
1 

 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

Р.бр. 
Шиф. 

Пред. 
Назив предмета Сем. 

Број часова 

(П+В+Д) 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. СВПД01 Општа педагогија 
1 2+1+0 6 

2. СВ004А 
Страни језик 1 (Eнглески језик 1) 

1 2+2+0 5 
Страни језик 1 (Немачки језик 1) 

3. СВПД02 Српски језик 
1 2+2+0 5 

4. СВПД04 Социологија са социологијом детињства 
1 2+1+0 4 

5. СВ0065 Општа психологија 1 2+1+0 4 

 ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 1 од 2)  

6. СВПД05 Игра и стваралаштво 
1 2+1+0 5 

7. СВПД06 Породична педагогија 
1 2+1+0 5 

8. СМ0040 Телесни развој и здравствено васпитање 
2 2+2+0 6 

9. СВ0008 
Информационе технологије у васпитању и 

образовању 

2 2+1+0 4 

10. СВПД08 Kњижевност за децу 
2 2+1+0 5 

11. СВ004Б 
Страни језик 2 (Енглески језик 2) 

2 2+2+0 5 
Страни језик 2 (Немачки језик 2) 

12. СВПД03 Развојна психологија 
2 2+1+0 5 

 ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 1 од 2)  

13. СВПД09 Култура говора са реториком 
2 1+2+0 6 

14. СВПД07 Сценска уметност и луткарство  
2 1+2+0 6 

ДРУГА ГОДИНА 

15. СВПД11 Предшколска педагогија 
3 2+2+0 5 

16. СВПД12 Основе пројектног приступа у вртићу 
3 2+1+0 4 

17. СВПД13 
Организација система васпитања и 

образовања 

3 2+1+0 4 

18. СВПД14 Вокално инструментална настава 
3 2+2+0 5 

19. СВ0045 Медијска култура 
3 2+1+0 3 

20. СВПДП1 Стручна пракса СВПД 1 3 3*15 = 45 3 

  ИЗБОРНИ БЛОК 3 (бира се 1 од 2)    

21. СВПД10 
Ликовна радионица са радионицом за игру 

и играчке 

3 1+2+0 6 

22. СВПД15 Музичка радионица 
3 1+2+0 6 

23. СВПД16 Сарадња породице и дечијег вртића 
4 2+1+0 4 

24. СВПД17 Припрема деце за полазак у школу 
4 2+1+0 4 

25. СВПД18 Методика развоја говора 
4 2+1+0 4 

26. СВПД19 
Методика развоја почетних математичких 

појмова 

4 2+2+0 5 

27. СВПД20 Инклузивна педагогија 
4 2+2+0 5 
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28. СВПДП2 Стручна пракса СВПД 2 4 3*15 = 45 2 

 ИЗБОРНИ БЛОК 4 (бира се 1 од 2)  

29. СВПД21 Креативна математика 
4 1+2+0 6 

30. СВПД22 
Дидактичка и мултимедијална средства у 

вртићу  

4 1+2+0 6 

ТРЕЋА ГОДИНА 

31. СВПД23 Методика упознавања околине 
5 2+1+0 4 

32. СВПД24 Методика ликовног васпитања 
5 2+1+0 4 

33. СВПД25 Методика музичког васпитања 
5 2+1+0 4 

34. СВПД26 Методика физичког васпитања 
5 2+1+0 4 

35. СВПД27 Методичка пракса развоја говора у вртићу 
5 1+0+2 3 

36. СВПД28 
Методичка пракса развоја почетних 

математичких појмова у вртићу  

5 1+0+2 3 

37. СВ0014 Ментална хигијена 
5 2+1+0 4 

  ИЗБОРНИ БЛОК 5 (бира се 1 од 2)    

38. СВПД34 Драмска радионица 
5 1+2+0 3 

39. СВ0047 Психологија емоција 
5 2+1+0 3 

40. СВПД29 
Методичка пракса упознавања околине у 

вртићу  

6 1+0+2 3 

41. СВПД30 
Методичка пракса ликовног васпитања у 

вртићу  

6 1+0+2 3 

42. СВПД31 
Методичка пракса музичког васпитања у 

вртићу  

6 1+0+2 3 

43. СВПД32 
Методичка пракса физичког васпитања у 

вртићу  

6 1+0+2 3 

44. СПИ030 Методологија  истраживања 
6 3+1+0 6 

45. СВПДИП Интегрисана пракса СВПД 6 3*15 = 45 1 

  ИЗБОРНИ БЛОК 6 (бира се 2 од 4)    

46. СВПД35 Рад са даровитом децом 
6 2+1+0 4 

47. СВПД36 Праћење и документовање дечијег развоја 
6 2+1+0 4 

48. СВПД37 Рад са децом на болничком лечењу 
6 2+1+0 4 

49. СВПД33 Алтернативни предшколски програм 
6 2+1+0 4 

50. СВПДИР Предмет завршног рада СВПД  
6 1 ИР 1 

51. СВПДЗР Завршни рад СВПД  
6 1 ИР + 1*15 3 
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Општа педагогија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВПД01 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним појмовима педагошке науке; омогућавање критичког увида у савремене 

концепције васпитања; припрема студената за стицање посебних педагошких знања на каснијим студијама 

педагогије. 

Исход предмета 

Познавање вaспитне функције школе, породице и других фактора васпитања; формирање критичких 

ставовова према најважнијим питањима сврхе и циљева васпитања; познавање најважнијих чинилаца 

развоја личности; информисаност студената о најважнијим карактеристикама савремених система 

образовања; теоријска оријентација студенета у смислу познавања савремених тенденција и праваца у 

савременој педагошкој науци и могућностима њихове имплементације у праксу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Предмет педагогије. Различита схватања васпитања. Васпитање и други педагошки 

појмови. Карактеристике васпитања. Историјска димензија васпитања. Васпитање – култура – друштво. 

Васпитање и личност. Фактори развоја личности. Могућности и границе васпитања. Циљ васпитања као 

педагошка категорија. Детерминанте циља васпитања. Задаци васпитања (интелектуално, морално, 

естетско, физичко васпитање). Основни чиниоци васпитања. Улога и значај појединих чинилаца у 

васпитању. Школа и школски систем. Општи принципи васпитања. Опште методе и средства васпитања. 

Васпитаник/дете, ученик. Положај васпитаника у процесу васпитања. Карактеристике односа васпитач- 

дете/ученик. Каратеристике позива васпитача/наставника. Професионална функција и особине личности 

васпитача/наставника. Практична настава Карактеристике васпитања у односу на културу и друштво. 

Основни педагошки појмови. Могућности и границе васпитања. Одређивање и конкретизација циља васпитања. 

Општи принципи васпитања. 

Практична настава: вежбе, студијски истраживачки рад, израда семинарског рада уз менторско вођство 

наставника, израда два есеја (слободно виђење проблема) на задате теме, други облици наставе. 

Литература 

Раденко С. Круљ, Качапор, С. Кулић, Р. (2005). Педагогија. Београд : Свет књиге. 

Ђорђевић, Ј. и Поткоњак, Н.(2005). Педагогија. Београд : Научна књига, Београд. 

Gieseke, H.(2003). Увод у педагогију. Загреб : Едука. 

Липовац, В. (2016). Педагогија са теоријом васпитања : Приручник. Нови Сад : Знатижеља. 

Будимир Нинковић, Г. (2016). Педагогија. Јагодина: Педагошки факултет. 

Број часова активне наставе Остали часови 

  Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици   

наставе: 0 

Студијски истраживачки              рад: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, Дискусије, Презентације, Интерактивна настава, самосталан рад студената 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   
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Страни језик 1 (Eнглески језик 1) 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВ004A 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

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

струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развијање свих језичких 

вештина са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета 

Да савладају терминологију енглеског језика из спорта, психологије, педагогије и здравствене неге путем 

информативног читања датих текстова. Да усвоје терминологију везану за предшколско васпитање и 

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

културу и цивилизационе тековине енглеског језичког наслеђа и да продубљују своје језичке способности 

кроз поменуте садржаје. Да продубљују усвојена знања из граматике стечена у средњој школи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

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

1. Get most of  your  language  learning, 2. Going to university, 3. Love and approval, 4. Love between parent and 

child,.5. Sport institions, 6. Alternatives in childcare, 7. Story telling, 8. In and around the hospital, on the ward, 9. 

Мedicine as a science 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Колоквијуми (два), панел дискусија, семинарски рад. 

Литература 

1. Grice T (2007). Nursing. Oxford University Press, New York. 

2. МcFerran TA (1994). A dictionary of nursing. Oxford University Press, New York. 

3. Поповић Љ, Мирић В (1999). Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

4. Грба Г, Димитријевић Г (1979).  Енглески језик за студенте педагошких академија. Педагошка 

академија у Београду, Београд. 

5. Грба Г (1998). Енглески језик, текстови за 1. и 2. разред педагоших академија. 

Завод за уџбенике, Београд. 

6. Часописи, новине, текстови са интернета, аудио и видео материјал. 

Број часова активне наставе Остали часови 

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

Методе извођења наставе  

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 65 Завршни испит 35 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 15 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   
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Страни језик 1 (Немачки језик 1) 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВ004Б 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

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

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

вештине са тежиштем на информативном читању 

Исход предмета 

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

самообразовање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са предметом и припреме за рад. Циљеви и задаци наставе и учења немачког језика. 

Упознавање са литературом која се примењује: приручници, речници, граматике и други извори језичког 

материјала: Начин провере достигнућа и полагања тестова и испита. Немачки као језик међународне 

комуникације и његов допринос развоју цивилизације и науке. Медицински и васпитно-педагошки 

термини на немачком језику. MAN SPRICHT DEUTSCH – рад на тексту  Развијање језичких вештина кроз 

облике усмене и писмене комуникације. Рад на тексту: Еhe und familie, Wohnen, Freizeit; Grammatik: 

verbale kathegorien, Hilfsverben, Modalverben, Bildung der Tempusformen: Präsens, Präteritum, 

Adjektivkomparation, Fragesätze. 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Колоквијуми (два), панел дискусија, семинарски рад.. 

Литература 

1. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, Београд. 

2. Суботић Љ (2003). Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор. 

3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983). Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

Број часова активне наставе Остали часови 

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

Методе извођења наставе  

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и 30   
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Српски језик 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВПД02 
Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 

Циљ предмета 

Студент треба да овлада основним начелима ортоепског, ортографског, фонетског, фонолошког, 

морфолошког и творбеног система савременог стандардног српског језика. 

Исход предмета 

Студент треба да познаје основне правце развоја српског књижевног језика, да познаје и разуме 

правописне и језичке и правоговорне законитости српског језика, да познаје основе структуре 

фонетског, фонолошког, морфолошког и творбеног система српског језика, да уме да примени то знање 

у конкретној ситуацији (говорни и писани језик) и да на основу стеченог знања уме да изврши језичку 
анализу изабраног текста (препознавање језичких јединица и правила за њихово комбиновање). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Развој књижевног језика код Срба; Стандардни српски језик. 2. Предмет истраживања фонетике и 

фонологије српскога језика. 3. Фонема и глас као језичке јединице. 4. Настанак гласа. 4. Делови 

артикулационог апарата. 5. Место и начин артикулације гласова српског језика. 6. Слог и његове 

карактеристике. 7. Прозодијски систем стандардног српског језика. 8. Дистрибуција фонема: 

морфофонолошке алтернације (гласовне промене); 9. Правописни аспект фонолошких јединица 

српскога језика. 10. Предмет истраживања морфологије и творбе речи српскога језика. 11. Појам 

морфеме. 12. Морфолошке граматичке категорије: врсте речи и облици речи. 8. Критеријуми 

класификације врста речи. 13. Променљиве врсте речи (именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи): 

облици, творба, значења и функције; 14. Непроменљиве врсте речи (прилози, предлози, узвици и речце) 

Практична настава 

Увежбавање на тексту ортоепских, ортографских, фонетских, фонолошких и морфолошких законитости 

стандардног српског језика. Примена датих правила у писаној и говорној комуникацији. 

Литература 

1. Subotić, Lj., Sredojević, Д., Bjelaković, И. (2012). Fonetika i fonologija: оrtoepska i ortografska norma 

standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet. 

2. Симић, Р. (2002). Српска граматика 1. Београд : Фонологија и морфологија. 

3. Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (1992). Граматика српскога језика. Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

4. Пешикан,М. , Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2005). Правопис српског језика, школско издање, Матица 

српска, Нови Сад. 
5. Јашовић, П. (2020). Ка поетици српског романтизма. Нови Сад: Бистрица. 
Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, монолошка, дијалошка, текст-метода, метода демонстрирања, метода реферисања, 

интерактивна метода 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит  

активност у току предавања 10 писмени испит 30 
активност у току вежби  усмени испт 30 
колоквијум-и 30 остало  

семинар-и    
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Социологија са социологијом детињства 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВПД04 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са друштвеним променама, појавама, процесима и 

законитостима за разумевање друштвених збивања која утичу на живот појединца у друштву у циљу 

препознавања индивидуалног доприноса и утицаја друштвеном животу. 

Исход предмета 

Од студената се очекује да: 

- Усвоје одређена социолошка знања, умења и способности 

- Разликују основне теоријске социолошке правце и појаве 

- Анализирају друштвени утицај промена на социолошку интеракцију друштва и  појединца 

- Примењује стечена знања у професионалном и приватном животу 

- Формирају критички став о друштвеним интеракцијама и појавама појединца у    односу на 

друштво и обрнуто 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам социологије; Друштвене интеракције и свакодневни живот; Култура и друштво; Глобализација; 

Класе, стратификације и неједнакост; Етничке групе и нације; Владавина и политика; Друштвене промене 

и развој; Значајне промене у социјално класној структури, породичним односима, начину живота и 

друштвеној свести; Друштвене функције религије; Демографске и друштвене промене; Градови и урбана 

подручја; Рад и економски живот; Животни стилови; Сиромаштво; Обележја савременог друштва. 

