање и 

култивисање различитих стваралачких способности деце и различитих начина репрезентовања 

стварности; да смишљено организује ситуације у којима дете практикује говор; да пружа добар 

говорни модел; да демонстрира стручност у богаћењу дечјег речника, у "читању" невербалних сигнала 

(својих и дечјих) и у тумачењу њиховог значења. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Проучавање дечјег говора; развој гласовне стране (артикулација), речника и синтаксе; функције говора 

предшколског детета; комуникативне способности предшколског детета; индивидуални развој говора; 

заостајање и поремећаји у говору деце; циљеви и задаци у развоју говора предшколске деце; васпитач и 

дете као партнери говорне комуникације: општи контекст говорне комуникације, мотивација за учешће 

деце у говорној комуникацији; облици и методе говорне комуникације с децом; разговор, причање, 



препричавање, давање налога и упутстава, описивање; средства која се користе у говорној 

комуникацији: визуелна, аудитивна, аудио-визуелна; филм и телевизија у развоју говора деце; говорна 

комуникација међу децом; језичке игре и језичко стваралаштво у развоју говора; бајке и басне у раду 

са децом, припрема деце за почетно читање и писање. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Самостални рад студената у писању припрема за усмерене активности; студенти осмишљавају и 

импровизују животне ситуације погодне за остваривање говорних садржаја; осмишљавају активности 

које се могу реализовати у вртићу, реализују говорне радионице, учествују у дискусијама. 

Литература 

1 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице за рад са децом од 3 до 7 година. Београд: Алтера. 

2 Ивановић, Р. (2003): Разменом до речи. Београд: Алтера. 

3 Матић, Р. (1986): Методика развоја говора деце. Београд: Нова просвета. 

4 

Миленковић, С. (2006): Методика развоја говора.Сремска Митровица: Виша школа за образовање 

васпитача. 

5 

Наумовић, М. (2000): Методика развоја говора: приручник за студенте виших школа за образовање 

васпитача. Пирот: Виша школа за образовање васпитача. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Програмски садржаји предмета остварују се интерактивним предавањима уз коришћење литературе и 

савремених средстава видео презентација, компаративним дискусијама, теоријским и практичним 

вежбама, радом у групама, презентацијом индивидуалног рада, применом савремених наставних 

метода, самосталним радом студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања   писмени испит 30 

практична настава 30 усмени испит   



колоквијуми 40     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика почетних математичких појмова 1 

Наставник (за предавања) Живановић В. Милан 

Наставник/сарадник (за вежбе) Живановић В. Милан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са психофизичким карактеристикама деце и могућностима развоја почетних 

математичких појмова на предшколском узрасту; Оспособљавање студената за развој математичких 

појмова кроз партнерске односе са децом на слободним и усмереним активностима; Оспособљавање 

студената да дечја чулно-опажајна искуства о квантитативним својствима реалних предмета из 

окружења и временско-просторне релације преводе у математичке појмове; Упознавање студената са 

организацијом рада и осмишљавањем методичких ситуација за формирање математичких појмова. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - наведе циљеве и задатке 

васпитно-образовног рада на развијању математичких појмова код деце предшколског узраста, - 

објасни развој мишљења и карактеристике појединих фаза менталног развоја деце, - методички 

прилагоди процес формирања математичких појмова деци предшколског узраста, - преведе дечија 

чулно-опажајна искуства о квантитативним односима реалних предмета из окружења у математичке 

појмове, - примени методичке поступке у формирању математичких појмова, - организаује слободне и 

усмерне активности. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Методика развијања математичких појмова: Методика наставе математике; Методика развијања 

математичких појмова на предшколском узрасту; Психолошке основе развијања математичких 

појмова: Развој мишљења код деце; Карактеристике појединих фаза менталног развоја деце; 

Математички појам;Мисаоне операције у сазнајном процесу; Утицај околине на формирање 

математичких појмова; Организација рада у развијању математичких појмова: Облици 

васпитнообразовних активности; Основни методички принципи; Методе рада; Облици рада; 



Дидактичка средства и материјали; Могућности развијања математичких појмова у предшколским 

установама; Улога васпитача у процесу стицања математичких појмова; Опажање и схватање простора 

и просторних релација; Формирање појма скупа; Развијање појма природног броја; Развијање 

геометријских појмова; Мерење и мере. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

На вежбама се симулирају различите животне ситуације и описују методички поступци изградње и 

формирања математичких појмова. После сваке теме студенти добијају одређен број вежби и задатака 

које самостално решавају. Осмишљавају методичке поступке формирања почетних математичких 

појмова, дају и образлажу своја мишљења и ставове о тим поступцима. Најбитнији облик наставне 

активности је осмишљавање и прављење импровизованих животних ситуација, тј. методичких 

поступака погодних за развијање одговарајућих математичких појмова. 

Литература 

1 Дејић, М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет, Београд, 2015. 

2 

Егерић, М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Педагошки факултет, Јагодина, 

2009. 

3 Добрић Н.: Развијање почетних математичких појмова у предшколским установама, Београд 1979. 

4 

Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова, Виша школа за образовање васпитача, 

Шабац, 1998. 

5 Каменов, Е.: Математичке активности, Нови Сад,1999. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Програмски садржај овог студијског предмета реализује се у облику предавања, саопштења, 

објашњења, разговора, дискусије, полемике, симулације различитих ситуација погодних за формирање 

математичких појмова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испит   

колоквијуми 40     



семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика упознавања околине 1 

Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка 

Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Студенти ће: -схватити комплексност појма околине и њен значај за дете предшколског узраста; - бити 

упознати са основним појмовима како из домена природног, тако и из домена друштвеног окружења 

детета; - бити свесни значаја еколошког васпитања и образовања од предшколског узраста; - одредити 

садржај за упознавање природне и друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и 

условљености; - бити упознати са израдом писане припреме у одређеној узрастној групи на задату 

тему; - схватити значај адекватног одабира метода, облика и средстава рада при упознавању деце са 

околином. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да:- дефинишу улогу и 

значај васпитача у успостављању интеракције детета са околином; - препознају основне методичке 

принципе при упознавању деце са околином; - селектују одговарајућу педагошко-психолошку основу 

око организације активности и практичног рада у групи; - дискриминишу и тестирају вештине којима 

ће деци предшколског узраста развити основне представе о појмовима у непосредном окружењу; - 

самостално организују и интегришу различите практичне активности (усмерене активности, 

радионице, играонице) из домена упознавања природне и друштвене средине; - упоређују и оцењују 

одабир адекватних методичких поступака у односу на задату тему у одговарајућој узрастној групи 

деце. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Предмет проучавања методике упознавања околине; Могућности предшколског детета и учење; Утицај 

одраслих у изграђивању односа детета са околином - улога и значај васпитача; Основи методички 

принципи при упознавању деце са околином; Природа и природне појаве; Нежива природа; 



Универзум; Вода; Ваздух; Кретање, Топлотне појаве, Време, Простор; Жива природа - Биљни свет, 

Животињски свет; Човек као биолошко биће; Уочавање и разликовање живе од неживе природе; 

Еколошко образовање и васпитање; Дете у предшколској установи и друштвене појаве; Дете као 

социјално биће; Производи људске делатности. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине. Методе, облици, средства рада и игре у 

упознавању деце са околином. Педагошко-психолошке основе организације активности и практичног 

рада око упознавања околине. Могућности и начини мотивисања и оспособљавања деце за посматрање 

у природи. Природне појаве и нежива природа. Природна средина, човек као биолошко биће, биљни и 

животињски свет као предмет интересовања, истраживања и упознавања деце предшколског узраста. 

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

условљености. Израда писане припреме за дневне активности у одређеној узрастној групи на задату 

тему. 

Литература 

1 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011. 

2 Др Љубо Каурин: Мој свет - Природа и друштво за предшколце, Бистричак, Нови Сад 2002. 

3 Емил Каменов: Упознавање околине, Драгон, Нови Сад 2002. 

4 

Др Љубиша Михајловић, Др Невенка К. Михајловић: Методика упознавања околине, практикум, 

Сиграф, Крушевац 2013. 

5 Др Брана Иванковић: Методика упознавања околине, Сремска Митровица 2004. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, 

фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу семинарских 

радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се 

користе сва доступна средства 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 70 Завршни испит 30 



активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Ликовно стваралаштво 

Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија 

Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Да се студенти упознају са основним појмовима, историјом и естетиком ликовног стваралаштва; Да 

овладају основним ликовним техникама и материјалима, Да усвоје методе естетског процењивања и 

стекну самосталност у естетској анализи. 

Исход 

предмета 

Након успешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: дефинише ликовно 

стваралаштво; тумачи ликовни језик; препознаје ликовне технике и материјале; анализира естетику и 

поруку дела ликовне уметности; демонстрира познавање ликовних техника; демонстрира основна 

знања из теорије и историје ликовне уметности. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Уметност и њена историја (уметност преисторије, стари свет, византија, ренесанса, барок, класицизам, 

романтизам, реализам, импресионизам, експресионизам, xx век, уметност данас..) Ликовни језик 

(теорија форме, ликовни елементи, композиција..) Естетско процењивање (методе, облици, примери) 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Ликовни елементи (линија, површина, облик, маса, текстура, простор, композиција..). Технике и 

материјали (цртање, оловка, графит, угљен, туш, креда, сликање, акварел, темпера, колаж, пастел, 

вајање, тесто, глина, пластелин, отискивање, ликовни експерименти, комбиновање техника, 

осликавање различитих подлога). Ликовне игре. Естетска анализа (одабир ликовних радова, опремање, 

цување, излагање..). 

Литература 

1 Богдановић, К. Теорија форме, ЗУНС, Београд, 1991. 