 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Критичко промишљање чиниоца значајних у социолошком процесу; Учешће у стручним дискусијама 

које се односе на значајне чиниоце социолошких појава; Евалуација конкретних примера са становишта 

утицаја и модалитета управљања социолошких процеса. 

Литература 

1. Гиденс, Е. (2003): Социологија. Београд:Економски факултет. 

2. Хараламбос, М.и Холборн, М. (2002): Социологија - Теме и перспективе. Загреб: Голден маркетинг. 

3. Јовановић,. Н. (2015): Социологија. Београд: Клет 

4. Ненадић, М. (2004). Увод у социологију. Сомбор : Учитељски факултет. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања 

2 

Вежбе 1 
 

ДОН 

Студијски истраживачки 

рад 

Остали часови 

Методе извођења наставе 

Вербалне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијуми 20   

семинари 20   

 

  



8 

 

Општа психологија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВ0065 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима у 

проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке правце. Оспособљавање за практичну 

примену психолошких знања приликом обављања будућег позива. Увод у наставни предмет Предшколска 

психологија. 

Исход предмета:  

Студент треба да покаже да познаје методе и технике психолошког истраживања; Да зна шта чини органску 

основу психичког живота; Покаже да познаје факторе развоја личности и њихов утицај на развој појединих 

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

(сазнајне, емоционалне, вољне) и психичких особина; Познаје структуру, динамику личности; Овлада 

проблемима проучавања понашања људи у различитим социјалним ситуацијама; Покаже да је овладао 

основним психолошким појмовима неопходним за праћење наставе развојне психологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са циљевима наставе, садржајем предмета, обавезама и начином рада. Психологија као наука. 

Методе и технике психолошког истраживања. Коришћење статистике у психологији. Органски основи и 

развој психичког живота. Сазнајни процеси и способности. Опажање, учење, памћење и мишљење. 

Емоције. Мотивација. Личност као целовит систем. Теорије личности. Структура, динамика и развој 

личности. Однос наслеђа, средине и акривности на развој личности. Црте, типови личности, идентитет, 

интегритет, нормалност, карактер, темперамент. Социјализација и комуникација. Мотивација и воља, 

конфликти, фрустрације, одбрамбени механизми, хијерархија мотива.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Примена појединих метода и техника. Испитивање психичких процеса. Анализа резултата вежби. 

Одбрана практичних радова. 

Литература  

- обавезна:  

- Мићевић-Карановић,  Ј. (2013). Водич кроз основне појмове из Опште психологије. Кикинда: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

- Мићевић-Карановић, Ј., Кнежевић, Ј., Блануша, Ј. (2017). Практикум из Опште психологије – за  

студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача. Кикинда: Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача. 

- препоручена: 

- Рот, Н., Радоњић, С. (2005). Општа психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

- Хрњица, С. (2003). Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига. 

Број часова  активне наставе: 3 Остали часови:  

0 Предавања:  

2 

Вежбе:  

1 

Други облици наставе: 

 0 

Студијски истраживачки рад: 

 0 

Методе извођења наставе:  

Вербални – предавања и дискусије, практични рад, учење на даљину 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практикум 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20    
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Игра и стваралаштво 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВПД05 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената и 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, повезивање игровних делатности и игара у циљеве васпитања и 

образовања. 

Исход предмета 

По завршеном курсу студенти би требало да:Разумеју повезаности дидактичких игара и циљева 

образовања и васпитања у предшколском узрасту;  Разматрају различите могућности мултимедијалних 

дидактичких игара; Израђују различите дидактичке игровне материјале и радне листове;Конструишу 

разноврсна дидактича средстава; Интегришу визуелне и аудитивне поруке у једну поруку кроз апликацију 

дидактичких средстава; Разумеју и описују однос стваралаштва и игре; Креирају 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 у моторном, развојном и емоционалном 

смислу; 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:  

Израда дидактичких материјала у креативној радионици; Израда играчака за дидактичке игре; Израда 

радних материјала; Прављење збирки игровних листова; Израда мултимедијалних пакета; Подстицање 

стваралачких игара; Пројекти креирања анимираних ситуација; Пројекти образовних програма; Писани 

извори знања и стваралаштво 

Литература 

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

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

Сучевић, В. (2014). Игра и стваралаштво. Нови Сад : Знатижеља. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки 

рад: 0 

Методе извођења наставе 

, интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Породична педагогија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 1 Шифра: СВПД06 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Разумевање и критичко сагледавање различитих теоријских оријентација о породичним односима и 

њиховом значају за васпитање; оспособљавање за самостално научно истраживање педагошких 

импликација разичитих породичних интеракција. 

Исход предмета 

Оспособљеност студената за самостално истраживање породице из аспекта педагошке науке. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

Различите теоријске оријентације у проучавању породице и породичних односа (системска теорија, 

развојна теорија, структурално-функционална, теорија симболичког интеракционизма, теорија размене, 

комуникациона теорија, теорија конфликта, критичка теорија). Промене у „филозофији породице“. 

Основне функције породице и динамика породичних односа. Животни стил породице и васпитање. 

Мултидимензионална перспектива породичних интеракција. Различите врсте и квалитет интеракција 

родитељ-дете. Насиље у породици и проблеми васпитања. Различити облици социјалне подршке породици 

у остваривању васпитне улоге. Истраживање дечје и родитељске перцепције породичних односа. 

Практична настава Вежбе, семинари, дискусије о педагошким импликацијама различитих породичних 

интеракција. 

Практична настава: 

Вежбе, студијски истраживачки рад, израда семинарског рада уз менторско вођство наставника, 

израда два есеја (слободно виђење проблема) на задате теме, други облици наставе 

Литература 

Вилотијевић, Н.(2001). Породична педагогија. Београд : Учитељски факултет, 

Качапор, С, Вилотијевић, Н.(2005), Школска и породична педагогија. Београд : Учитељски фаултет, 

Тодоровић, М. (1992). Породица и друштвена криза. Нови Сад : Матица српска. 

Грандић, Р. (2005). Прилози породичној педагогији. Нови Сад : Савез педагошких друштава 

Војводине. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, Дискусије, Презентације, Интерактивна настава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања: писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд. 
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Телесни развој и здравствено васпитање 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СM0040 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:нема 

Циљ предмета 

да студенти стекну знања из телесног раста и развоја деце у предшколском узрасту 

Исход предмета 

У оквиру овог студијског предмета студент ће бити оспособљен да: спроводи негу, хигијену и здравствен 

одгој малог детета;  разликовати најчешће дечије болести; рано открити поремећаје у развоју и применити 

мере услед благих одступања у развоју; изводити прву помоћ. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основи медицинске физиологије; Оплођење; Полне ћелије и жлезде; Одређивање пола; Фазе пренаталног 

периода; Неправилности развоја у пренаталном периоду; Периодизација детињства; Најчешћи поремећаји 

у расту и развоју предшколске деце; Урођене мане као последица неправилне антенаталне заштите; Лична 

хигијена и ментална хигијена; Хигијена исхране; Дечије болести; Повреде и прва помоћ.  

Практична настава:  

Оплођење; Полне ћелије и жлезде; Одређивање пола; Фазе пренаталног периода; Неправилности развоја у 

пренаталном периоду; мере услед благих одступања у развоју;  Периодизација детињства; Најчешћи 

поремећаји у расту и развоју предшколске деце; Урођене мане као последица неправилне антенаталне 

заштите; Лична хигијена и ментална хигијена; Хигијена исхране; Дечије болести; Повреде и прва помоћ.  

Правилно спровођење неге, хигијене и здравственог одгоја малог детета;  разликовање најчешћих дечијих 

болести; рано откривање поремећаја у развоју. 

Литература 

1. Марковић М.(1996). Телесни развој и здравствено васпитање.Шабац: Виша школа за васпитаче. 

2. Антонијевић Ж. (2001). Телесни развој и здравствено васпитање. Београд: Виша школа за васпитаче. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

, интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Информационе технологије у васпитању и образовању 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СM0040 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4        

Услов: нема         

Циљ предмета 

Студенте оспособити да користе рачунар у Windows окружењу (алтернативно Linux), мењају садржај 

постојећих и креирају сложене Word документе, користе графичко окружење (нпр. Corel-у), једноставније 

Excel табеле и успешно користе могућности употребе интернета и електронске поште. 

Исход предмета 

По завршетку курса, студенти су рачунарски описмењени, познају и правилно користе рачунарску 

терминологију, користе рачунар у Windows (Linux), окружењу, мењају садржај постојећих и креирају 

сложене Word документе, креирају простије векторске цртеже у графичком окружењу (нпр. Corel-у), 

креирају једноставније Excel табеле, користе интернет као извор битних информација и електронску пошту, 

увиђају значај on-line професионалних заједница, социјалних мрежа у образовању и у свакодневном 

животу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Знaчaј рaчунaрствa и инфoрмaтикe у сaврeмeнoм друштву. 2) Информатика и рачунарство у 

предшколском васпитању и образовању. 3) Развој рачунара кроз историју. 4) Рачунарски системи. 

Конфигурација електронског рачунара. Структура оперативног система. 5) Hardware; Software 

(Photoshop, Corel, музички и видео плејери). 6) Нaчин кoришћeњa и мeрe зaштитe кoрисникa и 

oпрeмe. 7) Оперативни системи (Windows, Linux). Графички оперативни системи - особине и 

могућности, рад са прозорима и иконама, графичко окружење, вишепрограмски рад. Windows 

Office, интернет, социјалне мреже. 8) Коришћење и повезивање скенера, (2 и 3D) штампача, 

електронске табле, бим-пројектора, ТВ-а.  

Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад)      

Студенти стичу основна знања о историјату информатике уопште, упознају се са елементима и принципима 

рада рачунара, мeрама зaштитe кoрисникa и oпрeмe. Такође се упознају са оперативним системима и 

корисничким програмима који су најчешће у употреби. Студенти се оспособљавају за коришћење уређаја 

за уношење података, као и за рад са корисничким програмима. Студенти упознају програме Word, Excel, 

PowerPoint (Photoshop, Corel, музички и видео плејери) на нивоу који им омогућује да већ креиране 

документе у програмима могу да користе или мењају и креирају нове за потребе васпитно-образовног 

процеса. У вежбањима користе могућности интернета и комуникацију путем електронске поште. 

Литература 

1. Хилченко, С. (2011): Информатика за васпитаче, уџбеник за студенте, Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача - Суботица, Суботица  

2. Пртљага, П. (2009): Информатички практикум, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача – ''Михајло Павлов'', Вршац 

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

Методе извођења наставе: 

Учење на даљину, моодле платформа, пројекти, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  70 Завршни испит  Поена  30 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 40 усмени испит 30 

колоквијум-и 30 пактичан  испит  

семинар-и    
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Kњижевност за децу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВПД08 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 
Услов за полагање: 

Циљ предмета: Упознавање студената са књижевнотеоријским питањима књижевности за децу, као и 

њеним одликама и везом са књижевноуметничким стваралаштвом уопште. У истом циљу, упознавање 

студената са поетичким особеностима разних жанрова у овој области, књижевних епоха, значајем 
истакнутих стваралаца и дела. 

Исход предмета: Овладавање битним теоријским појмовима, интерпретацијом уметничких текстова и 

тематским областима у програму (специфичности предметног подручја, стилови, писци, дела, пријем 
књижевних дела код деце) за њихову примену у пракси. 

Садржај курса/предмета: 

ПРЕДАВАЊА: 

I Поетика књижевности за децу (књижевност за децу и књижевност уопште, однос естетског и 

педагошког у делима књижевности за децу, стилско-тематске особености књижевности за децу, систем 

жанрова у књижевности за децу, проучавање књижевности за децу); II Поезија (специфичности поезије 

за децу; традиционална и модерна поезија за децу; два века српске поезије за децу; песници за децу 

европских књижевности); III Проза (1. Басне: постанак и развој басне, народне и уметничке басне, 

структура басне; 2. Уметничка бајка: од народне ка уметничкој бајци, особености и развој уметничке 

бајке; 3. Приповетке: одлике приповедака за децу, врсте приповедака за децу; 4. Романи:одлике романа 

за децу, развој романа за децу, врсте романа за децу; IV Драма (одлике драмске књижевности за децу, 

развој српске драме за децу, врсте драмске књижевности за децу); V Народна књижевност као вид 

књижевности за децу (књижевност за децу у усменој култури, врсте народне књижевности у функцији 

књижевности за децу: а) кратке лирске форме, б) једноставни књижевни облици, в) народне епске и 

лирско-епске песме, г) бајке, новеле, легенде, шаљиве приче и анегдоте); VI Научно-популарна 

књижевност (научно-популарна књижевност као вид књижевности за децу, врсте научно-популарне 

књижевности: а) аутобиографије и мемоари, б) путописи, в) популарна наука); VII Савремена 

књижевност (најновије тенденције у књижевности за децу); VIII Есеји о књижевности за децу (развој 

тумачења књижевности за децу). 

ВЕЖБЕ: Програм вежби тематски је усклађен са садржајем предавања. 

 
Израда два есеја (слободно виђење проблема) на задате теме. 

Литература: 

1. Вуковић, Н. (1990). Увод у књижевност за дјецу и омладину. Загреб : Дјечја књижевност. 

2. Марјановић, В. (1999). Дечја књижевност у књижевној критици. Београд: Народна књига. 

3. Олујић, Г. (2001). Антологија љубавних бајки света. Београд: Народна књига. 

4. Вујчић, Н. (1997). Антологија народне књижевности за децу. БИГЗ : Београд. 
5. Требјешанин, Ж. (1991). Представа о детету у српској култури. БИГЗ : Београд. 

Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 
Методе извођења наставе Предавања и вежбе, самосталан (семинарски) рад 

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

активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   
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Страни језик 2 (Енглески језик 2) 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВ004Б 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Усвајање термина који се везују за предмете и наставу. Да савладају и усвоје медицинску и васпитно-

образовну терминологију на енглеском језику путем информативног читања датих текстова. Да развију 

вештину разумевања говора, информативног и изражајног читања. Да упознају културу и цивилизационе 

тековине енглеског језичког наслеђа и да продубљују своје језичке способности и знање из граматике кроз 

поменуте садржаје. 

Исход предмета 

Усвајање термина који се везују за предмете и наставу. Да савладају и усвоје медицинску и васпитно-

образовну терминологију на енглеском језику путем информативног читања датих текстова. Да развију 

вештину разумевања говора, информативног и изражајног читања. Да упознају културу и цивилизационе 

тековине енглеског језичког наслеђа и да продубљују своје језичке способности и знање из граматике кроз 

поменуте садржаје. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

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

1. Sport school activities 2. Sport coaching terminology 3. The meaning of play 4. Тhe team, a job interview, profile 

of a student 5. Medications, dosages 6. Toys 

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

Колоквијуми (два), панел дискусија, семинарски рад 

Литература 

1. Grice T (2007). Nursing. Oxford University Press, New York. 

2. МcFerran TA (1994). A dictionary of nursing. Oxford University Press, New York. 

3. Поповић Љ, Мирић В (1999). Граматика енглеског језика. Завет, Београд. 

4. Часописи, новине, текстови са интернета, аудио и видео материјал. 

Број часова активне наставе Остали часови 

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

Методе извођења наставе  

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 65 Завршни испит 35 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 15 

колоквијуми 30 ..........  

семинари 20   
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Страни језик 2 (Немачки језик 2) 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВ004Б 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

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

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

вештине са тежиштем на информативном читању. 

Исход предмета 

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

самообразовање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1-3. недеља: спортска, медицинска  и педагошка терминологија на немачком језику; упознавање са 

литературом која се примењује: приручници, речници, граматике и груги извори језичког материјала; начин 

провере достигнућа и полагања тестова и испита 

4.-15. недеља: развијање језичких вештина кроз облике усмене и писмене комуникације; рад на тексту: DAS 

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

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

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

Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 

вежба јединица са теоријске наставе 

Литература 

1. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, Београд 

2. Љиљана Суботић (2003). Немачки језик, Учитељски Факултет, Сомбор. 

3. Ђукановић Ј, Жилетић З (1983): Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

4. Додић В, Симић М, Симић Ј (2008). Медицински речник Немачко-Српски. АГМ књига, Београд 

5. Часописи, новине, текстови са интернета, аудио и видео материјал. 

Број часова активне наставе Остали часови 

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

Методе извођења наставе  

Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Вербални и текстуални. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40 

активност у току предавања 15 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијуми 15 ..........  

семинари 30   
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Развојна психологија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВПД03 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Увод у разумевање развојних карактеристика и узрасних особина у  детињству, са посебним освртом на 

предшколски период. Усвајање основних знања о предмету, научној утемељености и методама развојне 

психологије. Усвајање знања и умећа из развојне психологије потребних васпитачима у раду са децом 

предшколског узраста. 

Исход предмета:  

Студент је спреман да аналитички приступа разматрању проблема познавајући развојне карактеристике 

периода; оспособљен да хипотетички предвиђа ток развоја одређене психолошке појаве познавајући 

опште тенденције у развоју детета раног узраста и предшколког детета, спреман да пројектује акције 

једноставнијих психолошких истраживања у раном узрасту 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање развојне психологије. Историјат интересовања за децу и младе. Различите теорије и учења о 

детету. Три силе у психологији: Психоаналитичка, Бихејвиористичка и Хуманистичка теорија личности. 

Методе истраживања у развојној психологији. Опште тенденције у развоју. Пренатални период, 

новорођенче, одојче, рано детињство. Основне развојне карактеристике  и специфичности предшколског 

узраста: зрелост за полазак у школу, развој појмова и фонемске свести, развој говора, цртежа и писма итд. 

Средње детињство. Адолесценција. Психологија зреле доби и старости 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Вежбе: Примена неке једноставне технике за прикупљање података код деце. Нацрт за психолошко 

прикупљање података у развојној психологији. Анализа интернет чланка о предшколском детету. Технике 

за испитивање ставова и вредности код деце. Упознавање са батеријом за испитивање предоперационог 

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

дечијој игри–креативност, агресија, стереотипност. Анализа вежби и одбрана практичних радова. 

Литература  

- обавезна:  

- Мићевић-Карановић, Ј. и Кнежевић, Ј. (2013). Развојна психологија за васпитаче. Кикинда: Висока 

струковна школа за образовање васпитача Кикинда. 

- препоручена: 

- Ђорђевић, Д. (1991). Развојна психологија. Горњи Милановац: Дечје новине.  

- Толичић, И. и Смиљанић, В. (1989). Развојна психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

- Манојловић, А. и Младеновић, У. (2001.). Психологија предшколског детета. Београд: Центар за 

примењену психологију. 

Број часова  активне наставе: 3 Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе:  

Вербални – предавања и дискусије, практични рад, пројекти и семинарски радови, учење на даљину 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практични рад 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20    
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Култура говора са реториком 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВПД09 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Упознавање и усвајање основног знања о реторици. Програмом ће бити обухваћени и историјски услови 

развоја, а нарочита пажња ће бити посвећена пракси говорништва кроз посебне жанрове – академско 

говорништво, говор на радију и телевизији и јавном наступу уопште − у циљу неговања вештине усменог 

изражавања. Упознавање са основним проблемима реторике и поетике и њиховог међуодноса у процесу 

стваралаштва уопште, посебно у области књижевности. 

Исход предмета: 

Стицање функционалних и применљивих знања из области реторике. Успешно примењивање реторике у 

настави. Кроз наставу предмета Реторика студенти усвајају практичне и методолошке претпоставке за 

професионално обављање васпитно-образовног рада, али и за рад у сродним образовним установама, 

односно установама културе и медија. Стечена знања студенти примењују и у анализи текста и 

препознавању његових жанровских и стилско-језичких особености. 

Садржај предмета: 

Настава реторике у античким школама. Појам реторике и њене дефиниције. 

Реторика као наставни предмет у српско-латинским школама. Припремне вежбе за беседнике. Реторика, 

беседништво и јавни наступ. Демократија, беседништво, реторика. Стилска изражајна средства. Опште 

претпоставке говорничке делатности. Говорников став. Излагање говора. Главни део говора; тема, 

излагање, опис, чињенице, одговори на питања, полемика, упадице. Импровизација. Реторика растанка 

(закључна разматрања). Стил беседе. 

Аудиторијум − говорник, публика, маса. Политичко,судско,пригодно беседништво. Говор 

на радију и телевизији. Реторика у настави. Изборна презентација на часу  

Практична настава:Вежбе 
Дебатне радионице(садржаји планирани на основу исказаног интересовања студената). 

Литература: 
Петровић, С. (1995). Реторика, Београд: Савремена администрација. 
Аврамовић, С. (2008).  Rhetorice techne, Београд: Службени гласник. 
Нушић Б. (2010). Реторика, Каирос, Сремски Карловци: Каирос. 
Аристотел, (1987). Реторика. Београд: Слободан Мишић. 
Аристотел, (1966). О песничкој уметности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Шипка, М. (2011). Култура говора, Нови Сад: Прометеј. 
Радовић, М. (2008). Књижевна ретотика, Београд: Службени гласник. Крнић 

Ракочевић, М. (2012). Језик и смисао. Београд: Задужбина Андрејевић 
Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, дијалошка метода 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит  

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
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Сценска уметност и луткарство 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 1 / 2 Шифра: СВПД09 
Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:нема 

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 

По успешном завршетку овог курса студент је оспособљен да: припрема и режира драмске комаде,игре 

улога и говорне игре; припрема прославе и празнике у вртићу;  користи  многобројне драмске технике у 

процесу васпитно-образовног рада ;  миметички прикаже и сугестивно интерпретира или импровизује 

сврсисходан вербалан (едукативно-забавни) садржај намењен дечјем узрасту;успешно користи сценске  

приказе  у педагошком раду с децом (сценске радионице, сценске игре и друге интерактивне сценске 

технике);   

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Оспособити студента да као будући васпитач свестрано примењује драмску уметност и њене технике у 

свим васпитно-образовним сегментима рада с децом предшколског узраста, савладавање основних 

вештина драмског и позоришног изражавања које омогућују практичан рад на дечјим драмским 

пројектима; развијање способности самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу; 

развијање способности анализе и синтезе при интерпретацији драмских остварења за децу; Оспособити 

студенте да воде драмске активности у вртићу и креирају квалитетне дечије представе.Упознавање са 

потенцијалима драме у образовању и васпитању.Усвајањее знања о техникама и садржајима рада у 

драмској уметности. 

Практична настава:  

У оквиру часова вежби студенти употпуњавају и разрађују садржаје обрађене на предавањима. На вежбама 

се упознају са различитим облицима драмског рада и активно се припремају за извођење таквих активности 

у дечјем вртићу. 

Литература 
Мисаиловић, М. (1991).Дете и пожоришна уметност. Завод за уџбенике и наставна средства: Београд. 
Шарене сцене: Збирка драмских текстова за драмски педагошки рад. Библиотека Драмагогија,књига 
5.Београд, 2015. 
Кунић И.(1990).  Култура дјечјег говорног и сценског стваралаштв. Школска књига: Загреб. 
Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе  

 интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Предшколска педагогија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД11 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Да студенте упозна са основним појмовима и категоријама у области предшколске педагогије, да упознају 

особине деце предшколског узраста; да стекну сазнања о карактеристикама појединих аспеката развоја 

детета, али и о целовитости дечје  личности. 

Исход предмета:  

Студенти владају основном терминологијом у области предшколског васпитања, схватају улогу и место 

предшколске педагогије у систему наука, имају јасну слику о детету предшколског узраста и његовим 

потенцијалима, да познају особености учења код деце, значај и врсте стваралаштва и улогу васпитача у 

томе; умеју самостално да израде планове рада за одређене периоде; познају значаја игре и своје улоге у 

њој. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

предшколска педагогија као научна дисциплина; Основни појмови предшколске педагогије;Васпитање и 

чиниоци развоја; Особине развоја деце предшколског узраста; Физичко васпитање 

деце;Развојдруштвености и моралности код деце( самосталност,идентитет); Емоционални развој и 

адаптација;   Учењ кодпредшколске деце;   Развој дечјег стваралаштва; Мотивација за учење и развој; 

васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом; Теорија игре и примена игре у вртићу. 

Практична настава  

Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада,  

Литература  

- обавезна:  

- Каменов, Е. (1988). Предшколска педагогија. Београд: ЗУНС. 

- Каменов, Е. (2006). Васпитање предшколске деце. Београд: ЗУНС 

- Каменов, Е. (1992). Експериментални програми за рано образовањеаменов. Београд: ЗУНС. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, метода разговора,  интерактивна настава, реферати,  менторски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 45 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за 

више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета 

представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем 

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Основе пројектног приступа у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД12 
Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:нема 

Циљ предмета 

Разумевање  пројектног приступа учењу; Упознавање са организацијом активности, припремањем 

материјала, посматрање и бележење.  Развијање интегрисаног и кооперативног учења;  Упознавање са 

основним појмовима пројектног планирања; Упознавање са организације простора ; Упознавање  основа 

интегрисаног учења. Разумевање везе интегрисаног учења и центара интересовања. Упознавање основа 

кооперативног учења и правила кооперативног учења. Упознавање пројектних метода. Анализирање плана 

пројекта и техника посматрања и теме пројекта. разумевање мапе пројекта. 

Исход предмета 

Очекује се да ће студенти бити способни да: Прихвате пројектни приступ учењу; Анализирају 

организационе активности пројектног учења; Стварају подстицајну средину за интегрисано и 

кооперативно учење; Познају основне појмове пројектног планирања, организације простора, пројектне 

методе, план пројекта и скицу пројекта: Оцене интересовање деце у пројектном учењу; .Познају рад на 

мапама пројекта и фазу отварања пројекта; Стварају подстицајну средину за отварање пројекта и начинима 

документовања пројекатског уче 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Основе ројектног  приступа учењу; Организационе активности пројектног учења; Основе интегрисаног и 

кооперативног учења; интегрисано учење и центри интересовања;  Основни појмови пројектног планирања; 

Организације простора, пројектне методе, план пројекта и скицу пројекта: .Рад на мапама пројекта и фазу 

отварања пројекта; Развијање пројекта. Фаза затварања пројекта; Презентовање пројекта. Вредновање 

реализације пројекта.Начини документовања пројектног учења.Графичко представљање пројекта.Извештај 

о реализацији пројекта.тична настава:  

Практична настава: 

Дебате о могућностима креативне организације отвореног система васпитања. Дискусије о могућностима 

подржавања и подстицања стваралаштва и комуникације деце. 

Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз тимски рад 

студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних радова и кроз практичан рад 

студената у васпитно-образовној институцији.Студенти праве примере пројеката на разне теме, примере 

кооперативног и интегрисаног учења.. 

Литература 
1. Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 
2. Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, Београд: 

Просветни преглед 
3. Превишић, В. (2007): Курикулум (теорије - методологија - садржај - структура), Школска књига, 

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

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
, интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Организација система васпитања и образовања у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД13 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:. Да се студенти упознају са особеностима деце раних узраста; Да упознају поступке у раду 

са овом децом, као и садржаје рада са њима, имајући при томе у виду пре свега јединство неге, васпитања 

и образовања; Да се студенти упознају са општим препорукама, упутствима и другим оријентирима за 

ваљано програмирање, планирање, обављање и вредновање васпитно-образовног рада. 

Исход предмета: Владају поступцима рада са децом предшколског узраста, самостално планирају, 

реализацију и вреднују рад са децом предшколског узраста; Оспособњавање студената да одреде принципе, 

методе, облике организовања и остваривања васпитања и образовања деце предшколског узраста (од 

рођења до поласка у школу). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Функција опште методике; Предшколска установа-организација живота у предшколској установи; 

Временски распоред-режим дана; васпитач –улога васпитача у организацији васпитно-образовног процеса; 

васпитање; адаптација деце у установи; Врсте ауторитета;  Унутрашња мотивација и регулисање дечијег 

понашања; Казне и награде; Морално васпитање деце; Социјални однос међу децом и неговање дечије 

друштвености; развој дечије самосталности; развијање личног идентитета, слике о себи; Мотивација за 

учење и развој; васпитно-образовне методе; Пројектно планирање. 

Практична настава  

Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада,  

Литература  

- обавезна:  

- Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ учењу. Београд : 

Уницеф.Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, 

Београд: Просветни преглед 

- Милановић, М. (2017). Пројектни присту у Ређо концепцији. Београд : Академија. 

- Каменов, Е. (2006). Општа методика. Нови Сад: Драгон 

- Каменов, Е. (2006). Васпитање предшколске деце. Београд: ЗУНС 

- Основе програма предшколског васпитања и образовања. преузето са www.pravno-informacioni-

sistem.rs 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, метода разговора,  интерактивна настава, реферати,  менторски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 45 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за 

више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета 

представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем 

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 

  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/
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Вокално инструментална настава 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД14 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Усвајање теоријских и практичних знања о хорском певању што подразумева да студенти савладају основама 

вокалне технике и раде на импостацији гласа. Развијање способности за овладавање музичко-техничким захтевима 

певања и свирања у хору или оркестру. 

Исход предмета 

Оспособљавање будућих учитеља за самостално вокално и инструментално извођење мелодија у програму разредне 

наставе у основној школи. Унапређење вокалано-инструменталних способности, свирања клавијатура и теорије музике. 
Студент је оспособљен за певање у хорским ансамблима. Студент може да примени стечена знања и вештине и да ради 

на усавршавању квалитета преко проширивање гласовних и интонативних могућности. 

Садржај предмет 

Теоријска настава: Вокална техника – упознавање са техником певања, увод у методику певања - дисање, образовање 

тона, атакатона, вокали, импостација, апођо. Изражајни елементи извођења хорске композиције. Дириговање– основе 

дириговања. Формирање оркестра и камерних састава (дуо, трио, квартет, квинтет). Историја музике (епохе у музици, 

знаменити композитори и извођачи)Музички облици (елементи облика, облик песме и остали музички облици) 

Практична настава: Практично увежбавање елемената дириговања као и дечјих песама предвиђених наставним 

планом и програмом основне школе у циљу стицања неопходних практичних вештина. Активно учешће у хору. Хорска 

вокална техника. Аудиција. Распевавање хора. Хорска проба. Индивидуалне и заједничке пробе. Рад на интерпретацији, 

обликовању мелодијске линије и хармонске пратње, техници извођења, индивидуалном усклађивању заједничког 

музицирања, артикулацији и динамичком нијансирњу.Увежбавање одабраног програма за концертне наступе. Положај 

руку на инструмeнту и почeтнe вeжбe, солфeђо (нотe по трајању и висини, вежбe) Вежбe за наизмјeнично свирањe 

дeсном и левом руком (1 – 20 избор, вежбe у чeтвртинама, лeгато свирањe, солфeђо вежбe) Наизмeнично свирањe у 

осминама (вј. 22 – 30), Моцарт – Eтида бр. 31. солфeђо Истоврeмeно свирањe обe рукe (вежбe 32 – 40, избор). Ц – дур 

лeствица (вежбe: 44, 45, 46, 47, 48, избор). Повисилица, разрeшилица (вј. 51 – 
62 избор). 

Литература 

Протић, В. (1977). Прве колективне музичке игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Радичева , 

Д. ( 1997 ). Увод у методику наставе солфеђа . Нови Сад: Фељтон. 
Станчић, Б., Драгић, А. (1970). Мале музичке радости. Књажевац: Нота. 

Стојановић, Г. (1996). Настава музичке културе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Стојановић, Г., Протић, В. (1996). Музичка култура за трећи и четврти разред основне школе. Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Стоковић, П. (1988). Настава музичке културе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Томерлин, В. 

(1964). Музичке игре. Загреб: Школска књига. 

Хиба, Н. (1986). Музика за најмлађе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Перичић 

В., Сковран Д. (1991). Наука о музичким облицима. Београд:Универзитет уметности. Цвејић, Б., 

Цвејић, Д. (2004). Уметност певања. Београд: Микро књига 

Број часова активне наставе 4 Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Монолошка метода, дијалошка метода, метода демонстрације, интерактивна настава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит  

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Медијска култура 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВ0045 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената новим садржајима  приступима различитим факторима и значају интеракције и комуникације. 

Овладавање и практиковање вештина компетентне комуникације у институционалном васпитно-образовном  контексту. 
Развијање осетљивости за препознавање знакова невербалне комуникације и вербалне комуникације  и њиховог 

коришћења у пракси. Упознавање студената са садржајима и приступа различитим факторима и значају интеракције. 

Упознавање студената са принципима, функцијама, потребом и значајем саветовања деце и њихових породица. 

Развијање капацитета за тимски рад са актерима васпитно образовног процеса, позитивног професионалног става у 

односу на подручја и актере васпитно-образовног процеса.. 

Исход предмета 

Студент има изграђене комуникацијске компетенције и компетенције за ненасилне комуникације;  развијену активност 
слушања у функцији конструктивног решавања проблема и приступа  васпитању и образовању;  Влада техникама 

социјалне интеракције и комуникације;  Влада вештином тимског рада;  Разуме важности комуникацијских вештина за 

успостављање квалитетних сарадничких односа; Анализира аспекте добре интеракције и комуникације.Развија  

активност слушања у функцији конструктивног решавања проблема и ненасилног приступа  у решавању комфликата;  

Влада техникама интеракције и комуникације;  Организује и демонстрира план за реализацију саветовања, упоређивати 

и класификовати  индивидуалне планове рада и листе праћења.Пројектује терапеутског саветовања свих актериа 
васпитног процеса. 

Садржај предмет 

Теоријска настава: Појам, карактеристике и значај интерперсоналне комуникације и медија. Вербална и невербална 

комуникција. ЕКСПРЕСИЈА. АСЕРТИВНОСТ. ЕМПАТИЈА. САМОПОШТОВАЊЕ. Правила комуникације и улога 

ставова. Основне одлике социјалне интеракције и комуникације. Облици социјалног понашања, формирање социјалних 

вештина и њихова улога у комуникацији. Сукоби и ненасилно решавање сукоба. Продуктиван приступ сукобу. Технике 

решавања сукоба (олуја идеја, консензус, посредовање и сл.). Медијација. МЕДИЈИ 
Практична настава: Модели комуникације (Schramov i Glasserov модел комуникације). Вештине нанасилне и медији 
комуникације (врсте порука, односи и садржаји у разговору, активно слушање, постављање отворених питања, ЈА – 
одговор, сажимање, парафразирање, преобликовање, примање и давање повратних информација и сл.). Важност 
комуникације за успостављање квалитетних сарадничких односа. Тимски рад у припремном предшколском програму 
(улоге чланова тима, тимска кохезија, стереотипи и предрасуде, личност и односи у групи, сарадња и такмичење и сл.). 
Комуникативне способности савременог васпитача. Комуникацијске мапе. Комуникација уметношћу и стваралаштвом 

Литература 

Брајша, П. (1994). Педагошка комуникација. Загреб : Школска књига. 

Јанковић, Ј. (1997). Савјетовање – недирективни приступ. Загреб: Алинеа. 

Брајша, П. (2000). Умијеће разговора. Пула : ЦАСХ 

Сузић, Н. (2005). Педагогија за давесет и први вијек. Бања Лука : Филозофски факултет. 
Ајдуковић, М., Печник, Н. (2007). Ненасилно рјешавање сукоба. Загреб: Алима. 

Број часова активне наставе 3 Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања, асоцијативно 
учење, интерактивна настава са елементима респонсибилне наставе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Музичка радионица 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД15 
Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са специфичностима наставе из предмета Музичко васпитање у нижим разредима основне 

школе. 

Исход предмета 

Унапређење музичке писмености и вокално-инструменталних способности студента. Оспособљавање 

студената-будућих учитеља за самостално извођење наставе из предмета Музичко васпитање у разредној 

настави нижих разреда основне школе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Елементи нотног система,основни појмови у музици; метрика; ритмика; лествице; интервали; акорди. 

Вежбе: 
Певање и свирање дечијих песама за клавир. 

Литература 

1. Тајчевић, М. (1970). Основна Теорија музике. Београд: Киз центар. 

2. Васиљевић, З. (2000). Методика музичке писмености. Београд: Завод за уџбенике. 

3. Стојановић, Г. (1996). Настава музичке културе, Београд: Иван Милутиновић. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Монолошка метода, дијалошка метода, метода демонстрације. 

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

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 50 
колоквијум-и 10 остало  

семинар-и 5   
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Ликовна радионица и радионица за игру и играчке 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 3 Шифра: СВПД10 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: НЕМА 

Циљ предмета 

Упознавање студената са композицијом и основним елементима ликовног језика, линија, валер, 

перспектива кроз велика уметничка дела из историје уметности као и самостални уметники процес 

стварања ликовног дела. 

Исход предмета 

Студент ће бити оспособљен за примену основних елемената цртања и сликања оловком, угљеном, 

тушем и пером, акрилним бојама, уљаним бојама, пастелом, глином , темпером. 

Композиција цртежом, сликом, уз коришћење основних ликовних елемената: валера, форме и боје. 

Садржај предмета 

Цртање оловком, угљеном, четком и пером, акрилом. 

Ентеријер, екстеријер портрет, фигура у простору, акт, фигура у интеракцији са окружењем, мртва 

природа – скица студија. 

Цртање четком, увод у валерско сликање, валерски кључеви, валерски колаж, валерски цртеж пастелом у 

три вредности. 

Токови пажње, статично-динамично, планови, колористички и валерски кључеви, гамска веза, 

драмаургија слике. 

Практична настава 

Вежбе цртања и сликања. 

Ток пажње посматрача као проблем и психолошки елементи визуелног плана као фактори композиционог 

решења. 

Литература: 

Крајгер-Хозо, М. (1991). ''Методе сликања и материјали''. Сарајево: Свјетлост. Леонардо да 

Винчи. (1990). ''Трактат о сликарству''. Београд: Романов. 

Разне монографије 

Граовац, Р. (1968). ''Теорија форме''. Београд: Књижевно предузеће Бата. 

Кричковић, М. (2019). Алати за креирање вилтуарне реалности простора. Сремска Каменица: Универзитет 

Едуконс. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусија, интерактивни приступ. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  изложба радова 50 

семинар-и    
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Сарадња породице и дечијег вртића 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД16 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са општим знањима о породичним односима који утичу на дететов социјални развој 

и однос комуникације родитељ установа;  да  студенти овладају одговарајућим стручним, практичним и 

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

врстама и начинима сарадње и партнерских односа; схвате односе сарадње у земљама света и околних 

земаља..Оспособљавање за трансфер наученог у практичне педагошке поступке 

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 • Системски приступ у сагледавању сарадње породице и вртића 

• Дечји вртић као моларна еколошка средина • Промоција породичног учешћа • Формалне и неформалне 

стратегије сарадње породице и дечијег вртића • 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:  

• 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 учешћа 

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

Усвојено дете и сардња са родитељима • Хиперактивно дете у вртићу и сарадња са породицом 

• Сарадња породице и вртића у припреми детета за полазак у школу 

Литература 
Каменов, Е. (1982). Експериментални програми за рано образовање. Београд: ЗУИНС 
Липовац, В. (2012). Сарадња поридице и дечијег вртића : Приручник и практикум. Нови Сад : Знатижеља. 
Коруга, Д. (1998): Дечији вртић као отворени систем. Београд : Креативни центар 
Хансен, А. (2001). Креирање васпитно-образовног процеса у коме дете има централну улогу. 
Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
, интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Припрема деце за полазак у школу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД17 
Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за разумевање појма готовости (зрелости) детета за полазак у школу, као и за 

разумевање појма раног образовања и утицаја искуства на развој личности, а посебно на развој позитивне 

унутрашње мотивације, емоција, мишљења, способности учења и креативног изражавања предшколског 

детета у оквиру припремног предшколског програма. Оспособљавање студената да знају и разумеју 

чињенице и увиђају суштинске карактеристике припремног предшколског програма, као и године узлета 

сазнатог кроз практичан рад. 

Исход предмета 

  По завршеном курсу студенти би требало да: 

1. знају и разумеју појмове готовости (зрелости) детета за полазак у школу, значај раног образовања и 

утицаја искуства на развој мишљења, способности учења и развој позитивне унутрашње мотивације 

предшколског детета у оквиру припремног предшколског програма.  