2 Галовић, Б. Ликобна култура, ЗУНС, Београд, 2005 

3 Хаџи-Јованчић, Н. Дечји атеље 1: цртање- сликање, ЗУНС, Београд,2000 

4 Хаџи-Јованчић, Н. Дечји атеље 2:штампање- отискивање, ЗУНС, Београд,2000 

5 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања, ЗУНС, Београд, 1982. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Академско излагање, расправе на задату тему, израда практичних и писаних радова студената, 

формирање ликовних проблема, тема и мотива 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 40 усмени испит 50 

колоквијуми       

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Мултимедијални системи 

Наставник (за предавања) Томић З. Иван 

Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Оспособљавање за употребу улазно-излазних уређаја који се користе у достављању, производњи 

преносу и обради мултимедијалних садржаја; Овладавање вештинама за обраду и прављење 

мултимедијалних садржаја (текст, слика, видео и аудио материјал) 

Исход 

предмета 

Након успешног заврштка курса студент би требало да покаже способност да: користи апликације за 

цртање помоћу рачунара, снимање и обраду звука, снимање и обраду видео материјала; рукује аудио и 

видео техником на корисничком нивоу; прави мултимедијалне презентације тј. образовни рачунарски 

софтвер. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Увод, Рачунарска графика, Мултимедија, Преглед стандарда за компресију, Алати за креирање 

електронских наставних садржаја, платформе за е-учење; Савремена наставна средства; Примена 

образовне технологије. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Цртање помоћу рачунара, Рад са објектима (брисање, копирање, померање, ротирање, промена 

величине), Снимање на задатој локацији, типови фајлова (jpg, gif,bmp,tif,cdr...); Скенер и његова 

примена; Снимање и обрада звука; Mix два канала; Исецање дела фајла и његово копирање; Звучни 

формати и нихова конверзија; Обрада видео материјала Видео формати и њихова конверзија; 

Коришћење АV опреме, повезивање рачунара и АV уређаја; Исецање и копирање видео clipова, 

снимање и преглед видео материјала добијеног материјала; Програм за мултимедијалне презентације, 

Врсте слајдoва, дизајн слајда, унос текста, графичких елеманата, звука видеа и aнимација на слајд, 

Реализација тестови знања (затвореног типа) помоћу хиперлинкова; Приказивање слајдова, нарезивање 

CD и DVD ова; Израда сопствене презентације итеграцијом свих медија (слика, звук, текст, видео) 



Литература 

1 Ауторизована предавања на сајту znanje.vaspks.ac.rs 

2 Д.ГРБИЋ,: Систем Microsoft Office 2003 на српском PC Press, Београд, 2004. 

3 Ристановић Дејан,група аутора, PC Vodič kroz primene računara, PC Press, Београд 2006. 

4 Н.КЛЕМ; Н.ПЕРИН;Н.ПРАШЋЕВИЋ:Рачунарство и информатика, ЗУНС. Бгд. 2002. 

5 B. Munnelly; PAUL Holden: ECDL Уџбеник за курс Microsoft Office XP Микро књига, Бгд. 2005. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Теоријска настава: вербално демонстрациона метода Практична настава: израда вежби на рачунарима, 

консултације. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, опремљеној са једним сервером и двадесет 

рачунара за рад студената, Студенти добијају вербално-демонстрационо упутство као и текст задатка 

који треба да реализују на том часу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања   писмени испит   

практична настава 20 усмени испит   

колоквијуми   практични део испита 50 

семинари 30     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Драмска радионица 

Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

да упозна студенте са основним појмовима драмске уметности;-да их подучи драмском васпитању 

деце;-да развију способност самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу;-да 

омогући студентима да схвате значај драмских игара и драмских радионица у васпитно-образовном 

раду 

Исход 

предмета 

Очекује се да након положеног испита студенти могу да:-правилно тумаче и анализирају основне 

појмове драмске уметности;-самостално интерпретирају драмска остварења и стручну литературу- 

примене стечена сазнања из драмске педагогије у раду са децом-;-примењују драмске игре у раду са 

децом;-организују драмску радионицу- режирају дечије драмске представе 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Основни појмови драмске уметности;Облици и врсте дечјег драмског 

стваралаштва:импровизација,драмске и драматизоване игре,игрокази.Драмско васпитање.Драмско 

васпитање у свету. Креативна драма. Говор-покрет и мимика.Систем драмских игара.Драмске 

одреднице:драмско у игри,драмски простор,драмско време,драмски лик.Улога васпитача у драмској 

игри.Утицај драмске игре на емоционалну интелигенцију.Вербална и невербална драмска игра.Усмена 

традиција драмске игре.Пантомима и наративна драма.Групна драматизација.Драматизација.Драмска 

књижевност за децуВаспитач као редитељ дечијих драмских представа.Драмске радионице у 

вртићу.Педагошка и уметничка својства драмских радионница. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

Реализација драмских игара;Организација драмских радионица;Извођење драмских представа ( 

студентске режије) 



ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Бојовић,Душица:Више од игре,ЦПП,Београд,2008 

2 

Краљик-Перић,Мира:Драмске игре за дјецу предшколске доби,Свеучилиште Штросмајер,Учитељски 

факултет,Осијек,2008 

3 Танурџић-Бокшан,Зора:Од игре до позорнице,Креативни центар,Београд,2000 

4 Ладика,,Звјездана.,Чечук,С.,Девић,Ђ:Драмске игре,Загреб,1983 

5 Мисаиловић,Миленко:Дете и позоришна уметност,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,1991 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе демонстративна,интерактивна,радионичарски метод 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 40 усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Oсновне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Музичко стваралаштво 

Наставник (за предавања) Тасић Д. Наташа 

Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

"Упознати студенте са основним стилским правцима у музици, проширити основна знања о 

музичким инструментима; оспособити студенте за препознавање познатих композиција 

слушањем одабраних примера из музичке литературе. Развијеност естетских критеријума 

процењивања музичког дела и способности уживања у музици." 

Исход 

предмета 

"По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају дела 

вокалне и инструменталне музике како би их правилно користили у раду са децом - праве 

разлику између основних стилских праваца у музици - објасне главне карактеристике стилских 

праваца у музици - развијају позитиван однос према класичној музици како би свој позитиван 

став пренели на децу - процене каква музика одговара одређеном узрасту деце - опишу 

најзначајније представнике барока, класицизма, романтизма и импресионизма" 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

"Кратак преглед музичких епоха и стилова кроз историју музике. Најважнији представници 

ренесансе, барока, класицизма, романтизма и импресионизма. Основне карактеристике 

националне историје музике. Препознавање познатих одломака у слушаним композицијама." 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) "Вежбе, Други облици наставе, Упознавање музичке литературе слушањем музике." 

Литература 



1 

Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша 

школа за образовање васпитача, Шабац, 1998 

2 Хевелер, К: Музички лексикон, Матица српска, 1990 

3 Маринковић, С: Историја музике, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе Предавања, важбе, рад у малим групама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 40     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Драматизација књижевних текстова за децу 

Наставник (за предавања) Марковић С. Ана 

Наставник/сарадник (за вежбе) Марковић С. Ана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

"Упознавање студената са основним елементима драме (експозиција, заплет, кулмина перипетија, 

расплет; Упознавање студената са основним драмским врстама (трагедија, комедија, драма у ужем 

смислу); Утврђивање одређених књижевних врста и елемената прозних и лирских остварења која су 

најпогоднија за драматизацију тј. уметничку транспозицију; Оспособљавање студената за анализу 

текста на основу које треба утврдити главне моменте сижеа које треба транспоновати у посебне сцене, 

карактеристике јунака, идеју приче, композицију и језик приче; Развијање имагинације, инвенције и 

стваралаштва; Развијање способности посматрања и подражавања говора, гласова, гестова, израза 

лица, држања тела, начина ходања, поступака, радњи и понашања других људи и животиња; 

Оспособљавање васпитача за развијање моторне и менталне функције детета и омогућавање развитка 

маште и стваралачких способности, као и способности за јавне наступе; Развијање могућности да се 

претходно стечена знања употребе на нов и оригиналан начин; Оспособљавање васпитача за 

формирање флексибилне, опсервативне, критичке и самокритичке личности. " 

Исход 

предмета 

Разумевање, анализирање и евалуирање процеса уметничке транспозиције дела тј. драматизације 

књижевног текста; Овладавање методама и поступцима у процесу драматизације књижевног дела; 

Планирање и реализација самосталног стваралачког рада и када је реч о драматизацији прозног и 

лирског текста, али писање самосталног сценарија; Компетентно примењивање стечених знања, кроз 

давање квалификованих предлога и идеја за континуирано праћење потреба деце за организовањем 

приредба и свечаности, као и других врста организованих уметничких активности; Критичко 

промишљање релевантних проблема који се тичу драматизације књижевних текстова; Примењивање 

стечених знања у области организовања средине и обезбеђивање услова за извођење драмских 

активности; Примењивање стечених знања да у оквиру драмског изражавања и стварања, посебно 



негује уметничку слободу и пружа детету могућности да се одвоји од стварности кроз игру, акцију, 

креативно искуство и нека нова знања и тумачења стварности; Примењивање стечених знања да у 

оквиру драмског изражавања и стварања оспособљава дете и охрабрује га да говори пред другима, 

стављајући га у ситуације у којима, представљајући неког другог, комуницира са суиграчима и 

публиком. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Драмски текст и позориште: Упознавање студената са основним елементима драме; упознавање 

студената са основним драмским врстама; облици приповедања: нарација, дескрипција, дијалог, 

монолог, унутрашњи монолог; вербална и невербална комуникација; техника гласа и дикција; сценски 

покрет; уметничке транспозиције прозних и лирских врста у драмски текст: сиже, карактери, идеја, 

композиција и језик...; драмске технике и приповедање; упознавање са основним драмским техникама: 

пантомима и наративна пантомима; акционе приче; групна драматизација; игре у дијалозима-драмске 

игре; самостална припрема малих драмских комада; рад на припреми школских приредби и 

свечаности 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Посета позоришту; Разговор о одгледаној представи/ама; Избор текста за драмску игру; Читачка проба 

(анализа ликова, основна идеја, читање по групама( уметничка интерпретација текста: прозодијски 

елементи, логички акценат; пратеће вредности усменог говора: интонација, интензитет, ритам, темпо, 

пауза; методе уметничке) ); распоредна проба (груписање лица и ствари на сцени; вежбе покрета и 

гестова; сценске радње; вежбе ритма и темпа; распоредна проба: звучни и други ефекти; костими и 

маске; израда декора; извођење представе/представа; Гледање телевизијске драме или слушање радио-

драме; ставаралачки писмени рад: драматизација епског или лирског дела; стваралачки писмени рад: 

писање сценских дела – драматизација 

Литература 

1 Грушановић. З.(2011). Драматизација у настави.Београд: Клетт. 

2 Аристотел.(1985). О пјесничком умјећу. Загреб:Школска књига. 

3 Мисаиловић. М. (1991). Дете и позоришна уметност. Београд: ЗУНС. 

4 Бокшан-Танурџић. З. (2000). Од игре до позорнице. Београд: Креативни центар. 

5 

Бојовић Д. (2009). Моћ маште, моћ покрета: водич кроз драмске технике у раду са децом. Београд: 

Центар за примењену психологију. 

6 

Бојовић Д. (2009). Ухвати ритам афричке приче: драмске технике у причама за децу. Београд: Центар 

за примењену психологију. 



7 

Бојовић. Д. Од питања до сазнања: деца у свету драмског истраживања. Београд: Центар за примењену 

психологију. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Дијалошка метода - метода разговора; Метода читања и рада на тексту; Тимски рад; Интерактивна 

настава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 30 усмени испит 30 

колоквијуми       

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Музичке игре 

Наставник (за предавања) Александар Д. Васић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Марјан Д. Митић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Циљ овог студијског предмета је да студенти усвоје теоријска знања везана за музичке игре, да се 

оспособе за примену музичких игара, да науче да креирају музичке игре, да се оспособе да самостално 

планирају рад. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - примењују музичке игре 

као садржаје путем којих се унапређују когнитивне, моторичке и социјалне способности деце 

предшколског узраста - интегришу покрет и музичке активности деце - самостално креирају музичке 

игре и да их користе у различитим васпитним ситуацијама - организују музичке игре са децом и прате 

развој музичких способности деце - планирају рад са децом предшколског узраста кроз музичке игре - 

критички посматрају музички развој деце и саветују родитеље како да унапреде музички развој своје 

деце 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Методе рада на музичком васпитању деце раног узраста; појам дидактичке игре; музичке игре: значај, 

улога, подела, примена, креирање; изазови у примени музичких игара са децом предшколског узраста; 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

вежбе, други облици наставе, примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско-

ритмичких целина и композиција; 



Литература 

1 Miškov, M., Dečja pesma kao igra,radost i sreća, Naša škola, Banja Luka, 2002. 

2 

Плавша, Д: Музичко-педагошке дилеме и теме: чланци и расправе. Академија уметности Нови Сад, 

1989. 

3 Јабланов, Н: Народне песме и игре. Креативни центар, Београд, 2006.A6 

4   

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација 

индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 40     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика развоја говора 2 

Наставник (за предавања) Тодоров Б. Весна 

Наставник/сарадник (за вежбе) Тодоров Б. Весна 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Положен испит из предмета Методика развоја говора 1 

Циљ 

предмета 

Оспособљавање студената за стално подстицање активности деце у говору у циљу њиховог свестраног 

развоја; оспособљавање студената за планирање и припрему усмерених активности; оспособљавање за 

извођење усмерених активности; оспособљавање за евалуацију усмерених активности из области 

развоја говора у вртићима; оспособљавање студената за самостално тражење најбољих метода, облика 

и радно-игровних средстава у раду на развоју говора деце; оспособљавање за практиковање свих 

функција говора на игровном плану. 

Исход 

предмета 

Студенти треба да познају: циљеве и задатке овог предмета, планирање рада, организацију усмерених 

активности, принципе, методе и облике рада и радно-игровна средства у развоју говора деце; да 

практикују говорне активности у којима се пружа могућност за развој говорних и симболичких 

способности деце; да показују педагошке ситуације у којима је у првом плану развој маште, разноврсна 

употреба говора, играње улога, драмско извођење, замишљање и сл.; да поштују локални говор детета 

и стрпљиво и полако нуде и речи књижевног говора; да помажу, допуњују и проширују исказе деце; да 

стварају ведро расположење, негују хумор и активно учествују кад дође ред на њих. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Коришћење текстова књижевности за децу у раду на развоју говора деце (избор дела, припрема 

васпитача и деце за обраду, обрада); Корелација садржаја развоја говора и других области - подручја 

рада у вртићу (упознавање околине, почетних математичких појмова, ликовно, музичко и физичко 

васпитање). 



Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Самостални рад студената у писању припрема за усмерене активности и осмишљавању језичких игара; 

Студенти осмишљавању и реализују усмерене активности из развоја говора и приказују говорне 

ситуације погодне за остваривање говорних садржаја. 

Литература 

1 Група аутора. (1997): Корак по корак 2. Београд: Креативни центар. 

2 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице за рад са децом од 3 до 7 година. Београд: Алтера. 

3 Ивановић, Р. (1999): Значење речи: говорно-мисаоне активности. Београд: Алтера. 

4 Матић, Р. (1990): Игре и активности деце. Београд: Нова просвета. 

5 

Шаин, М. (2005): Сопственим искуством до знања: активности за децу од 4 до 7 година. Београд:Завод 

за уџбенике и наставна средства. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе Савремене наставне методе. Дискусије. Презентације. Драматизације и импровизације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 25 Завршни испит 75 

активност у току 

предавања   писмени испит   

практична настава 15 усмени испит   

колоквијуми   практични део испита   

семинари 10 завршна активност 75 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика развијања почетних математичких појмова 2 

Наставник (за предавања) Најдановић С. Марија 

Наставник/сарадник (за вежбе) Најдановић С. Марија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Методика развијања почетнх математичких појмова 1 

Циљ 

предмета 

Оспособљавање студената за планирање, припрему, извођење и евалуацију слободних и усмерених 

активности из области развоја математичких појмова. Оспособљавање студената за самостално 

налажење нових и најбољих путева рада у развијању математичких појмова, као и за праћење и 

вредновање резултата рада. Формирање навика за коришћење стручне литературе, за истраживачки рад 

и лично професионално усавршавање. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - примењује наставне 

принципе, методе и облике рада у ВОР-у, - правилно бира дидактичка средства и материјале у 

функцији развијања математичких појмова; -оптимално користи методичке поступке у формирању и 

развијању почетних математичких појмова; - припрема и моделује слободне и усмерене активности из 

различитих математичких тема у виду писаних припрема, -реализује слободне и усмерене активности у 

свим узрасним групама, -прати и анализира напредовања деце у формирању почетних математичких 

појмова. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Васпитнообразовни рад на развијању математичких појмова; Циљ и задаци васпитнообразовног рада 

на развијању математичких појмова; Могућности развијања математичких појмова у предшколским 

установама; Улога васпитача у процесу стицања математичких знања. Програмски садржај развијања 

математичких појмова: Релације положаја; Релације величина; Однос дела и целине; Конзервација 

броја и величина; Развијање појмова временских интервала и релација; Класификација; Серијација; 

Развијање појма скупа; Подскуп; Празан, једночлан и двочлан скуп; Развијање појма пар; Упоређивање 

скупова по квантитету; Увођење појма природног броја и структуре броја; Појам бројевног низа; Редни 



бројеви; Криве, праве, отворене, затворене линије;Геометријски облици у равни; Геометријска тела; 

Мерење и мере. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Осмишљавање методичких поступака, моделовање и извођење усмерених активности из области 

развијања почетних математичких појмова, писање припрема за усмерене активности, методичка 

анализа и вредновање резултата. 

Литература 

1 Егерић М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет, Јагодина, 2009. 

2 Шимић, Г. Игром до математике, Шабац, 2000. 

3 Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова II, Графика, Шабац, 2007. 

4 Какашић, С. Методика математике, Виша школа за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2000. 

5 Каменов, Е.: Математичке активности, Нови Сад,1999. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Садржај овог предмета реализује се у облику разговора, дискусије, полемике, моделовања писаних 

припрема за одржавање усмерених активности. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60 

активност у току 

предавања 20 писмени испит   

практична настава 20 усмени испит 60 

колоквијуми   практични део испита   

семинари   завршна активност   

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика упознавања околине 2 

Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка 

Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Положен испит Методика упознавања околине 1 

Циљ 

предмета 

Студенти ће: - бити упознати са начинима успешне организације активности деце; - разумети да за 

успешну реализацију активности морају бити задовољени принципи научности и основни постулати 

фундаменталних природних и друштвених наука; - бити свесни заначаја умешности успостављања 

адекватне комуникације са децом; - схватити да садржај активности мора бити прилагођен 

могућностима и индивидуалним способностима деце; - одредити предлоге коришћења 

најпродуктивнијих средстава васпитно-образовног рада на задату тему; - са структуирањем и израдом 

различитих врста планова и програма активности на предшколском нивоу. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - самостално описују 

активности на задату тему из области упознавања околине за децу различитих старосних група у 

предшколској установи; - састављају елаборате, писане припреме и скице организације дневних 

активности; - категоришу одговарајуће методичке поступке у складу са садржајем активности и 

старосном групом деце; - организују практично извођење усмерене активности у одговарајућој 

старосној групи; - успостављају што већи степен корелације методике упознавања околине са осталим 

методичким дисциплинама током реализације активности на одговарајућу тему; - рангирају и вреднују 

самокритички сопствене усмерене активности и на основу тога препоручују даљи практичан рад. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине. Формирање група. Дефинисање тема. 

Методологија рада. Програмирање и планирање дечјих активности и њихова подела на усмерене, 

комбиноване и слободне. Избор садржаја за упознавање природне и друштвене средине с циљем 

схватања њихове повезаности и условљености. Структуирање и организација дидактичких игара са 



посебним нагласком на игре у кутићима с циљем дечјег упознавања околине. Програмирање и 

планирање у методици упознавања околине. Израда различитих врста планова рада у области 

упознавања околине. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Израда плана организације дневних активности, с доминацијом упознавања околине, током једног 

месеца на основу одређене групе тема и тематским приступом у планирању. Избор, примена и 

вредновање појединих метода васпитно-образовног рада у области упознавања околине. Избор 

садржаја активности на задату тему с циљем дечјег схватања њихове повезаности и условљености. 

Израда предлога коришћења најпродуктивнијих средстава васпитно-образовног рада на задату тему. 

Различити нивои припрема у области упознавања околине: израда елабората, писане припреме и скице 

организације дневних активности. 

Литература 

1 

Др Љубиша Михајловић, Др Невенка К. Михајловић:Методика упознавања околине, практикум, 

Сиграф, Крушевац, 2013. 

2 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011. 

3 Емил Каменов: Упознавање околине, Драгон, Нови Сад 2002. 