2. знају и разумеју чињенице и увиђају суштинске карактеристике припремног предшколског програма, 

као и сличности и различитости програма А и програма Б;  

3. разумеју импликације произишле из различитих система и програма предшколског васпитања;  

4.знају да примене методе почетног читања и писања;  

5. буду способни у оцењивању постојеће праксе процењивања спремности деце за полазак у школу; 6. буду 

способни да планирају васпитно-образовни рад у припремној групи и да исти евалуирају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Припрема деце за школу; Интелектуална зрелост за полазак у школу; Опажање и мишљење; Стицање 

сазнања опажањем и изумевањем; Усмерене активности у припремној групи; Игровни и радни листови; 

Сарадња породице и вртића у припремној групи; Технике испитивања васпитача (реферисање студената 

са терена); Сарадња предшколске установе са учитељима; Тест процене зрелости за полазак у школу; 

Инклузија у нашим вртићима (практична примена) 

Практична настава:  

Припрема деце за школу; Интелектуална зрелост за полазак у школу; Опажање и мишљење; Стицање 

сазнања опажањем и изумевањем; Усмерене активности у припремној групи; Игровни и радни листови; 

Сарадња породице и вртића у припремној групи; Технике испитивања васпитача (реферисање студената 

са терена); Сарадња предшколске установе са учитељима; Тест процене зрелости за полазак у школу; 

Инклузија у нашим вртићима (практична примена) 

Литература 
Јерковић Мр Иван (1999): Превремени полазак у школу – шанса или ризик, Задужбина Андрејевић, 
Београд 
Левин-Вермеј (1973): Моје дете биће добар ђак, „Култура“, Београд (157. – 188. стр.) 
Шаин, М. (1998): Кораљк по корак у основе програма 2, Креативни центар, Београд 
Каменов, Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, Нови Сад 
Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Методика развоја почетних математичких појмова 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД19 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за организацију  

диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног приступа учења (као 

континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и делању) и планирању, 

реализацији, праћењу – евалуацију, самоевалуацију, (путем мапа, дечијих и пројектних портфолија), 

примени различитих стратегија учења (учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на 

иманигацији, учење кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење) и презентацији 

почетних математичких појмова деци предшколског узраста применом са и без савремених информационо-

комуникационих технологија (ИКТ).  

Исход предмета   

По завршеном курсу студенти су оспособљени да: 1)  Реализују Пројектни приступ учењу који превазилази 

коришћење пројектног учења као издвојеног васпитно-образовног метода или издвојене активности са 

децом. 2) Врше дидактичко-методичку трансформацију почетних математичких садржина. 3) Граде 

средину за учење кроз математичке пројекте које развијају деца, родитељи и они сами, засновани на развоју 

и неговању односа поверења међу свим учесницима васпитно-образовног процеса, на доживљају 

заједништа, односно припадности заједници вршњака и интеграцији деце у локалну заједницу. 4) 

Планирају циљеве, задатке, методе, облике, средства у презентовању почетних математичким садржина 

деци 5) Осмишљавају дидактичке ситуације које подстичу формирање почетних математичких појмова код 

деце. 6) Припремају и реализују симулације Пројектног приступ учења у свим његовом фазама: а) отварање 

пројекта (кроз разговор и представљање предходних искустава деце везаних за пројекат); б) разијање 

пројекта (кроз истраживања у вртићу и локалној средини); в) затварање пројекта (представљање процеса 

истраживања и аутентичног решавања проблема – рефлексија). 7) Креирају Мапе пројекта намењене 

студенту-васпитачу као оријентира у структуирању пројекта из почетних математичких садржина. 8) Прате 

процес који подразумева прикупљање и анализирање информација, размишљање о њима на бази чега се 

планира и подржава даље почетно математичко учење. 9) Прате дечији портфолио као ''збирну фасциклу'' 

која представља причу о учешћу сваког јединственог детета, слави његова различитост, његово умеће у 

програму за одређене временске периоде истраживање деце и одраслих. 10) Прате Пројектни портфолио 

као збирку текстуално-визуелних записа ситуација дечјег учења и одраслих којим се документује просес 

развија пројекта математичких садржина. Да докуметују а) развијање математичког програма кроз 

пројектни приступ учењу; б) процес развоја сваког математичког пројекта; в) истраживање деце и одраслих 

као ''видљиво'' учење. 11) Процењују педагошке ефекте примене нових ИКТ у предшколској математици. 

12) Планирају пројектни приступ учења почетних математичких садржина заснованих и на другим 

иновативним моделима рада. 

Садржај предмета                                   

Теоријска настава: 

1) Предмет, циљ и задаци Методике развоја почетних математичких појмова 1. 2) Сазнајне основе 

формирања почетних математичких појмова. 3) Дидактичко-методичка анализа почетних математичких 

садржина (геометријски садржаји на предшколском узрасту – предгеометрија; формирање представа о 

бројевима – предаритметика, односно квантитативни и квалитативни просторно-временским односима). 4) 

Планирање Пројектног приступа учења почетних математичких садржина. 5) Имплементација савремене 

ИКТ у почетним математичким садржинама предшколске деце. 6) Праћење, вредновање и самовредновање 

рада деце и васпитача у области почетне предшколске математике. 7) Иновативни модели рада (Flipped, 

хеуристичко-програмирани е-модел учења, модел подстицања функционално-логигичког мишљења итд.). 

Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад).      

• Решавање практичних задатака. Анализа програмских садржина почетне предшколске математике. 

Дидактичко-методичка трансформација садржаја (креирање репрезентативних примера за формирање 

почетних геометријских и аритметичких појмова). Креирање Мапа пројеката намењених студенту-

васпитачу као оријентира у структуирању пројекта из почетних математичких садржина. Анализа 
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штампаних издања предшколске математике за децу. Презентација и евалуација интерактивног образовног 

софтвера чији садржаји доприносе формирању почетних математичких појмова. Креирање инструмената 

за евалуацију математичких садржина у пројектном приступу учења предшколске деце. Осмишљавање, 

креирање и презентација хеуристичких математичких игара. Формирање студентског предметног досијеа 

(портфолиа). Самоевалуација знања студената применом on-line тестова. Планирање, реализација и 

снимање практичних симулација студентских Пројетних приступа учењу почетних математичких појмова. 

Литература 

1. Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу, ИПА, Филозофски факултет, 

Београд. 

2. Хилченко, С. (2020). "Mining smart learning analytics data using ensemble classifiers", International Journal 

of Emerging Technologies in Learning (iJET), eISSN: 1863-0383, pp 81-102, Vol. 15, No. 12, 2020. 

3. Хилченко, С., Поповић, В. (2018). ''Шта је то један метар'', резултати комперативне анализе 

резултата тестирања два приступа учења ове теме у вртићу, Медији, култура и односи са јавношћу, 

вол 9, бр. 1-2, стр. 69-80, Загреб. 

4. Хилченко, С. (2018). Ђотив круг – модел за подстицање логичко-функционалног мишљења деце у 

предшколској установи, Education – Technology – Computer Science, Quarterly Journal No/2/24/2018, pp. 

81-91, ISSN: 2080-9069, Wudawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, Rzeszow. 

5. Хилченко, С. (2017). Методика развоја почетних математичких појмова 1, уџбеник, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача и тренера – Суботица. 

Број часова  активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавање Вежбе  ДОН Студијски истраживачи рад Остали часови 

1 2    

Методе извођења наставе  

Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрација, писаних и практичних радова, e-

learning; 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 Поена (60) Завршни испит Поена (40) 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава, симулација 30 усмени испит 40 

колоквијуми 20   

семинари     
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Методика развоја говора 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД18 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са карактеристикама предшколског програма и циљевима у области српског језика 

и књижевности; треба да познаје разлике између писменог језичког изражавања и специфичних одлика 

писаног текста; треба да познаје вештине подстицања дечјег занимања за свет слова и писану реч и књигу; 

треба да познаје пројектни проступ учењу кроз литерално изражаваере; интеграција језика са другим 

областимамогућности увођења детета у свет писане речи; треба да буде упознат са могућностима развоја 

дечјих когнитивних и перцептивних способности и развоја маште и креативности, треба да познаје разне 

облике активности и разне игре у оквиру припреме за учење читања и писања. 

Исход предмета 

Студенти су упознати са  законитостима, током и фазама говорно-језичког развоја деце; знају да  креирају 

стимулативне васпитне средине за развој говора и  способности читања и писања; организују и примењују 

развојно прилагођене активности које укључују слушање, причање прича, састављање рима, индивидуалне 

конверзације и разумевање кроз репрезентацију (нпр. током драмске игре); примењују дескриптивно 

богату конверзацију са постепеним увођењем комплекснијих синтаксичких структура током спровођења 

васпитно-образовних активности предшколског програма; користе разноврсне интегрисане методе 

обучавања деце препознавању графичких симбола; иницирају интерактивно анализирање структуре и 

садржаја приче;  подстичу дечје интересовање за писање и обезбеђују разноврсна средства: оловке, бојице, 

креде, маркере и сл.; примењују технике процене говорно-језичког развоја деце и евалуације постигнућа 

демонстрираног кроз дечје индивидуалне и групне радове и активности 

Садржај предмета 

Теоријски део: 

Говорење, читање и писање као специфични облици језичке способности и комуникације. Писање као 

процес визуелног кодирања и читање као процес визуелног декодирања језичких порука. Писмо – систем 

графичких знакова (писаних или штампаних) за обележавање гласова у језику. Усвајање фонетске норме 

код деце предшколског узраста. Припрема за учење читања и писања: фонематска (и лексемска) перцепција 

(способност за гласовну анализу говора, запажање фонема  у речи и речи у реченици) као предуслов за 

учење читања (и писања). Положај гласа у речи (иницијални, финални и медијални).Усвајање морфолошке 

норме код деце предшколског узраста. Усвајање синтаксичке норме код деце предшколског узраста. 

Визулизација језика и посматрање. Акустика и слушање. Разумевање и усвајање појма гласа. Разумевање и 

усвајање појма речи . Разумевање и усвајање појма реченице. Аналитичко-синтетичка вежбања растављања 

и састављања речи од гласова и слогова. Селективно упознавање гласова (слова) од којих се састоји име 

детета – будућег првака. У свету писане речи и њених разноврсних облика: сликовнице, књиге, дечја 

штампа, стрипови, ребуси. Развој интересовања за писану реч – мотивисаност деце за препознавање 

графичких симбола и покушај учења читања и писања. Књиге у дечјем окружењу: у кући, књижари, 

библиотеци. Рад са децом на упознавању и тумачењу књижевних текстова у предшколском периоду: 

разгледање и читање сликовница, књига за децу, дечјих новина, слушање и причање (препричавање) и 

исказивање дечјег доживљаја дела одабраних из усмене и писане књижевности. Улога драме у развоју 

писмености. 

Практични део: 

Прати предавања на практичним примерима и примерима рада по пројектима 
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Литература 
Мишкељин, Л., (2008) Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 
Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава 
Војводине, Вршац: Висока школа за образовање васпитача. 
Милатовић, В. (1990), Методика почетног читања и писања, Београд: Завод за уџбенике 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 
Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, Београд: 
Просветни преглед 
Превишић, В. (2007): Курикулум (теорије - методологија - садржај - структура), Школска књига, Загреб 
Слуњски, Е. (2011): Курикулум раног одгоја, Школска књига, Загреб 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

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 поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Инклузивна педагогија 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД20 
Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:нема 

Циљ предмета 

Разумевање значења посебних потреба у оквиру социјално-инклузивног модела; Упознавање са 

искуствима инклузивног образовања; иницијалне вештине креирања индивидуалних планова подршке 

детету са ПП у вртићу; вештине партнерства са породицом која има дете са посебним потребама или 

даровито дете 

Исход предмета 

Оспособљавање студента да промовише односе поштовања различитости и специфичности 

заснованих на тим разликама, развијање знања о присуству стереотипа и предрасуда у друштвеном 

окружењу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Деца са посебним потребама. Концепцијски приступ, основни појмови. 

Класификација и учесталост јављања. Психолошке особености појединих категорија деце. Тимска процена. 

2. Развој деце са посебним потребама. О раном развоју. О биолошким и друштвеним факторима развоја. О 

потребама и правима детета са сметњама у развоју. Игра и развој деце са ПП. О интелектуалном, 

емоционалном и социјалном развоју деце са ПП. Животни циклус и интеграциони процеси у личности. 3. 

Дете са посебним потребама и други људи - породица, вршњаци, васпитач/наставник). 4. Припрема школе 

за децу са посебним потребама, припрема детета, родитеља и школе. Праћење и подстицање адаптације 

детета. Шта је инклузивни програм и како се спроводи. Како мотивисати дете са ПП за учење. Адаптације, 

модификације; ИОП Практична настава Анализа случајева. Израда индивидуалних образовних програма, 

планова инклузије, начина рада са породицом и сл. одвијају се на факултету, институцијама, и кроз посете 

породицама. 

Практична настава: боравак у вртићу и праћење тока наставног процеса. израда плана рада за наставу 

природне групе предмета; израда плана рада . самостално одржавање минимум два наставна дана уз 

присуство васпитача у инклузивној клими. 

Литература 

Рајовић, В. (2004). Психосоцијалне детерминанте учења и развоја ментално ретардиране деце. Београд: 

Институт за психологију. 

Хрњица, С. и аутори (2008). Школа по мери детета –Приручник за рад са ученицима редовне школе који 

имају тешкоће у развоју. Београд: Институт за психологију. 

Хрњица, С. и сар. (1990). Ометено дете. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Виготски, 

Л. (1987). Основи дефектологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Рајовић, В., 

Станимировић, Д. (2006). Примена психолошких знања у раду са особама са посебним потребама, у: 

Примењена психологија, Ниш: Филозофски факултет. 
Јанковић, П. (2008). Педагогија деце са посебним потребама. Нови Сад: Савет педагошких друштава. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 
Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
, интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Креативна математика 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД21 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Да  студенте оспособи да користе разноврсност при решавању математичких проблема, по 

могућности скицирањем и геометризацијом, кроз игру кад год је то могуће, решавајући задатке блиске 

реалном животу. Дакле, студенте треба оспосибити, да наставу математике учине креативном, динамичном 

и активном, тј. оспособити их да је базирају на дидактичком начелу полиформности.  
Исход предмета: Студенти владају основним математичким појмовима и разумеју њихове 

трокомпоненције, схватају место и важност Креативне математике, у развоју дечијег мишљења и 

формирања не само садржинских, већ и процесних знања примерених њиховом узрасту. Знају да креирају 

оригиналне припреме и умеју да диригују активним часовима наставе кроз разноврсну игру у складу са 

планом и програмом рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Дидактички принцип перманенције и полиформности као основна начела активне, креативне наставе 

математике. Значај геометријског илустровања, и пиктограмског представљања при формирању 

елементарних математичких појмова. Карактеристтике развијања математичких појмова код предшколске 

деце, тј. презентовање трокомпоненција неких основних математичких појмова примерених деци 

предшколског узраста. Примери: развијање математичког појма скупа; развијањ математичког појма 

броја; развијање математичких појмова геометријских слика: круга, троугла, четвороугла...и неких 

геометријских тела: коцке, квадра, купе, лопте, ваљка, пирамиде. Решавање задатак примерених реалном 

животу у смислу решавања проблема активним, креативним и самосталним приступима. 