4 Радојковић,Балог,Панић: Упознавање околине,приручник за васпитаче,Стилос,Нови Сад 2009 

5 Стојановић, Трајковић: Живи свет око нас. Драгон, Нови Сад 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, интерактивно и фронтално. Вежбе се 

одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу писаних припрема, елабората и скица 

организације дневних активности. Посебна пажња приликом практичног извођења активности поклања 

се корелацији са ликовним, музичким и изражајним могућностима деце и свим осталим областима 

васпитно-образовног рада. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке 

евалуације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 30 усмени испит 10 



колоквијуми   практични део испита   

семинари 30 завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика музичког васпитања 1 

Наставник (за предавања) Васић Д. Александар 

Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Оспособљавање студената за самостално вођење активности из области музике у свим узрасним 

групама предшколске установе, посебан осврт на певање песама, правилан одабир квалитетне дечје и 

уметничке музике, слушање музике, креативне музичке игре, игре са певањем, свирање на Орфовим 

инструментима, израда дечјих музичких инструмената . 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају циљеве и 

задатке васпитно образовног рада у музичком васпитању - примењују принципе, методе, облике рада 

музичког васпитања деце предшколског узраста - владају методским поступцима у обради песме, 

слушању музике, музичким играма и свирању на дечјим инструментима - самостално припремају 

усмерене активности из музичког васпитања - организују индивидуалне и групне музичке активности у 

васпитној групи - усавршавају сопствене потенцијале, музикалност и музички укус 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Општи појам методике; Психофизичке и музичке особине деце предшколског узраста; Методички 

принципи, методе и облици рада; Нега и култура дечјег гласа; Певање; Обрада песме по слуху; 

Слушање музике; Избор композиција за годишњи план рада; Музичке игре; Игре са певањем; Игре уз 

инструменталну музику; Музичка драматизација; Свирање на дечјим музичким инструментима- Орфов 

инструментариј 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, Музичке радионице 



студијски 

истражива-

чки рад) 

Литература 

1 

Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за 

образовање васпитача, Шабац, 1998 

2 Манастериоти, В.: Музички одгој на почетном ступњу, Школска књига, Загреб, 1982 

3 Хиба, Н.: Музика за најмлађе 

4 Зборници дечјих песама и игара разних аутора 

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе Предавања, вежбе, дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 15 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 40     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика ликовног васпитања 1 

Наставник (за предавања) Панић С. Немања 

Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање основних садржаја ликовног васпитања; Стицање знања из методике и превођење 

ликовних садржаја у процес ликовног васпитања; Оспособљавање за извођење ликовних активности; 

Овладавање савременим облицима васпитно образовног рада;Самосталност у реализацији свих 

програмско планских садрзаја; 

Исход 

предмета 

Након упешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: познаје основне појмове 

методике ликовног васпитања; препознаје специфичности ликовног васпитања; тумачи специфичности 

дечјег ликовног изражавања; користи ликовне садржаје у процесу ликовног васпитања; примењује 

адекватне методе и облике рада; демонстрира организацију ликовних активности 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Млв као наставна и научна дисциплина; Основе ликовног васпитања; Елементи васпитног рада; 

Садржај и планирање ликовног васпитања; Примена у пракси теоријских поставки млв; Организација и 

извођење ликовних активности; Процењивање дечјих ликовних радова; Друге активности на равијању 

ликовне културе 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Симулација ликовних активности, мотивација, ликовни проблем, технике и материјали, облици рада, 

формирање ликовног мотива, организација ликовног простора, организација приредби и зложби, 

адекватна реакција васпитача, развој дечијег ликовног изражавања, моделовање писаних припрема за 

ликовне активности. 



Литература 

1 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986. 

2 Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања, Клет, Београд, 2011. 

3 Филиповић, С. Каменов, Е. Мудрост чула 3, Драгон, Нови Сад, 2009. 

4 Негру, А. Методика ликовног васпитања, Виша школа за васпитаче, Вршац, 2002 

5 Марковић, М. Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 2002 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања (у школи), семинарски радови, теоријске вежбе (у школи), самостални рад студената на 

изради писаних припрема за практични рад, коришћење мултимедија и интернета, истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 30 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика физичког васпитања 1 

Наставник (за предавања) Станишић Р. Ирена 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станишић Р. Ирена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Омогућити студентима да схвате значај Mетодике физичког васпитања и значај физичког васпитања; 

пружити опште образовање из науке о физичкој култури; усмерити студенте на свеукупне дететове 

потребе кроз усвајање сазнања о законитостима процеса трансформације и позитивне промене 

антрополошких обележја деце; упознати студенте са утицајем телесних вежби на организам детета; 

развити способност самосталног планирања усмерених активности и других облика рада у вртићу; 

омогућити студентима да се теоретски и практично оспособе за самостално извођење активности из 

Методике физичког васпитања у све три групе, остварујући циљеве и задатке физичког васпитања. 

Исход 

предмета 

Након упешног завршетка курса студенти би требало да буду способnи да: кoристе терминологију у 

физичкој култури; Разликују психофизичке карактеристике деце од рођења до поласка у школу; Прате 

раст и развој деце у одређеном временском периоду; Примењују методичка упутства за подстицање и 

развијање разних облика кретања; Планирају усмерену активност користећи основне методе, принципе 

и средства рада; Примењују вежбе за развој мишића раменог појаса и руку, мишића ногу и стопала, 

трбушних мишића и леђних мишића; Анализирају програмске садржаје кроз одговарајуће облике 

активности-покретне игре, јутарње телесно вежбање, усмерену активност, шетње и излети и дечји плес 

деце предшколског узраста. Објасне покретне игре у зависности од узраста и облика кретања. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Кратак осврт на историјски развој физичке културе; Физичка култура – појам и подела; Дефиниција 

општих појмова у физичкој култури; Појам, предмет и задаци методике физичког васпитања; 

Повезаност методике физичког васпитања са другим наукама и методикама; Методика физичког 

васпитања као наставна дисциплина; Предмет, циљ и задаци физичког васпитања; Принципи физичког 



васпитања; Средства физичког васпитања; Методе физичког васпитања; Утицај телесних вежби на 

организам детета; Фактори раста и развоја; Моторичке способности и могућност њиховог развоја код 

деце предшколског узраста; Методички приступ развоја моторних способности. Организација 

физичког васпитања; Организационе форме рада у предшколским установама; Припрема васпитача за 

рад; Планирање васпитно образовног рада; Дозирање оптерећења; Праћење развоја деце и 

евидентирање; Писање припреме; Здравствена култура, чување и унапређење здравља; Активности на 

води; Активности на снегу. Вежбе за развој мишића раменог појаса и руку, мишића ногу и стопала, 

трбушних мишића и леђних мишића 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Ставови и положаји тела, основне равни у којима се врше покрети. Покретне игре у зависности од 

узрасне групе. Покретне игре у зависности од облика кретања. Комплекс вежби обликовања без 

реквизита. Комплекс вежби са вијачом, лоптом, врећицама, обручем, палицом. Структура писане 

припреме. Облици кретања: ходање, трчање, скакање, поскакивање, пењање, провлачење, пузање, 

бацање, хватање, гађање, вођење лопте, колутање, дизање и ношење, потискивање и вучење, санкање, 

пливање, вожња трицикла, котураљки, трицикла тротинета и бицикла. 

Литература 

1 

Станишић, И. (2011). Практикум из Методике физичког васпитања. Крушевац: Sigraf, самостално 

издање аутора. 

2 

Џиновић–Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: самостално издање 

аутора. 

3 

Ђурковић, З. (1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа 

за образовање васпитача. 

4 

Cтанишић, И. (2014).Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију 

бајке "Црвенкапа" код деце предшколског узраста. Педагошка стварност, 3, 525-543. 

5 

Станишић. И (2013). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Ниш: Самостално 

издање аутора. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       



Методе 

извођења 

наставе 

Предавања (у школи), семинара, теоријских вежби (у школи), самосталног рада студената и израда 

писаних припрема за практични рад, коришћења мултимедија и Интернета 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 5 писмени испит   

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијуми 30+30     

семинари       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Медијска култура 

Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

упознавање студената са основним елементима медијске култуте како би се разумели симасао и значај 

информација у XXI веку;-развијање способности самосталног критичког просуђивања медијдких 

остварења за децу и младе; развијање сдпособности анализе и синтезе при интерпретацији медијских 

остварења за децу; пружање висиковалитетног образовања из области медијске културе; 

Исход 

предмета 

Очекује се да студенти након положеног испита буду способни да:-правилно тумаче и анализирају 

темељне медијске поруке;-самостално интерпретирају медијска остварења и стручну литературу; 

примене стечена сазнања из медијске културе у раду са децом; користе медијску терминологију;-

дефинишу и опишу функцију и значај појединих медија; изаберу и примене одређене медије у 

васпитно-образовном раду са децом; Коначан исход-МЕДИЈСКА КОМПЕТЕНТНОСТ 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Медији-подела,улога,значај.Живот с медијима.Медији у вртићу.Темељни филмски појмови:дефиниција 

филма,филмска изражајна средства,филмски родови и врсте,историја филма ,филм и друге 

уметности,дечје разумевање филма.Штампа,радио,телевизија и компјутер;Масовни медији у 

свакодневном животу.Медији и уметности.Улога масовних медија у промовисању уметности.Медији и 

слободно време.Медији и родитељи. Говор у медијима. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски Анализа појединих медија и медијских порука. Анализа штампе за децу.Анализа ТВ емисија за децу 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Књига за медије-медији за књигу,CLIO,Београд,2008 

2 Кошир,Манца,Зграбљић,Нада,Ранфи,Рајко:Живот с медијима,Дорон,Загреб,1999 

3 Миленковић,Слађана:Медији и образовање,Графопромет,Рума,2008 

4 Каменов,Емил:Методика I део,Драгон,Нови Сад,1997 

5 

Кораћ,Нада:Визуелни медији и сазнајни развој детета,Завод за уџбенике и наставна 

средства,Београд,1992 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе демонстративна,интерактивна,радионичарска 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20 практични део испита   

семинари 20 завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Васпитање и толеранција 

Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша 

Наставник/сарадник (за вежбе) Радовановић Ж. Саша 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са теоријским и практичним проблемима образовања и толеранције; усвајање 

вредности и перспектива мултикултуралних заједница, повезаност образовања и толеранције у свим 

друштвеним односима, како би се студенти као будући васпитачи осећали што компетентнији за 

професију васпитање и образовање младих. 

Исход 

предмета 

Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: 

• Дефинишу понашања која су толерантна према особама другачијег мишљења и културе; 

• Разумеју и праве разлику између мултикултуралног модела и модела културне искључивости, 

толерантних и нетолерантних облика понашања. 

• Анализирају зашто савремена друштва у образовању младих потенцирају толерантност и 

мултикултурални модел заједнице; 

• Осмисле програме толеранције у едуковању младих; • Испоље спремност да граде мултикултуралне и 

толерантне односе у својој средини; 

• Процене области живота које имају највећи утицај на мултикултурано и толерантно понашање 

младих. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Модерни појам толеранције (Лок, Спиноза, Волтер...). Појам толеранције и њени парадокси у 

отвореном друштву (Мил, Попер). Проблем репресивне толеранције (Маркузе). Похвала 

недоследности (Колаковски). Култура и мултикултуралност (Семприни). Мултикултурализам и 

образовање: од вртића до факултета; Промењена улога васпитача: васпитач као медијатор у 

мултикултуралном васпитању младих; Филозофија говора ненасиља: учење активног слушања и 



говора ненасиља; Интеркултуралне компетенције васпитача за васпитање и образовање младих. 