Практична настава:  

Дискусија и излагање семинарског рада о садржајима теоријске наставе, израда и презентација 

семинарског рада,  

Литература  

- обавезна:  

        -      Marković, Đ. (2003). Geometrijska čitanka.  Nikšić  

- Marković, Đ. (2006). Geometrijski poliformizam, 3 Makarije. Podgorica. 

- Marković, Đ. (2010). Metodika nastave matematike. Unireks, Podgorica, ISBN 978-86-427-0852-2 

- Marković, Đ. (2012). Kakva je to metodika nastave matematike potrebna školi 21. veka? Vaspitanje i 

obrazovanje 3, Podgorica str. 100-104 

- Марковић, Ђ. (2008). Нови погледи на методику наставе математике. ISBN 978-9940-521-01-1. 

Подгорица: Макарије. 

- Николић, С., Сарачевић, М., Шаботић, М. (2020): Мотивациона и сазнајна вредност игре у 

наставном процесу, Синтеза – часопис за педагошке наука, књижевност и културу, бр. 17, стр 

101-112. Крушевац. 

- Николић, С. (2021).  Иновација у настави математике као основа полиформне самоспознајне 

хеуристике. Васпитање и образовање, Часопис за Педагошку теорију и праксу 1, стр. 101-116. 

Подгорица 

- Николић, С., Глоговац, Д., Николић, И. (2019).  Предности примјене методе самоспознајне 

полиформне хеуристике у настави математике. Васпитање и образовање, Часопис за Педагошку 

теорију и праксу 1, стр. 17-35. Подгорица.  

- Николић, С. (2017).  Значај мотивационих игара кроз дидактички принцип полиформности у 

настави математике, 5. Стручно - научни скуп са међународним учешћем “Актуелности у 

едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ Фаспер Београд, 19-21.05.2017. 

Ваљево. Зборник резимеа ISBN 978-86-89713-03-9, стр. 101. 

- Николић, С., Марковић, Ђ. (2016). The method of self-knowledge polyform heuristics in the teaching 

of mathematics, Тематски зборник међународног значаја „Early Intervention in Special Education 

and Rehabilitation,14-16.10.2016. Суботица.  

- Николић, С. (2016). Метода самоспознајне полиформне хеуристике у настави математике 
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(докторска дисертација). Нови Пазар:Универзитет у Новом Пазару. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 1 

 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: модерне наставне методе утемељене  на принципу полиформности које 

доприносе активизирању и динамизирању наставе. Симулације,  играње улога, игре, учење откривањем, 

фасцилитатор, туторство, мождана олуја, снежна грудва. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 
 

практична настава 
 

усмени испит 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за 

више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета 

представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем 

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Дидактичка и мултимедијална средства у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 2 / 4 Шифра: СВПД22 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  

Упознати студенте са педагошким вредностима дидактичких средстава и материјала, дометима савремене 

образовне технологије и значају интернета и социјалних медија примерених за васпитно-образовни рад у 

предшколским установама. Медијско описмењавање и развијање критичног односа према медијској 

публикацији и анализу и интерпретација медијских садржаја.  

Исход предмета:   

По завршеном курсу студенти су оспособљени да представе развој и поделу дидактичких средстава и 

осталих извора знања; да укажу на предности и недостатке у коришћењу одређених дидактичких средстава; 

покажу домете савремене ИКТ; разумеју значај предшколских вредности дидактичких средстава, 

материјала и различитих мултимедијалних извора знања; да стручно расправљају о медијској продукцији, 

медијским порукама и њиховом утицају на децу предшколског узраста. 

Садржај предмета:                                    

Теоријска настава 

Когнитивна психологија и функционално мишљење као полазне основе у развоју и примени дидактичких 

материјала: дечије схватање света и когнитивни развој. Улога васпитача у подстицању развоја детета. Врсте 

дидактичког материјала и средстава према облицима и активним методама рада, (нпр.: проблемска метода, 

аналитичко-синтетичка и метода покушаја и погрешака). Врсте дидактичког материјала и средстава према 

садржинама и активностима рада;  

Критеријуми за избор дидактичког материјала и средстава: функционалност, оригиналност, машта и 

стваралаштво, одмереност развојним нивоима-карактеристикама деце, естетска димензија, безбедност, 

екологија-рециклирани дидактички материјали. Дидактичке игре (израда, примена и анализа).  

Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад) 

Развој и подела васпитно-образовних средстава. Педагошке вредности дидактичких средстава и извора 

знања у дечијим активностима. Дидактичка средстава и материјали. Визуелна средства комуникације и 

учења. Звук као извор знања и средство за игру. Мултимедијски извори знања. Нова ИКТ и модернизација 

васпитно-образовног рада у предшколској установи. Анализа и интерпретација медијских порука. 

Медијско васпитање и медијска писменост. 

Литература:  

1. Хилченко, С. (2014): Образовна технологија, уџбеник, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача и тренера – Суботица 

2. Hansen Kirsten, A. Kaufman, Roxsane K., Burke Walsh K. (2002): Креирање васпитно-образовног процеса 

у коме дете има централну улогу - узраст 3-6 година. Центар за интерактивну педагогију, Београд 

3. Rotschild, J., Daniels, E. (2002): Материјали и активности за рад у учионицама у којима дијете има 

централну улогу, Библиотека Корак по корак, Интерактивна наставна књига 3, Педагошки центар Црна 

Гора, Подгорица 

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

Методе извођења наставе:  

Компарирање, интерактивно учење, истраживачки рад, демонстрација, интерпретација, расправа на 

унапред задату тему, практичан рад и трагање за информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена (60) Завршни испит Поена (40) 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава-вежбе 30 усмени испит 40 

колоквијум-и 10   

презентације 20   
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Методика упознавања околине 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД23 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема  

Циљ предмета Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за 

организацију  диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног 

приступа учења (као континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и 

делању) и планирању, реализацији, праћењу – евалуацију), примени различитих стратегија учења (учење 

кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на иманигацији) и презентацији почетних појмова из 

оклине и друштва. Да студенти усвоје знања и вештине неопходне за самостални васпитно образовни рад 

са децом јасленог узраста у области упознавања животне околине. Самостални избор метода, облика и 

средстава за остваривње активности у области упознавања животне околине. Развијање креативности за 

обликовање активности деце у области упознавања животне околине. 

Исход предмета  Да студенти имају знање и владају вештинама које ће код деце узраста до 3 године развити 

основне представе о појмовима у непосредном окружењу и њихово повезивање. Способни су за  

посматрања и уочавања појава и односа у околини. Вербално и ликовно описивање појмова, појава и односа 

у животној околини. Мануелно и сценско изражавање уочених појмова. Радозналост и интересовање за 

животну околину. Естетска осећања према околини. Пожељно понашање, другарство, пријатељство, 

сарадња и солидарност. Хумани, равноправни и толерантни односи. за Употребљавају основне 

комуникациона средстава. Рад на пројектном приступу и повезивање са другим методикама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниције  основних појмова и критеријума у методици упознавања околине. Упознавање околине као 

области сазнавања и подстицања развоја деце. Метода разговора. Метода рада са књигом. Педагошко-

психолошке основе организације активности и практичног рада деце у упознавању природне средине. 

Методе практичног рада. Проблемска метода. Метода сценског рада. Дечја радозналост, интензивност и 

променљивост емоција и неизграђеност ставова као чиниоци у организацији активности  с циљем 

упознавања околине. Облици рада у методици упознавања околине: фронтални облик; групни облик, 

индивидуални облик. Средства у методици упознавања околине: визуелна, аудитивна, аудиовизуелна 

средства. Демонстрациона и експериментална средства. Здравствено-васпитни театар. Игре у упознавању 

околине: функционалне игре.  игре маште или игре улога,  игре са готовим правилима, конструктивне игре, 

игролике активности. Посматрачке активности, здравствено-хигијенске активности, практичне, животне и 

радне активности. Психо динамика породице и развој предшколског детета. Васпитно–образовни задаци и 

средства у области упознавања околине. Израда и коришћење појединих средстава васпитно-образовног 

рада у области упознавања околине Мотивација и организација деце за тражење, сакупљање и сређивање 

материјала с циљем упознавања околине.  

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Природна средина, биљни и животињски свет као предмет интересовања, истраживања и упознавања деце. 

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

организација дидактичких игара са посебним нагласком на игре с циљем дечјег упознавања  околине. 

Игролике активности, перцептивно моторне активности,  откривачке активности. Могућности, облици, 

средства и начини обогаћивања дечјег знања и искуства о природној и друштвеној стварности.  

Литература 

1. Иванковић Б (2004). Методика упознавања околине. Виша школа за образовање васпитача, Сремска 

Митровица. 

2. Каурин Љ (2002). Мој свет–природа и друштво за предшколце. Бистричак, Нови Сад.  

3. Коменски ЈА (2000). Материнска школа.  Завод за  уџбенике и наставна средства, Београд. 

4. Грдинић Б, Бранковић Н (2005). Методика познавања природе и света око нас у наставној пракси. 

Култура, Бачки Петровац. 

5. Станић Бојковић Д (1990). Упознавање предшколске деце са околином. Завод за издавање уџбеника, 

Београд.  
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6. Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу. Београд : ИПА, Филозофски 

факултет. 

Број часова активне наставе: 3 Предавања: 2 Вежбе: 1 

Методе извођења наставе 

Учење на даљину, моодле платформа, пројекти, семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 60 Завршни испит До 40 

Активност у току предавања 5 Усмени испит 20 

Активност на вежбама 5 Писмени испит 20 

Практична настава 10   

Семинарски рад 10   

Колоквијум 20   

Добровољни рад у заједници 10   
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Методика ликовног васпитања 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД24 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:   4 

Услов: / 

Циљ предмета: Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за 

организацију  диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног 

приступа учења (као континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и 

делању) и планирању, реализацији, праћењу – евалуацију), примени различитих стратегија учења (учење 

кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на иманигацији) и презентацији почетних појмова 

из ликовног  васпитања Стицање сазнања о методици ликовног васпитања деце предшколског узраста. 

Упознавање специфичности поступка који се примењују са децом предшколског узраста у области 

ликовног васпитања. Стварање теоријске основе за оспособљавање студената за остваривање циљева 

ликовног васпитања. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да реализују задатке ооснова предшколског програма у области ликовног 

васпитања предшколске деце . Коришћењу вештина ликовмг васпитања у пројектном приступу учењу. 

Садржај предмета 

-Методика ликовног васпиња као  научно-наставна дисциплина 

-Предмет и задаци методике ликовног васпитања 

-Ликовна култура у свету и код нас 

-Утицај визуелних уметности на децу разних узраста 

-Специфичност ликовног васпитања у зависности од доба детета  

-Принципи васпитно-образовног рада и њихов  утицај на  развој дечјег ликовног изражавањаовног 

васпитања 

- Избор метода васпитно образовног рада у области ликовног  васпитања 

-Средства, прибори и материјали који се користе у области ликовног васпитања 

-Улога појединих области из ликовног васпитања у програму васпитно-образовног рада са 

поредшколском децом.  

Литература : 

Карловарис (1987). Методика ликовног васпитања за предшколску децу. Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства.  

Негру (2002). Методика наставе ликовног културе. Вршац : Виша школа за образовање васпитача. 

Кокс (2000). Дечји цртежи. Београд : Нолит. 

Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу. Београд: Филозофски 

факултет. 

  

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

Методе извођења наставе  разговор, пројекти, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10   

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и    

семинар-и 40   
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Методика музичког васпитања 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД25 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета:  

Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за организацију  

диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног приступа учења (као 

континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и делању) и планирању, 

реализацији, праћењу – евалуацију, самоевалуацију, (путем мапа, дечијих и пројектних портфолија), 

примени различитих стратегија учења (учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на 

иманигацији, учење кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење) и презентацији 

музичких појмова деци предшколског узраста.Стварање теоријских основа за оспособљавање студената за 

остваривање циљева музичког васпитања у предшколским установама. Упознавање са специфичностима 

поступака који се примењују из области музичког васпитања са децом предшколског узраста.   
Исход предмета:  

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да:                           - на 

креативан начин осмишљавају музичке активности на основу личних потреба детета у групи                                                                                                                                        

- знају осмислити програме са пројектним приступом који ће укључити децу и одрасле да заједнички 

осмишљавају теме и методе рада у музичким активности.  

- препознају музичке облике у слушаним композицијама 

- анализирају композиције и праве разлику у зависности од музичких облика у којима су композиције 

написане  

- диригују дечјим хором у предшколској установи 

- свирају,певају и аранжирају дечје песме прилагођене за разне манифестације 

- примењују стечена знања у пракси  

- разликују музичке инструменте у слушаним композицијама 

- објасне поделу музичких инструмената 

- опишу историјат најважнијих представника сваке групе инструмената -осмисле иновантне методе за 

музичке радионице, - Примењују знање из психологије музике у циљу развоја музикалности детета  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Задатак методике, утицај и улога музике у животу човека и детета, циљеви музичког васпитања у 

предшколским установама, музикални  типови деце, предмет и  задаци музичког васпитања деце 

предшколског узраста, принципи музичког васпитања деце предшлколског узраста, елементи који утичу 

на лепо певање, говорно-певачки органи, дисање, постанак тона, дикција, фразирање. Даље: хигијена 

певања, музички кабинет, фактори који утичу на музичке способности детета,  правилно дисање, 

правилно одабирање и комбиновање  музичких садржаја у разним узрасним групама. 