Разумевање културних и индивидуалних разлика. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Рад на текстовима посвећеним толеранцији. Лока, Волтер, Спинозе... Разговор о политици признања 

Чарлса Тејлора, а на основу његовог текста "Политика признања"; Разговор о појмовима локално и 

глобално, посматрано из угла мултикултуралности; Разговор о значењу верске и националне 

толеранције; Разговор о облицима толеранције и нетолеранције. Анализа места и улоге васпитача у 

развијању свести о мултикултурализму и мултикултуралном васпитању код младих; 

Литература 

1 Primorac, I. (1989): O toleranciji, Beograd. 

2 Semprini, A. (2004): Multikulturalizam. Beograd. 

3 Perotti, A. (1995): Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb. 

4 Tejlor, Č. (2003): Politika priznanja, Centar za multikulturalnost, Novi Sad 

5 Marcuse, H., (1984) Kritika čiste tolerancije, zbornik, Zagreb. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 20     

семинари 10     

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика музичког васпитања 2 

Наставник (за предавања) Тасић Д. Наташа 

Наставник/сарадник (за вежбе) Тасић Д. Наташа 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Да се студенти оспособе за успешно вођење активности у непосредном раду са децом у предшколској 

установи, да се оспособе за решавање свих очекиваних ( и неочекиваних ) развоја догађаја, писање 

припрема по којој се води активност, сарадња колега и помоћ приликом рада са децом, анализа 

процене успешности извођења активности и елементи који помажу да се недостаци отклоне, спрече и 

предупреде. 

Исход 

предмета 

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - самостално осмисле 

музичке активности - руководе групним музичким активностима - процењују просечне могућности 

узрасне групе и у складу са тим планирају рад у групи - самокритички вреднују своје усмерене 

активности како би побољшали и унапредили свој рад са децом - примењују стечено знање како би 

самостално планирали рад у групи - анализирају и критички посматрају музички развој деце - 

идентификују музички надарену децу и организују рад са таквом децом 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Методе и њихова примена у музичком васпитању Облици рада, објекти и средства у музичком 

васпитању Организација и реализација усмерених активности Планирање, евиденција и евалуација 

васпитно образовног рада у области музичког васпитања Корелација са другим васпитно образовним 

областима 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, Организовање и планирање усмерених активности у вртићима 



студијски 

истражива-

чки рад) 

Литература 

1 

Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за 

образовање васпитача, Шабац, 1998 

2 Манастериоти, В.: Музички одгој на почетном ступњу, Школска књига, Загреб, 1982 

3 Хиба, Н.: Музика за најмлађе 

4 Зборници дечјих песама и игара разних аутора 

5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе Предавања, вежбе, анализе, дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 20 писмени испит   

практична настава 40 усмени испит 30 

колоквијуми 10 практични део испита   

семинари   завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика ликовног васпитања 2 

Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија 

Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање основних садржаја ликовног васпитања; Стицање знања из методике и превођења 

ликовних садржаја у процес ликовног васпитања; Оспособљавање за извођење ликовних активности; 

Овладавање савременим облицима васпитно образовног рада; Самосталност у реализацији свих 

програмско планских садржаја 

Исход 

предмета 

Након упешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: препознаје чиниоце васпитно 

образовног рада; примењује адекватне методе и облике рада; примењује адекватне ликовне садржаје; 

демонстрира познавање потребних ликовних техника; демонстрира способност извођења ликовних 

активности; анализира процесе васпитно образовног рада 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Организација ликовних активности (специфичности, идеје, мотиви, структура, облици, методе, 

садржаји, средства). Извођење ликовних активности (структура, мотивација, ликовни проблем, 

формирање мотива, радни простор, технике и материјали, адекватне реакције васпитача..) 

Процењивање васпитно образовног рада (одабир, опремање, излагање, чување дечијих ликовних 

радова, аспекти анализе, педагошка оправданост, очекивани исходи) 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

Ликовно подручје цртање (оловка, туш, угљен, креда, пастел). Ликовно подручје сликање (суве и 

влажне сликарске технике, ликовне игре бојама). Ликовно подручје вајање (тесто, глина, пластелин, 

обликовање различитих материјала, моделовања). Ликовно подручје елементи примењене уметности. 

Ликовно подручје основи естетског процењивања. Ликовне активности у посебним условима. Ликовне 

активности у екстеријеру. Ликовне игре Слободне ликовне активности 



истражива-

чки рад) 

Литература 

1 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986.. 

2 Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања, Клет, Београд, 2011. 

3 Филиповић, С. Каменов, Е. Мудрост чула 3, Драгон, Нови Сад, 2009. 

4 Негру, А. Методика наставе ликовног васпитања, Виша школа за васпитаче, Вршац, 2002. 

5 Марковић, М. Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 2002 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Предавања и теоријске вежбе (у школи), семинарски рад, самостални рад студената и израда писаних 

припрема за практични рад. Организација и извођење ликовних активности (у вртићу) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 30 усмени испит 30 

колоквијуми 30 практични део испита   

семинари   завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Методика физичког васпитања 2 

Наставник (за предавања) Станишић Р. Ирена 

Наставник/сарадник (за вежбе) Станишић Р. Ирена 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Методика физичког васпитања 1 

Циљ 

предмета 

Омогућити студентима да схвате значај Mетодике физичког васпитања и значај физичког васпитањa; 

Усмерити студенте на свеукупне дететове потребе кроз усвајање сазнања о законитостима процеса 

трансформације и позитивне промене антрополошких обележја деце; познати студенте са утицајем 

телесних вежби на организам детета; Развити код студента способност самосталног планирања 

усмерених активности и других облика рада у вртићу; Омогућити студентима да се теоретски и 

практично оспособе за самостално извођење aктивности из Методике физичког васпитања у све три 

васпитне групе, остварујући циљеве и задатке физичког васпитања. 

Исход 

предмета 

Након успешног завршетка курса студенти би требало да буду способни да: Прате раст и развој деце у 

одређеном временском периоду; Примењују методичке упутства за подстицање и развијање разних 

облика кретања; Планирају усмерену активност користећи основне методе, принципе и средства рада; 

Анализирају вежбе обликовања у смислу превенције, корекције и компензације; Демонстрирају 

стручност кроз различите облике рада-покретну игру, усмерену активност, излете и шетње, јутарње 

телесно вежбање и дечји плес са децом предшколског узраста; Користе различита основна и помоћна 

средства (справе и реквизити) у раду са децом предшколског узраста. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Операционализација наставних садржаја: припреме студената за извођење и организацију активности 

физичког васпитања (анализа активности). Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-

методичких садржаја из Методике физичког васпитања. Примена метода и облика васпитно-

образовног рада у физичком васпитању. Примена и избор средстава физичког васпитања у раду са 

децом предшколског узраста (природни облици кретања, покретна игра, плесне активности, природни 



фактори, материјални фактори). Израда плана и програма физичког васпитања деце предшколског 

узраста. Припремање, извођење и анализирање извођење активности студената у васпитно-образовним 

групама деце предшколског узраста (анализа дидактичко-методичких основа, анализа примењених 

садржаја физичког васпитања, коришћења средстава физичког васпитања). 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Реализација практичних активности у вртићима, анализа активности и припрема. Посматрање и 

анализа физичких активности које се изводе у оквиру програма у предшколским установама. 

Укључивање у рад студента под надзором – ментора и анализа искутства стечених на тај начин. Вежбе 

за развој навика организованог постављања и кретања. Облик кретања ходање. Облик кретања 

трчање.Облик кретања скокови и поскоци. Вежбе за превенцију кифотичног држања тела (кроз 

организациони облик рада полигон, комплекс вежби обликовања без реквизита). Облик кретања 

дизање и ношење. Облик кретања пузање. Облик кретања провлачење. Превенција равних стопала. 

Обрада покретних игара. Облик кретања гурање, вучење, потискивање. 

Литература 

1 

Станишић, И. (2011). Практикум из Методике физичког васпитања деце предшколског узраста. 

Крушевац: Сиграф, самостално издање аутора 

2 Џиновић – Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: Издање аутора. 

3 

Станишић, И. (2007). Differences between boys and girls of preshool age in long jump, high jump, balance, 

body height and body weight (Разлике између дечака и девојчица предшколског узраста у скоку 

удаљ,скоку увис, равнотежи, телесној висини и телесној тежини). Научно-стручна конференција. 

Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније 

4 

Станишић, И. (2013). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Крушевац: Виша 

школа за образовање васпитача. 

5 Максимовић, С. (2006). Практикум за Методику физичког васпитања. Шабац: ИКП „Заслон“. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2       

Методе 

извођења 

наставе 

Програмски садржај студијског предмета реализује се у облику предавања, вежби (у вртићу), 

самосталног рада студената и израда писаних припрема за практични рад, коришћења мултимедија и 

Интернета. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 



активност у току 

предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 50+10 усмени испит   

колоквијуми   практични део испита   

семинари   завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Педагошко истраживање 

Наставник (за предавања) Липовац М. Власта 

Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

оспособљавање студената за разумевање функције и значаја систематског праћења и анализе процеса и 

извођења резултата васпитно-образовног рада; развијање вештина потребних за примену 

методолошких и методичких знања у решавању практичних питања; оспособљавање студената за 

извођење и анализу акционих истраживања потребних за изради завршног рада. 

Исход 

предмета 

Конструисати истраживачке инструменте; Објаснити важност истраживачког пројекта за праксу; 

Израдити скицу и нацрт истраживачког пројекта; ; Применити нацрт пројекта у пракси;Анализирати 

резултате истраживања; Користити научну литературу. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Појам методологије истраживања; Карактеристике педагошког сазнања; Етапе педагошког 

истраживања; Избор проблема истраживања;Методе истраживања; Инструменти и технике 

истраживања;Карактеристике инструмената истраживања; Истраживачки пројекат;Врсте узорака 

истраживања;Хипотезе у истраживању; Компаративна и историска истраживања; Основни појмови 

педагошке статистике 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

коришћење научне литературе; израда пројекта и скице истраживања; израда инструмената 

истраживања; узорак истраживања; ток истраживања; акционо истраживање на терену; анализа 

података добијених истраживањем; анализа истраживачког рада у пракси; место и улога васпитача у 

истраживању; предлог скице завршног рада 



Литература 

1 Гојков, Круљ, Кундачина (2005). Лексикон педагошке методологије. Београд : СПДС 

2 Банђур, Поткоњак (1999). Методологија педагогије. Београд : СПДС 

3 Баковљев, М. (2001). Основи методологије педагошких истраживања. Београд : Учитељски факултет. 

4 Баковљев, М. (2001). Статистика у педагошким истраживањима Београд : Научна књига. 

5 Пешић, М.(1998). Педагогија у акцији.Београд : филозофски факултет. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

вербалне; предавачке, кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада у изради и реализацији 

истраживачког пројекта 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 10     

семинари 40     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Инклузивно васпитање и образовање 

Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Ивана П. Петровић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са основним принципима и факторима инклузивног васпитања и образовања. 

Представљање методичких решења у организовању додатне професионалне подршке развоју, 

социјалној и емоционалној интеграцији деце са сметњама у развоју у инклузивној васпитној групи. 

Упознавање студената са различитим врстама развојних ометености, као и основним дијагностичким и 

рехабилитационим приступима. Оспособљавање студената за имплементацију инклузивних програма у 

раду са децом са различитим врстама развојних сметњи. Стицање знања о начинима и методама 

индивидуализације и диференцијације васпитно-образовних приступа у контексту реализације 

инклузивног програма рада. Развијање мотивације за рад са децом са сметњама у развоју. 

Исход 

предмета 

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -препознају значај инклузивног 

васпитања и образовања за свеукупан развој ометеног детета.; - самостално идентификују и разликују 

врсту и ниво ометености код детета; - познају задужења, улогу и одговорности васпитача као члана 

стручног тима за инклузивни процес у предшколској групи; - буду оспособљени да израде педагошки 

профил ометеног детета и одреде приоритетне области инклузивног рада; - поседују вештине израде 

Индивидуалног образовног плана; - поседују вештине неопходне за успешну сарадњу са родитељима 

ометеног детета као члановима инклузивног тима. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Рана дијагностика и рехабилитација развојних сметњи. Појмови интеграције и инклузије. Историјски 

развој инклузивне васпитно-образовне политике и праксе. Међународни и домаћи правни документи 

као основ инклузивне едукације. Материјално технички, кадровски и организациони услови за 

спровођење инклузије. Процена способности и развојног нивоа ометеног детета. Индивидуализација 



рада и диференцијација захтева у инклузивној васпитној групи. Индивидуални образовни план. 

Стручни тим за инклузију - састав, улоге и сарадња. Материјалне, организационе и психолошке 

препреке инклузивном процесу. Користи од инклузивног васпитања и образовања за децу просечног 

развоја, ометену децу и њихове родитеље. Улога васпитача у креирању и евалуацији индивидуалних 

програма обучавања. Израда и адаптација функционалног дидактичког материјала и коришћење 

посебних помагала и средстава асистивних технологија у инклузивном процесу. Развој 

недискриминативних ставова према деци са сметњама у развоју. Сарадња са родитељима ометене деце 

током процеса инклузивног васпитања и образовања. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Препознавање врсте и степена ометености детета као основе креирања инклузивног приступа. 

Упоређивање интегративног и инклузивног приступа - критички осврт. Анализа обухвата ометене деце 

инклузивним васпитањем и приоритета у развоју инклузивне политике и праксе. Анализа услова који 

потпомажу/отежавају инклузију. Компетенције васпитача у инклузивном процесу - мере за 

побољшање. Асистивне технологије у инклузивном конетксту. Прилагођавање метода, средстава и 

техника рада специфичностима сметњи код деце. Израда педагошког профила ометеног детета. Израда 

индивиуалног образовног плана. Технике евалуације исхода инклузивног васпитања ослањањем на 

мерљиве циљеве. Компетенције и задужења васпитача као члана тима за инклузију. Модификовање 

негативних ставова према деци са сметњама у развоју и развијање недискриминативне климе у 

васпитној групи. Континуирана едукација васпитача у погледу рада са децом са сметњама у развоју. 

Развијање стимулативних програма у односу на потребе и могућности деце. Радионичарски приступ у 

инклузивној групи. 

Литература 

1 Бројчин, Б. Инклузивна едукација. Београд: ФАСПЕР, 2013. 

2 Сретенов, Д. Креирање инклузивног вртића. Београд: Друштво психолога Србије, 2008. 

3 

Даниелс, Е. Р., Стафорд, К. Интеграција деце са посебним потребама. Београд: Центар за интерактивну 

педагогију, 2001. 

4 

Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М. и сар. Водич за унапређивање инклузивне образовне 

праксе. Београд: Фонд за отворено друштво, 2007. 

5 Сузић, Н. Увод у инклузију. Бања Лука: ХБС, 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад 

Остали 

часови 



2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. 

Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   

практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Припрема деце за полазак у школу 

Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознати студенте са: Значењем појма готовости (зрелости) детета за полазак у школу и са аспектима у 

којима се огледа зрелост за школу; значајем учења и искустaва у оквиру припремног предшколског 

програма за развој личности предшколског детета, а посебно за развој позитивне унутрашње 

мотивације, емоција, мишљења, способности учења и креативног изражавања; Суштинским 

карактеристикама, функцијама и циљевима припремног предшколског програма,сличностима и 

разликама између припремног предшколског програма по моделу А и моделу Б, као и са начином 

имплементације сазнатог кроз практичан рад (на основу захтева везаних за усмерене и игролике 

активности, начин коришћења игровних и радних листова, организацију простора и атмосферу); Са 

значајем и могућностима сарадње између породице, вртића и школе. 

Исход 

предмета 

По завршеном курсу студенти би требало да: Тумаче значење појма готовости (зрелости) детета за 

полазак у школу и препознају аспекте у којима се огледа зрелост за школу; Анализирају значај 

искустaва у оквиру припремног предшколског програма за развој и учење предшколског детета; 

Анализирају суштинске карактеристике, функције циљеве и начин имплементације припремног 

предшколског програма, упоређују и утврђују сличности и разлике између припремног предшколског 

програма по моделу А и моделу Б;Анализирају и вреднују импликације произишле из различитих 

система и организације припремног програма предшколског васпитања и образовања; Објашњавају 

начин примене методе почетног читања и писања; Анализирају постојећу праксу процењивања 

спремности деце за полазак у школу; Вреднују имплементацију припремног предшколског плана и 

програма на основу захтева везаних за усмерене и игролике активности, начин коришћења игровних и 



радних листова, простор и атмосферу; Предвиђају могућности за сарадњу породице, вртића и школе и 

аргументују значај сарадње. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Припремање деце за школу код нас - општа и посебна припрема; Зрелост или готовост деце за школу; 

Телесна зрелост или готовост за школу; Социјална и емоционална готовост за полазак у школу; 

Интелектуална зрелост или готовост за школу; Мотивациона готовост за полазак у школу; 

Организовано развијање знања и претходна знања; Захтеви за усмерене активности; Игровни и радни 

листови; Психомоторна готовост за усвајање графичке компоненте писања; Метода почетног читања; 

Процена зрелости; Ранији полазак у школу, шанса или ризик? 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Функције и циљ припремног предшколског програма; Зрелост или готовост деце за полазак у школу: 

Општа и специјална готовост; Физичка, социјална, емоционална, интелектуална, мотивациона 

готовост; Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу; Простор, атмосфера и 

улога игре и усмерених активности у функцији припремања детета за полазак у школу; Улога игре у 

припремању деце за школу; Полазишта за развијање и реализовање припремног предшколског 

програма по моделу А и Б; Игровни и радни листови; Сарадња између породице, вртића и школе. 

Ранији полазак у школу - ефекти. 

Литература 

1 Каменов, Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, Нови Сад 

2 Каменов, Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, Нови Сад 

3 

Јерковић Мр Иван (1999): Превремени полазак у школу – шанса или ризик, Задужбина Андрејевић, 

Београд 

4 Левин-Вермеј (1973): Моје дете биће добар ђак, „Култура“, Београд (157. – 188. стр.) 

5 Шаин, М. (1998): Кораљк по корак у основе програма 2, Креативни центар, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја 

идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; 

Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних активности; Метода истраживачких 

радова - Пројект метода. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20 усмени испит   

колоквијуми   практични део испита   

семинари 20 завршна активност   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Рад са даровитима 

Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић 

Наставник/сарадник (за вежбе) Тамара С. Ђорђевић 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са савременим концепцијама у проучавању даровитости, креативности и 

талената код деце. Oспособљавање за препознавање даровитости на предшколском и школском 

узрасту и адекватан рад са даровитом децом. Упознавање студената са структуром и доменима 

даровитости. Представљање основних педагошких стратегија у подстицању даровитости и 

креативности деце. Развијање мотивације за рад са даровитом и талентованом децом. Оспособљавање 

студената за уочавање и модификовање фактора који могу негативно утицати на развој даровитости, 

креативности и талената код деце. 

Исход 

предмета 

По завршетку курса студенти би требало да: -познају и самостално користе методе и технике ране 

педагошке дијагностике даровитости; - поседују вештине уочавања раних знакова даровитости код 

деце; - препознају структуру и појавне облике интелектуалне, уметничке и психомоторне даровитости; 

- самостално израђују прилагођена васпитно-образовна средства за стимулацију развоја даровите деце; 

-поседују вештине самосталног креирања флексибилних и креативних методичких приступа у раду са 

даровитом децом у васпитној групи; - буду оспособљени за тимски рад и сарадњу са релевантним 

стручњацима у васпитној установи и ван ње, као и са родитељима даровите деце. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Појам даровитости, дефиниција и терминологија. Савремене концепције даровитости. Интелигенција и 

способности. Структура и домени даровитости. Рана идентификација даровитости. Социјалне и 

емоционалне потребе даровите деце. Педагошке стратегије подстицања даровитости. Метакогниција и 

њен значај у проучавању даровитости. Породица као фактор подстицања даровитости. Тимски рад у 

откривању и подстицању даровитости. Развијање креативности код деце предшколског узраста. 



Даровитост и мотивација. Даровитост и подбацивање. Рани развој моторике и даровитост. Васпитно-

образовни рад са даровитом децом. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Однос према даровитости у различитим културама и епохама. Рад Термана, Таненбаума, Стернберга и 

Гарднера - критички осврт. Теорије интелигенције - практичне импликације. Концепт вишеструких 

способности и његов значај за васпитни рад. Методе ране педагошке дијагностике даровитости - скале 

процене, чек-листе, тестови. Даровитост као стигма - социјално одбацивање и емоционални проблеми 

даровите деце. Методе и технике подстицања уметничке, језичке, моторичке и опште интелектуалне 

даровитости деце предшколског узраста. Развијање метакогнитивних стратегија код предшколске деце. 

Улога родитеља у препознавању и подстицању даровитости код деце. Чланови стручног тима за 

препознавање и подстицање даровитости - улоге и модели сарадње. Структура и развој дивергентног 

мишљења код деце - практичне импликације за развој креативности у различитим сферама активности. 

Развој унутрашње мотивације, усмерености и истрајности код деце. Фактори подбацивања даровитог 

детета - лични и социјални. Значај раног моторног развоја за предикцију потенцијалне даровитости. 

Индивидуализација рада и диференцијација захтева, методе акцелерације и обогаћивања васпитно-

образовног рада у вртићу. 

Литература 

1 Гојков, Г. Рана идентификација даровитости. Вршац: ВШОВ, 2002. 

2 Гојков, Г. Дидактика даровитих. Вршац: ВШОВ, 2008. 