Практична настава : вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл. 

Пројектни приступ  учењу  
Литература  

1. Ђурковић-Пантелић М (1998). Методика музичког васпитања. Виша школа у Шапцу, Шабац. 

2. Стојановић Г (1996). Настава музичке културе. ЗУНС, Београд. 

3. Мирковић-Радош К (1988). Психологија музичких способности. ЗУНС, Београд. 

4.Плавша Д., Поповић Б., Ерић Д. Музика у школи,   Београд, 1961. године, 

5.Пожгај Јожа, Методика музичке наставе,   Загреб, 1950. године,6. Ракијаш, Бранко, Музички одгој 

дјетета, Школска књига, Загреб, 1961. године,  
6.Мишкељин, Л., (2008) Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 
7.Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава 
Војводине, Вршац: Висока школа за образовање васпитача.  
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, демонстрације. Програмски садржаји предмета остварују се 
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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 
 

Завршни испит  
 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 15 

Практична настава 10 Писмени испит 50 

Семинарски рад 15   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Методика физичког васпитања 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД26 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: /нема 

Циљ предмета: Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за 

организацију  диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног 

приступа учења (као континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и 

делању) и планирању, реализацији, праћењу – евалуацију), примени различитих стратегија учења (учење 

кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на иманигацији) и презентацији почетних појмова из 

физичког васпитањаОспособљавање студената за практичну примену организационих облика рада у 

физичком васпитању деце предшколског узраста. Усавршавање оних знања и вештина које ће студенте 

оспособити за планирање, програмирање, спровођење и контролу свих организационих облика рада у 

програму физичког васпитања деце предшколског узраста. Упознавање студената са релевантним 

педагошко-психолошким карактеристикама деце предшколског узраста које су битне за успешну примену 

метода и принципа у усмереним активностима из физичког васпитања. 

Исход предмета: Да студент уз сарадњи корекцију  планира, узрасно прилагоди  и води процес физичког 

вежбања са децом свих узрасних група у предшколској установи. По успешном завршетку овог курса 

студенти би требало да буду способни да: -Дефинишу принципе дечјег развоја и њихову условљеност 

специфичностима. Примењују различите методе подстицања радозналости и заинтересованости за свет око 

себе код деце прирпемног предшколског програма.; Организују разноврсне активности у природној и 

друштвеној средини са циљем остваривања програмских задатака; Планирају и реализују иновативне 

приступе у експлорацији природне средине; осмисле спонтане и ненаметљиве начине којима ће се код деце  

предшколског узраста иницирати жеља за  упознавање физичког васпитања пројектним приступом;  

селектовањем методичких поступака мотивишу децу за вежбање,  критички процењују социолошке, 

културолошке и педагошко-психолошке основе организације активности; обезбеде развојну одмереност и 

корелацију садржаја активности према узрасту 

Предавања: 

- Појам ,предмет и принципи физичког васпитања; 

- Активности изфизчког васпитања у салама,собама, на отвореном, у води, на снегу ,на леду и у природи; 

- Јутарње телесно вежбање, излети, шетње, летовања, приредбе и јавни наступи; 

- Принципи физчког васпитња, методички поступци, ток процеса вежбања,  

- Методички облици рада: фронтални, групни, индивидуални. Методе рада (показивања и деонстације 

,вербални, имитације и подражавања и постављање моторичких задатака); 

- Наставна средства (справе  реквизити), здравствена контрола ,асистенција (чување и помагање); 

- Припремање васпитача за  усмерену активност,Планирање и програмирање рада (глобално и 

оперативно); 

- Праћење моторичког и антрополошког  развоја предшколског детета. 

Вежбе :  

- Визуелна презентација угледних активност из физичког васпитања; 

- Појам аксцелерације у развоју, 

- Могућности оптерећивања децве и омладинефизичким вежбањем; 

Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања. 

Литература  

Бунчић, В. (2010). Методика физичког васпитања и спорта за предшколски узраст. Суботица : Висионс. 

Булатовић, А. (2016). Од игре до стваралаштва. Нови Сад : Висока школа струковних студија за 

васпитаче. 

Ђурковић, З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ВШОВ,  

Шабац 

Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ, 

СПОРТУ И СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ , Монторекс., Загреб 

Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу. Београд: Филозофски 

факултет.  
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Број часова  активне наставе 3 Предавања:  2 Вежбр: 1 

Методе извођења наставе 

Пројекти, вежбање, разговор, демонстрација 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 15 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   
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Методичка пракса развоја говора у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД27 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са карактеристикама предшколског програма и циљевима у области српског 

језика и књижевности; треба да познаје разлике између писменог језичког изражавања и специфичних 

одлика писаног текста; треба да познаје вештине подстицања дечјег занимања за свет слова и писану 

реч и књигу; треба да познаје пројектни проступ учењу кроз литерално изражаваере; интеграција језика 

са другим областимамогућности увођења детета у свет писане речи; треба да буде упознат са 

могућностима развоја дечјих когнитивних и перцептивних способности и развоја маште и 

креативности, треба да познаје разне облике активности и разне игре у оквиру припреме за учење 

читања и писања. 

Исход предмета 

Студенти су упознати са  законитостима, током и фазама говорно-језичког развоја деце; знају да  

креирају стимулативне васпитне средине за развој говора и  способности читања и писања; организују и 

примењују развојно прилагођене активности које укључују слушање, причање прича, састављање рима, 

индивидуалне конверзације и разумевање кроз репрезентацију (нпр. током драмске игре); примењују 

дескриптивно богату конверзацију са постепеним увођењем комплекснијих синтаксичких структура 

током спровођења васпитно-образовних активности предшколског програма; користе разноврсне 

интегрисане методе обучавања деце препознавању графичких симбола; иницирају интерактивно 

анализирање структуре и садржаја приче;  подстичу дечје интересовање за писање и обезбеђују 

разноврсна средства: оловке, бојице, креде, маркере и сл.; примењују технике процене говорно-језичког 

развоја деце и евалуације постигнућа демонстрираног кроз дечје индивидуалне и групне радове и 

активности 

Садржај предмета 

Теоријски део: 

Понављање дидактичко методичких облика, ради уласка студената у практичан део рада у вртићу. 

Практична настава: 

Рад студената у вртићу 

Студенти израђују вежбе организације и извођења активности (са децом) којима се стварају услови и 

мотивација за учење читања и писања: вежбе посматрања (истих предмета, слика), писања тачака, 

линија (црта), повезивања истих облика линијама, изговора назива и цртања по првом и последњем 

гласу/слову  („На слово, на глас...“). Припрема вежби разговора: У продавници књига, У кући књига (У 

библиотеци), Књиге у мојој кући... 

Припрема вежби за развој фине моторике (визуелно усмеравање, координација руку и очију), вежбања 

прецизности покрета руке (нпр. бојење поља без прелажења његових граница, исписивање линија које 

дају слике елемената појединих слова и сл.). 

Припрема драмских вежби у развоју писмености: Познате приче, залеђене слике и сл. 

Литература 

Милатовић, В. (1990), Методика почетног читања и писања, Београд: Завод за уџбенике 

Мишкељин, Л., (2008) Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 

Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава 

Војводине, Вршац: Висока школа за образовање васпитача. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

1 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки 

рад: 

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. 
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Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 70 Завршни испит поена 30 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 50 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
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Методичка пракса развоја почетних математичких појмова у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД28 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положен предмет Методика развоја почетних математичких појмова  

Циљ предмета 

Стицање стручних и проширивање општих компетенција студената за планирање, реализацију, евалуацију, 

самоевалуацију и документовање Пројектног приступа учења почетних математичких појмова, сарадњу и 

тимски рад, предвиђање и испитивање педагошких ефеката примене савремених дидактичких модела рада и 

нових ИКТ у формирању почетних математичких појмова. 

Исход предмета  

По завршетку курса студенти су оспособљени да: 1) Организују простор, време и средства за реализацију 

Пројектног приступа учења почетних математичких појмова; 2) Управљају процесима учења и формирања 

математичких појмова у групи; 3) Реализују Пројектни приступ учења математичких садржине у 

предшколским установама у свим његовим фазама; 4) Прате дечије портфолије у вртићима и вреднују њихов 

рад; 5) Документују постигнућа деце; 6) Процењују и самовреднују свој рад; 7) Испитују и процењују 

педагошке ефекте примене иновативних модела рада и савремених ИКТ у почетним математичким 

активностима деце. 

Садржај предмета                                   

Теоријска настава: 

Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад)      

Испитна полагања студената: Пројектни риступ учења математичких садржина. Претраживање релевантних 

штампаних и електронских извора информација за планирање и реализацију Пројектног риступа учењу 

математичких садржина. Електронско креирање Мапа пројекта намењених студенту-васпитачи као 

оријентира у структуирању пројекта из почетних математичких појмова. Тимска сарадња студената у 

креирању дидактичких средстава за формирање почетних математичких појмова (илустрације, апликације и 

интерактивне-мултимедијалне презентације). Реализација Пројектног приступа учења математичких појмова 

у предшколским установама према договоремом распореду. Анализа, евалуација посматраних и 

самоевалуација одржаних Пројектних приступа учења математичких појмова од стране студената применом 

одговарајућих инструмената (чек листе). Презентација студентског предметног досијеа (портфолиа) у 

мултимедијалној форми. 

Литература 

1. Јаковљевић, Н., Хилченко, С., (2017). Interaktivna web platforma za nastavna sredstva u predškolskim 

ustanovama, Education – Technology – Computer Science, Quarterly Journal No/2/20/2017, pp. 231-236, ISSN: 

2080-9069, Wudawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, Rzeszow. 

2. Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу, ИПА, Филозофски факултет, 

Београд 

3. Хилченко, С. (2017). Методика развоја почетних математичких појмова 1, уџбеник за студенте, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица.   

4. Хилченко, С., Јаковљевић, Н. (2017). Интерактивно-милтимедијални игровни листићи и панои за 

предшколске установе,  Education – Technology – Computer Science, Quarterly Journal No/1/19/2017, pp. 228-

234, ISSN: 2080-9069, Wudawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, Rzeszow. 

5. Хилченко, С. (2016). ''Инструкциони дизајни интерактивни образовни анимирани филм са методиком 

рада'' – једно искуство (научна монографија), Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

– Суботица 

6. Хилченко, С. (2014). DVD (3 диска). Интерни ПРАКТИКУМ (1) (10 снимљених активности са писаним 

припремама), Методика развијања почетних математичких појмова (2) за студенте и васпитаче, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача и тренера - Суботица. 

7. Хилченко, С. (2013). DVD (3 диска): Интерни ПРАКТИКУМ (1) (10 снимљених активности са писаним 

припремама), Методика развијања почетних математичких појмова (2) за студенте и васпитаче, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача и тренера – Суботица. 

8. Хилченко, С. (2011). DVD: Образовни мултимедијални и интерактивни анимирани филм са квизом: 

''Тачка, линија...'', са дидактичко-методичким приручником, намењен деци предшколске и нижешколске 
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доби за почетно формирање математичких појмова (геометријске фигуре), Висока школа струковних 

студија ѕа образовање васпитача и тренера – Суботица, Суботица   

9. Хилченко, С. (2009). DVD: МОРС-р ''Од игре до рачунара'' – наставно средство за ученике од 1. до 4. 

разреда основне школе и Изборни предмет: Од играчке до рачунара, са припадајућим Вишенаменским 

дидактичко-методичким приручником за учитеље, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача - Суботица, Суботица   

Број часова  активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачи рад Остали часови 

1 2 0 0 0 

Методе извођења наставе  

Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрација, писаних и практичних радова, e-

learning; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена (70) Завршни испит Поена (30) 

активност у току вежби и 

предавања 
10 писмени испит  

Практични радови 20 испитна активност 30 

Израда дидактичког материјала 20   

Писана припрема 20   
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Ментална хигијена 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВ0014 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Да студент стекне систем знања о предмету менталне хигијене, о историјату интересовања за ментална 

обољења и да стекне увид у основне класификације менталних болести; да стечено знање може да 

користи у раду на превенцији и заштити менталног здравља; да развије позитивне ставове и осетљивост 

према маргиналним групама и оспособи се за практичну примену знања. 

Исход предмета:  

Студент који: поседује јасне представе и знања о врстама поремећаја у понашању предшколског детета; 

поседује емоционалне и социјалне компетенције;самопоуздан, са јасним осећајем властитих моћи и 

лимита способан да успостави контролу и самоконтролу ометајућих емоција и импулса;емпатијски и 

алтруистички изграђен, спреман да разуме, тумачи и прихвати друге индивидуе и групе;спреман да 

заштити интегритет детета и одраслог у васпитном процесу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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

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

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

Хуманизација односа међу децом и у породици. Основне психотерапијске технике у психологији. 

Подршка, саветовање и помагање. Психолошка добробит и благостање. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Хоспитовање у предшколској установи и уочавање проблема у веза са менталном хигијеном. Упознавање 

саветодавног рада стручне службе предшколске установе. Рад на побољшању сопственог менталног 

здравља. Одбрана практичних радова. 

Литература  

- обавезна:  

- Мићевић-Карановић, Ј., Кнежевић, Ј. и Радовановић, М. (2014). Ментална хигијена. Кикинда: 

Висока струковна школа за образовање васпитача, Кикинда. 

- препоручена: 

- Влајковић, Ј. (1990). Теорија и пракса менталне хигијене. Београд: Друштво психолога Србије. 