3 Алтарас, А. Даровитост и подбацивање. Београд: Институт за психологију, 2006. 

4 Цветковић-Лај, Ј. Ја хоћу и могу више. Загреб: Алинеа, 2002. 

5 Максић, С. Како рпепознати даровитог ученика. Београд: Институт за педагошка истраживања, 1993. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       

Методе 

извођења 

наставе 

Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. 

Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо истраживање. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току 

предавања 10 писмени испит   



практична настава 15 усмени испит 30 

колоквијуми 30     

семинари 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво 

Назив предмета Педагошка документација 

Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица 

Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов   

Циљ 

предмета 

Упознавање студената са основном педагошком документацијом у предшколској установи, њеном 

сврхом и значајем за васпитаче, децу и родитеље; Упознавање студената са поступцима за посматрање 

дечјег понашања и праћење развоја, изворима и начинима прикупљања података о деци и 

регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању; Развијање способности студената за вођење 

педагошке документације и вештина потребних за планирање, рефлексију, евалуацију и 

самоевалуацију рада на основу документације. Упознавање студената са Конвенцијом о правима детета 

и законском регулативом у области предшколског васпитања и образовања. 

Исход 

предмета 

Након завршеног курса студенти би требало да: Тумаче и резимирају основне ставке из Конвенције о 

правима детета и законске регулативе у области предшколског васпитања и образовања; Објашњавају 

основне критеријуме везане за начин вођења педагошке документације и изводе закључке о њеној 

сврси и значају за васпитаче, децу и родитеље; Описују могућности и начине прикупљања података о 

деци и регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању;Примењују поступке за посматрање 

дечјег понашања и праћење развоја кроз израђивање портфолија и анализирају податке и прилоге из 

портфолија приликом давања мишљења о деци; Критички анализирају начин на који је уређена и на 

који се води Књига рада васпитача: документација о планирању и програмирању васпитно-образовног 

рада и неге деце (годишње, месечно и дневно планирање), о сарадњи са родитељима, друштвеном 

заједницом и основном школом, о стручном усавршавању и професионом развоју; Умеју да примењују 

инструменте за праћење и (само)евалуацију рада у прешколској установи. 

Садржај предмета 



Теоријска 

настава 

Конвенција о правима детета; Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон о друштвеној 

бризи о деци. Сврха и значај педагошке документације: за планирање и програмирање васпитно-

образовног рада, за евалуацију и самоевалуацију; Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада; 

Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење индивидуалног развоја; Извори и начини 

прикупљања података о деци; Портфолио; Поверљивост података о деци; Књига рада васпитача; 

Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција стручног 

усавршавања и професионалног развоја васпитача. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад) 

Анализа основних ставки Конвенције о правима детета; Анализа законске регулативе у области 

васпитања и образовања; Документација установе и начин вођења документације; Сврха и значај 

документације за васпитаче, децу и родитеље; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење 

развоја; Извори података о деци (цртежи, радови, фотографије, аудио и видео записи), начини 

прикупљања података о деци и регистровање запаженог о дечијем развоју и понашању; Инструменти 

за праћење развоја и евалуацију постигнућа деце (евиденционе и чек листе, скале процене, протоколи 

систематског посматрања). Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада. Поверљивост података о 

деци; Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција 

стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача. Групна критичка рефлексија уз фото и/или 

видео документацију; Реализација протокола праћења активности у вртићу; Презентација групних 

пројеката – израда портфолија. 

Литература 

1 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Sl.glasnik RS br. 18/2010. 

2 Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006): (str. 14-18; 50-58;70-74.) 

3 Kamenov, E. (2006). Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću. Novi Sad: Dragon. (str.170-244) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1       



Методе 

извођења 

наставе 

Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја 

идеја); Метода писања – метода писмених радова; Илустративно-демонстративна метода; Проблемска 

метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних 

радова; Метода истраживачких радова - Пројект метода. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50 

активност у току 

предавања 15 писмени испит 50 

практична настава 15 усмени испит   

колоквијуми       

семинари 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   

Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први степен високог образовања 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: 

Стручна  пракса 1: Др Власта Сучевић, Мр Славица Павличевић  

Стручна  пракса 2: Мр Ружица Милосављевић, Др Катарина Томић 

Стручна пракса 3: Др Невенка Михајловић 

Стручна пракса 4: Мр Немања Панић 

Гавни ментор стручне праксе у предшколској установи „Ната Вељковић“ Крушевац: главни васпитач 

Предшколске установе 

Ментори праксе у вртићима: Главни васпитачи у 10 вртића који припадају Предшколској установи.   

Број ЕСПБ :   3+3+3+3  Укупно пракса: 12 ЕСПБ.  

Услов: Без претходних услова  

Циљеви стручне праксе: 

- Упознавање са различитим аспектима васпитних ситуација у раду са децом од 3 до 7 година. 
- Оспособљавање студената за примену стечених знања, умења и вештина у пракси предшколске 

установе, а у функцији  будућег позива Струковног васпитача предшколског васпитања и образовања. 
- Развијање  флексибилног  и критичког приступа методичким решењима у реализацији  васпитне 

праксе . 
- Изграђивање способности  методичког обликовања, планирања и реализације васпитно-образовних 

активности у вртићу. 
- Развијање стратегија успешног подучавања, активног и интерактивног учења, кроз критичко 

анализирање савремених педагошких стремљења и њихову имплементацију у конкретним условима 
васпитне ситуације.  

- Конкретизација теоријских и методичких ставова и сазнања која су студенти стекли из Опште 
методике васпитно образовног рада и свих посебних методика, подразумевајући самосталан рад 
студената 

- Примена и реализација методичких знања и вештина, принципа, метода и техника рада којима су 
студенти овладали у оквиру посебних методика васпитно – образовног рада 

- Оспособљавање студената за самосталан рад на интегрисано-методичким пројектима 
- Развијање позитивних ставова према увођењу новина у интегрисано-методички праксу 
- Развијање вештина самоевалуације и вештина васпитача као рефлексивног практичара 

Очекивани исходи: 

Након успешног завршетка стручних пракси, очекује се да је студент способан да: 

- Самостално ради у струци,  са децом од 3-7 година. 
- Методички  обликује васпитне активности и структуира васпитну средину, радни и социјални  простор 

у зависности од циљева и задатака васпитног рада, а у складу са потребама и интересовањима деце.  
- Примењује разноврсне методе, поступке и облике рада рада на развоју говора деце. 
- Користи методу игре и непосредног искуства деце у усвајању математичких појмова.  
- Влада савременим васпитно-образовним технологијама и потребним степеном самосталности у 

реализацији свих програмско планских задатака у области упознавања околине.  
- Прилагођава теоријска  дидактичка знања у организовању ликовних активности у васпитној групи.  
- Синтетизује  методичке поступке при обради песме, слушању музике, музичким играма и свирању на 

дечјим инструментима.  
- Самостално изводи активности из методике физичког васпитања.  
- Корелира васпитно-образовних садржаје  различитих методика и интегрисаних активности деце. 



- Креира, реализује и евалуира програм васпитно-образовног рада са децом примењујући активне и 
интерактивне методе  

- Бира и реализује оне моделе партнерства са породицом, друштвеном заједницом и основном 
школом који у највећем степену одговарају конкретном контексту живљења деце, васпитача и 
родитеља  у предшколској установи. 

- Познаје методологију израде интегрисано-методичког пројекта 
- Самостално планира и реализује интегрисано-методички пројекат 
- Истражује и евалуира сопствену праксу интегрисане активности деце 
- Прати савремена достигнућа методичких наука и имплементира их у пракси  
- Успешно презентује резултате истраживања сопствене праксе, као и резултате интегрисано-

методичких пројеката 

Садржај стручне праксе: 

Волонтирање студената у вртићу,  представља: 

- Хоспитовање студената у васпитним групама Предшколске Установе „Ната Вељковић“, Крушевац, под 
директним  менторством васпитача у групи, главног ментора праксе у вртићу,  као и наставника 
задужених за организацију праксе. 

- Хоспитовање се реализује континуирано (10 радних дана), у два наврата (у другом и четвртом 
семестру) и дневно подразумева четворочасовни рад студента у васпитној групи . - Студент током 
хоспитовања реализује опште и посебне задатке професионалне праксе, примењује стечена знања и 
вештине из области  језика и књижевности, педагогије,  специјалне педагогије, инклузије, 
психологије, опште и посебних методика, уметности и вештина. 

- Рад на интегрисано-методичком пројекту: израда интегрисано-методичког пројекта под 
менторством ментора-наставника и ментора-васпитача у предшколској установи; реализација 
пројекта у васпитној групи; израда писаног извештаја о интегрисано-методичком пројекту и одбрана 
интегрисано-методичког пројекта. Рад на пројекту се реализује континуирано, у трајању од 10 радних 
дана, у два наврата, током петог и шестог семестра и то тако што се током Стручне праксе 3 у петом 
семестру реализује рад на интегрисано-методичким пројектима који обухватају Методику развоја 
говора, Методику ПМП и Методику упознавања околине, а током Стручне праксе 4 у шестом 
сесемстру пројекти који обухватају Методику музичког васпитања, Методику ликовног васпитања и 
Методику физичког васпитања.  

Садржаји стручних пракси: 

 Посматрање и анализирање  рада васпитача при реализацији програма васпитно-образовног рада; 

 Упознавање са организацијом рада вртића: Организација простора (ентеријера и екстеријера), 
временски распоред активности (режим дана), услови рада, број васпитних група и број деце по 
васпитним групама, професионални односи у васпитној групи и у Установи у целини 

 Тимски рад, обавезе и одговорности. 

 Посматрање и праћење понашања, развоја и учења деце у различитим ситуацијама. 

  Посматрање и анализирање усмерених, слободних и других активности, играоница и радионица.  

 Укључивање студента (у складу са индивидуалним могућностима и проценама ментора) у неке од 
постојећих активности деце и васпитача  (игре и игролике активности, израда дидактичког 
материјала, опремање центара интересовања/кутића, организација и реализација радионица, 
усмерених и других активности и сл.). 

  Самостално извођење активности уз надзор ментора праксе у вртићу. 

 Учешће студената у раду Предшколске установе.  

 Пружање помоћи васпитачу у разноликим ситуацијама (припрема и реализација приредби за 
обележавање значајних празника, излета, дружења, и сл.).  

 Укључивање студената у различите облике сарадње са родитељима.  

 Упознавање са облицима сарадње са основним школама и друштвеном заједницом (установама из 
области културе, образовања, здравства, привреде и сл.) 

 Упознавање са програмима стручног усавршавања васпитача (Различити  облици  перманентног 
образовања васпитача, стручно веће - тимови васпитача и стручни сарадници, специфичности рада 
на пројектима). 

 Упознавање са садржајем и начином вођења Књиге рада васпитача 

 Упознавање са методологијом израде интегрисано-методичких пројеката 



 Упознавање са начинима реализовања интегрисано-методичких пројеката 

 Упознавање са изгледом и структуром извештаја о интегрисано-методичком пројекту 

 Увежбавање различитих могућности презентовања резултата интегрисано-методичких пројеката 

 Презентација и одбрана интегрисано-методичког пројекта 

 Сагледавање позива васпитача из различитих углова - изграђивање критичког и самокритичког 
мишљења у односу на васпитно-образовну праксу 

 Евалуација васпитно образовног рада са децом од 3 до 7 година и самоевалуација сопствене праксе и 
сопственог професионалног развоја. 

Посебни задаци  су дефинисани за сваку професионалну праксу  у односу на постављене циљеве.  

Број часова: 

Специфицирано је 2х40 часова волонтирања у вртићу (Стручна пракса 1: Континуирано хоспитовање у 

вртићу-2 недеље, или 10 радних дана  х 4 часа; Стручна пракса 2: Континуирано хоспитовање у вртићу-2 

недеље, или 10 радних дана  х 4 часа:); Укупно за Стручну праксу 1 и Стручну праксу 2 : 80 часова волонтирања 

у вртићу). Стручне праксе 3 и 4: 2x40 часова рада на интегрисано-методичким пројектима – 2x2 недеље или 

2x10 радних дана x 4 часа, што је укупно 80 часова рада на интегрисаним пројектима. Укупан број часова 

праксе је 160.  

Предвиђени број часова самосталног рада студента: 2х20  (укупно предвиђено 40 часова) за израду 

Дневника  стручних  пракси) у оквиру Стручних пракси 1 и 2 и 2x20 (укупно предвиђено 40 часова) за израду 

интегрисано-методичких пројеката у овиру Стручних пракси 3 и 4. Укупан број часова самосталног рада 

студената је 80 часова. 

Методе извођења стручних пракси: 

Посматрање искусних васпитача, ментора, за време рада са децом у васпитним групама, самостални рад у 

васпитној групи, практиковање изграђених метода и техника рада, укључивање студената у целокупни  живот 

и рад предшколске установе; радионице, играонице, усмерене и слободне активности деце; рад по центрима 

интересовања; тимски рад, истраживачке активности, активне и интерактивне методе рада. Самостално 

обављање васпитно-образовног , рада студената, реализује се  уз стални надзор васпитача одговарајуће 

васпитне групе и повремени надзор професора  ментора праксе и методичара. 

Оцењивање: 

Наставници и Ментори, одговорни за стручну праксу, воде евиденцију о редовном похађању и активностима 

студената у току стручне праксе. Студент је обавезан да обави стручну праксу, и  редовно пише Дневник 

стручне праксе, као и Извештај о интегрисано-методичким пројектима, како би остварио предвиђени број 

ЕСПБ бодова.. 

Одговорно лице, Ментор у предшколској установи пише Извештај са стручне праксе. 

Одговорни наставник, на основу Дневника Стручне праксе, Извештаја о интегрисано-методичком пројекту и 

Извештаја са праксе, уноси у индекс студента и својим потписом  оверава,  податке о  обављеној стручној 

пракси. Интегрисано-методички пројекат се брани пред комисијом од три члана-наставника одговарајућих 

методика (Не пријављује се и не полаже  испит из стручне праксе).  

Стручна пракса се не оцењује нумерички и не улази у просек оцена.  

Подаци о стручној пракси (број ЕСПБ и број часова) уносе се у  Додатак дипломи. 

 

 

  



Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  

Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета                      ЗАВРШНИ РАД 

Статус предмета:                     ОБАВЕЗНИ 

Број ЕСПБ:                                       3 

Наставници задужени за реализацију Завршног рада:  По избору студента 

Услов: ПОЛОЖЕНИ СВИ ИСПИТИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ОБАВЉЕНЕ 4 СТРУЧНЕ  ПРАКСЕ  

Циљеви:       

- Упознавање, разумевање и примена интердисциплинарних појмова и истраживачко-методолошких  
приступа, поступака и метода при изради завршног рада; 

- Упознавање студената са стандардним захтевима у погледу структуре и форме, садржаја и 
методологије израде и одбране Завршног рада ; 

-  Оспособљавање за трансфер наученог у практичне педагошке и  методичке поступке; 
- Изграђивање позитивних ставова о  потреби  интердисциплинарног проучавања васпитно-

образовног процеса; 
- Провера оспособљености студената за самостално коришћење и примену знања,  вештина, метода и 

техника рада који су стечени  током студирања; 
- Овладавање вештинама васпитача -  рефлексивног практичара. 
- Интегрисање знања, вештина и ставова студената кроз практичне, стручне, истраживачке  и 

методичке пројекте у оквиру израде и одбране Завршног рада; 
- Промоција позитивних ставова према инклузивном  приступу предшколском васпитању и 

образовању; 
 

Исходи: 

Након успешне одбране Завршног рада очекује се да ће студент бити способан да: 

 Примењује изграђена знања, вештине, умења у пракси предшколске установе и у истраживању и 
евалуирању сопствене праксе; 

 Изграђује развојно подстицајни курикулум предшколског васпитања и образовања деце до 7 година; 

 Креира подстицајну васпитну средину за развој и учење предшколског детета; 

 Прилагођава стечена методичка знања различитим моделима васпитно-образовног рада и 
различитим потребама и интересовањима деце и родитеља;  

 Решава актуелне проблеме васпитне праксе, анализира и процењује достигнућа савремене науке и 
струке. Критички сагледава  васпитно-образовни процес  и истраживања у предшколској установи; 

 Користи вештине рефлексивног практичара; 

 Остварује  компетентну педагошку комуникацију; 

 Изграђује партнерске односе  породице и предшколске установе;  

 Мотивише децу на учење и игру; 

 Користи традицијске елементе културе у разноликим активностима деце; 

 Ради у тимовима за  инклузивне програме;  

 Користи савремене  медије и информационо-комуникационе технологије у раду са предшколском 
децом;  

 Примењује методологију педагошких и других истраживања из области друштвено-хуманистичких 
наука; 

 Разуме, анализира и интегрише  научно-стручну  и академску литературу;  

 Адекватно презентује резултате добијене истраживачким поступком.Сигуран је у себе при 
презентовању резултата истраживања, при одбрани Завршног рада. Евалуира квалитет других 
истраживања. Процењује сопствени и допринос других аутора развоју васпитно-образовне праксе. 



 Испуњава стандарде и захтеве теоријско-методолошког, истраживачког и интегрисано-методичког 
дела Завршног рада; 

 Познаје различите стилове референцирања, навођења литературе коришћене при изради Завршног 
рада ( Користи АПА стил , карактеристичан за друштвено-хуманистичке науке); 

 Познаје стандарде у погледу структуре Завршног рада (предмет, циљ, варијабле, опис узорка у 
истраживњу, методологија, инструменти, резултати истраживања, анализа и тумачење добијених 
резултата (дискусија резултата); 

 Изводи закључке са педагошким импликацијама могућих интервенција на основу добијених 
резултата; 

 Познаје методологију израде интегрисано-методичких пројеката. Примењује знања, вештине и 
ставове стечене на Интегрисано-методичким праксама при изради Завршног рада; Евалуира Завршни 
рад као и сопствено ангажовање при изради Завршног рада; 

 Познаје и реализује специфичне захтеве одбране Завршног рада . 

Садржај:  

Студент бира тему и форму Завршног рада на крају петог семестра. Завршни рад може имати форму:  

- теоријско-истраживачког рада на одређену тему, 

-мултидисциплинарног истраживања у предшколској установи, при чему кандидат примењује 

методологију педагошких, психолошких, социолошких и других друштвених  истраживања; 

- рада реализованог кроз стручну и методичку праксу, као Интегрисано-методички пројекат, који 

студент брани пред комисијом, уз обавезно присуство најмање једног наставника методике; 

-акционог или емпиријског истраживања мањег обима, чији су резултати представљени у писаном 

облику; 

-драмске форме , изложбе ликовних радова, концерта, пројекта из области информационо-

комуникационих технологија и сл.   

Садржај Завршног рада зависи од изабране теме рада и одређује се у сарадњи  са наставником-

ментором. Теме теоријско-истраживачких радова могу бити биране из свих области научно-стручних и 

стручно-апликативних предмета овог студијског програма. 

Процедура израде Завршног рада: код теорисјко-истраживачких радова студент у сарадњи са 

професором – ментором  дефинише Проблем, поставља Циљеве истраживања, одабира Методолошки 

приступ, Узорак и контекст истраживања, спроводи испитивање одабраним техникама и обрађује добијене 

резултате одабраним статистичким методама, пише Завршни рад  који обавезно садржи и  Анализу и 

тумачење добијених резултата, Закључке са педагошким импликацијама, Списак коришћене литературе и 

одговарајуће Прилоге. Код Завршног рада у форми интегрисано-методичког пројекта прилози прате 

документацију са кључних активности пројекта. 

Одбрана рада:  Студент брани Завршни рад пред супервизијском комисијом у Школи (путем 

презентације, коришћењем  ИКТ-a или усменим путем.  

Примерак завршног рада (у штампаном и електронском облику) остаје у предшколској установи у 

којој је рађено истраживање, у циљу унапређивања праксе васпитања и образовања предшколске деце.  

 

Број часова (ако је специфицирано):  / 

 Методе израде:  

 Методе које ће бити примењене при изради Завршног рада, студент бира у зависности од одабране 
теме рада, а у сарадњи са ментором.  

 Студент примењује методологију педагошких, психолошких, социолошких и других истраживања у 
области друштвено-хуманистичких наука, методологију интегрисано-методичких пројеката,  језичке, 
уметничке, ICT  и сличне вештине. 



 Студент користи индивидуалне и групне консултације са ментором, активне, интерактивне и 
кооперативне облике учења, креативно решавање проблема, откривање,  самостални рад студента 
и сл.  

 Студент користи и савремене методе статистичке  обрадe података, као и стечене трансферзалне и 
вештине јавног наступа , у презентацији добијених резултата,  при одбрани Завршног рада. 

Оцењивање: Оцена  Завршног рада (максимални број поена 100) 

Активност студента  поена 

Практична израда Завршног рада (Писани рад) 50 

Усмена одбрана завршног рада 50 

Укупно поена: 100 

Завршни рад се оцењује нумеричком оценом од 6 до 10 и носи  3 ЕСПБ поене  

Остварено поена Од 0 до 

50 

од 51 до 

60 

од 61 до 

70 

од 71 до 

80 

од 81 до 

90 

од 91 до 

100 

Оцена 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