Број часова  активне наставе: 3 Остали часови: 

0 Предавања: 2 

 

Вежбе: 1 Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 0 

 

Методе извођења наставе:  

Вербални – предавања и дискусије, практични рад, пројекти и семинарски радови, учење на даљину 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практични рад 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20    
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Драмска радионица 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВПД34 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета: Оспособити студента да као будући васпитач свестрано примењује драмску уметност и 

њене технике у свим васпитно-образовним сегментима рада с децом предшколског узраста, савладавање 

основних вештина драмског и позоришног изражавања које омогућују практичан рад на дечјим драмским 

пројектима; развијање способности самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу; 

развијање способности анализе и синтезе при интерпретацији драмских остварења за децу; Оспособити 

студенте да воде драмске активности у вртићу и креирају квалитетне дечије представе.Упознавање са 

потенцијалима драме у образовању и васпитању.Усвајањее знања о техникама и садржајима рада у 

драмској уметности. 

Исход предмета: По успешном завршетку овог курса студент је оспособљен да: припрема и режира драмске 

комаде,игре улога и говорне игре; припрема прославе и празнике у вртићу;  користи  многобројне драмске 

технике у процесу васпитно-образовног рада ;  миметички прикаже и сугестивно интерпретира или 

импровизује сврсисходан вербалан (едукативно-забавни) садржај намењен дечјем узрасту;успешно 

користи сценске  приказе  у педагошком раду с децом (сценске радионице, сценске игре и друге 

интерактивне сценске технике);   

Садржај предмета 

Теоријска настава: Освајање савремене дидактичко-методичке стратегије учења која се базира на 

поучавање и оријентисане ка активној партиципацији учесника у васпитно-образовном и наставном 

процесу, истраживачком и интегрисаном приступу учењу и поучавању, који знатно утичу на подстицање 

креативности деце. Разрада улоге васпитача као организатора, који континуално мотивише, подстиче развој 

детета и пројект методе, као иманентни део интегрисаног учења. Методе за подстицање развоја знања, 

вештина, и емоционалне, моралне и естетске сензибилности. Уважавање холизма, сукцесивно прожимање 

интегрисаних садржаја, и комплексних видова. Наглашавање акцената на сарадничком, тимском раду деце 

и васпитача. Подстицање самоорганизованог учења, одкрића, олуји идеја,микро-макрокосмичких 

запажања, асоциација. Унапређивање организацијских и комуникацијских способности предшколаца са 

циљем да се што богатије повеже са њиховим животним искуством. Комуникативни коплексни методи за 

јачање критичког дух, полазећи од персоналног, социјалног и културног искуства. Акцентирање код 

пројектне активности конструктивно решавање проблемских ситуација, декомпозицију проблема са 

елементима хеуристичког делања. Обрада интерактивних стратегије дидактичко-методичког 

инструментаријума као дисперзивну апликацију радионичарског кооперативног рада, комплексног 

истраживања које подстичу креативне еристичке разговоре, сарадње. Приказ методе и дидактичка средства 

помоћу којих се деци омогућава да стичу вештине користећи различите врсте интелигенције и разне 

симболичке системе комплексног светског вида.Улога драме у васпитању и образовању. Драма-иклузивна 

алатка. Улога васпитача у драмског раду са децом. Улога драме у васпитној и културној функцији вртића. 

Како настаје позоришна представа: од идеје до сценског извођења. Основни елементи драмског текста и 

процес његовог настанка (одабир поетскогили прозног дела, његова драматизација,развијање 

радње,карактера,дијалоа). Дете као драмски извођач. Сценграфија, костимографија,музика. Прославе и 

празници у вртићу. 

Практична настава:  

У оквиру часова вежби студенти употпуњавају и разрађују садржаје обрађене на предавањима. На 

вежбама се упознају са различитим облицима драмског рада и активно се припремају за извођење таквих 

активности у дечјем вртићу. 

Литература  

- Kаменов, Е.Филиповић,С. (2010). Мудрост чула 5 део. Драгон: Нови Сад 

- Мисаиловић, М.(2011). Дете и пожоришна уметност. Београд :  Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

- Шарене сцене: Збирка драмских текстова за драмски педагошки рад. Библиотека 

Драмагогија,књига 5.Београд, 2015 

- Сучевић, В. (2012). Игра и стваралаштво. Нови Сад: Знатижеља. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 1 Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: дијалог, драмска игра, мнолог, презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 
 

практична настава 40 усмени испит 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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Психологија емоција 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 5 Шифра: СВ0047 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема посебних услова за слушање предмета. 

Циљ предмета 

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

функцијом у животу човека. Упознавање са класификацијом емоција, сврхом и специфичностима основних 

емоција. Подстицање емпатије и развој емоционалне интелигенције код студената. 

Оспособљавање студената за каналисање дечјих емоција и развој емоционалне писмености код деце. 

Исходи предмета  

Студент треба да схвати функцију емоција у људском, посебно дечјем психичком животу; да овлада 

основним сазнањима о суштини и карактеру свих врста емоција; да познаје физиолошке основе емоција и 

њихов утицај на органске процесе; да схвата контексте у којима емоција бива адекватна или неадекватна; 

да разликује контролу емоција од уздржавања од емоционалног реаговања; да разуме КЕР модел; да схвати 

улогу емоција у настанку стреса и поремећаја менталног здравља. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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

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

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

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

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

Практична настава  

Вежбе препознавања емоционалних реакција на основу фацијалне експресије. Вежбе емоционалног 

реаговања. Анализа емоцоналних стања, расположења и емоционалног контекста ситуација у филмовима, 

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

Литература  

1. Кнежевић, Ј. (2012). Емоционално описмењавање. Суботица: ауторско издање. 

2, Миливојевић, З. (1999). Емоције. Нови Сад: Прометеј. 

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

Методе извођења наставе 

Учење на даљину, моодле платформа, пројекти, семинарски радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 50 Завршни испит До 50 

Активност током предавања 10 Усмени испит 30 

Колоквијуми  30 Писмени испит 20 

Семинарски рад 10   
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Методичка пракса упознавања околине у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД29 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:                     3 

Услов:     положена методика упознавања околине 

Циљ предмета   На основу теоријских и делимично практичних сазнања стечених из Методике 

упознавања околине  следи оспособљавање студената за планирање, програмирање и реализацију 

васпитно-образовних активности у дечјем вртићу, као и за њихову евалуацију. Оспособљавање студената  

за пројектни приступ у раду.  

Исход предмета је да:  Студент има знања и влада вештинама за самостално организовање, планирање и 

реализацију васпитно-образовних активности на садржајима упознавања околине, комбинујући 

одговарајуће облике, методе и средства у микроартикулацији активности у функцији индивидуализације и 

конструктивизма. Студент је спосбан за евалуацију оствареног рада у односу на планирано и за коришћење 

литературе. 

Садржај предмета 

Практична настава: Анализа програмских садржаја за активности уз дидактичко-методичка упутства. 

Израда и коришћење инструмената за методичку евалуацију активности. Израда методичке писане 

припреме према егземплару или самостално. Израда и коришћење свих врста материјала и средстава за све 

посебне врсте наставе. Целовита и критичка анализа и евалуација сваке активности и студента реализатора. 

Литература: 

Грдинић Б.,Бранковић Н. (2005.): Методика познавања природе и света око нас у наставној пракси, 

Култура, Бачки Петровац; 

Станић – Бојковић Д.,(1990): Упознавање предшколске деце са околином, БГД, Завод за уџбенике и 

наставна средства; 

Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу. Београд: Филозофски 

факултет. 

 

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

Методе извођења практичне наставе: 

пројекти, семинарски радови, презентације, рад у групи 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе Број бодова - максимум Број бодова – минимум 

Практична настава 50 35 

Писане припреме 50 20 

Збир бодова 100 55 

Оцена  10 6 
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Методичка пракса ликовног васпитања у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД30 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положена методика ликовног васпитања 

Циљ предмета: Стицање стручних и општих знања, способности и вештина студената за организацију  

диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног приступа учења (као 

континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и делању) и планирању, 

реализацији, праћењу – евалуацију, самоевалуацију, (путем мапа, дечијих и пројектних портфолија), 

примени различитих стратегија учења (учење кроз истраживање, учење кроз игру, учење засновано на 

иманигацији, учење кроз решавање проблема, искуствено учење, ситуационо учење) и презентацији 

почетних појмова из ликовног васпитања. Стицање сазнања о методици ликовног васпитања деце 

предшколског узраста. Упознавање специфичности поступка који се примењују са децом предшколског 

узраста у области ликовног васпитања. Стварање теоријске основе за оспособљавање студената за 

остваривање циљева ликовног васпитања. 

Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да реализују задатке ооснова предшколског програма у 

области ликовног васпитања предшколске децеи кроз пројектни приступ. Студент зна да се: ликовно 

изражава кроз игру путем техника нових медија. Реализује ликовне радионице.Реализује ликовне пројекте 

путем разних врста игара.Користи нове медијске платформе за приближавање ликовних садржаја дечијим 

играма. Иницира креативну праксу и развој ликовне културе деце. Подстиче децу предшколског узраста на 

креативни рад  и упознаје их са савременим техникама. Препознаје и негује индивидуални рукопис детета. 

Приближава уметност и естетику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методика ликовног васпиња као  научно-наставна дисциплина.Предмет и задаци методике ликовног 

васпитања. Ликовна култура у свету и код нас. Утицај визуелних уметности на децу разних узраста. 

Специфичност ликовног васпитања у зависности од доба детета. Принципи васпитно-образовног рада и 

њихов  утицај на  развој дечјег ликовног изражавања. Избор метода васпитно образовног рада у области 

ликовног  васпитања. Средства, прибори и материјали који се користе у области ликовног васпитања. Улога 

појединих области из ликовног васпитања у програму васпитно-образовног рада са поредшколском децом. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Ликовно изражавање у различитим ликовним подручјима:сликање, цртање, графика и писмо, просторно-

пластично обликовање, ликовно-сценски израз, визуелне комуникације и дизајн. Упознавање својстава и 

могућности употребе разних ликовних техника (прибора и материјала). Анализа ликовних радова. 

Литература  

1. Карловарис Б (1987). Методика ликовног васпитања за предшколску децу. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

2. Негру А (2002). Методика наставе ликовног културе. Виша школа за образовање васпитача, Вршац. 

3. Кокс К (2000). Дечји цртежи. Нолит, Београд. 

4. Станојевић-Кастори М и сар (1987). Ликовно обликовање у дечјим вртићима. Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

5. Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу, ИПА, Филозофски факултет, 

Београд. 

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

Методе извођења наставе 

пројекти, семинарски радови, метода цртања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе До 70 Завршни испит  До 30 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 30 

Практична настава 20   

Семинарски рад 40   
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Методичка пракса музичког васпитања у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД31 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:  3 

Услов: услов је положен испит из предмета  Методика музичког васпитања  

Циљ предмета: 

Стварање практичних основа уз стечена теоријска знања за оспособљавање студената у остваривању 

циљева музичког васпитања у предшколским установама. Упознавање са специфичночћу поступака који 

се примењују из области музичког васпитања са децом предшколског узраста. Развијање креативног 

иновантног приступа музичким активностима кроз пројекте и радионице. 

Исход предмета :  

Студент треба да усвојена методичка знања  и презентује их  на практичким задацима у предшколским 

установама. Примена пројектног учења и интерактивно повезивање садржаја са осталим програмским 

садржајем. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Певање;2. Свирање;3.Музичке игре;Хорска радионица;4.Оркестарска радионица;5.Импровизације 

6.Драматизације;7.Игре из области теорије музике; 8. Примери добре праксе и иновантни модели 

музичких активности  

Практична настава 

1. правилно одабирање и комбиновање  музичких садржаја у разним узрасним групама;2.Практична 

примена садржаја  3. Развој лидерства и организације музичких активности у предшколској установи 

Литература : 

Ђурковић-Пантелић, М., (1998.), МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ          

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, Шабац,  

Мирковић-Радош, К., (1988.), ПСИХОЛОГИЈА МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ЗУНС, Београд 

Стојановић, Г.,(1996), НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ЗУНС, Београд 

Властимир Перичић, Душан Сковран(1996). МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ. Београд : Универзитет уметности у 

Београду. 

Forai, K., ( 1988.), ÉNEK-ZENE, Budapest 
Мишкељин, Л., (2008) Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 
Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава 
Војводине, Вршац: Висока школа за образовање васпитача. 
 

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

Методе извођења наставе  : Метода објашњавања, разговора,опажања, демонстрације, игре, стваралачког 

рада, туторство., PowerPoint презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 50 

колоквијум-и  методска припрема  20 

семинар-и 
 

  

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Методичка пракса физичког васпитања у вртићу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД32 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ:   3 

Услов:     положен испит из Методике физичког васпитања 

Циљ предмета 

Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за организацију  

диверсификационих васпитно-образовних услова и управљање процесима пројектног приступа учења (као 

континуираног и флексибилног начина учења, заснованог на добробити, односима и делању) и планирању, 

реализацији, праћењу – евалуацију), примени различитих стратегија учења (учење кроз истраживање, 

учење кроз игру, учење засновано на иманигацији) и презентацији почетних појмова из физичког 

васпитања. Циљ предметс је у  овлаштености студената професионаланим односом, за самостално извођење 

свих програма уз примену савреманих метода рада и организционих облика рада у подручју физичке 

културе. Развој студената потицајно усмерити на свеукупни курикулум дететових свеукупних потреба кроз 

усвајање знања која регулишу процесе усмерених трансформација (позитивних промена  антрополошких 

обележја деце, развој и повећање фонда моторичких сазнања потребних за живот, развијање позитивних  

особина личности) у том васпитно образовном процесу. 

Исход предмета  

Студент самостално планира  и спроведи активности из физичког васпитања. Зна да дозира оптерећење 

прилком вежбања и да је способан да контролише емоције и пажњу деце на предмету рада.  По завршетку 

курса студенти су оспособљени да: 1) Организују простор, време и средства за реализацију Пројектног 

приступа учења; 2) Управљају процесима учења и формирања основних појмова из физичког васпитања у 

групи; 3) Реализују Пројектни приступ учења  у предшколским установама кроз физичко вежбање; 4) Прате 

дечије портфолије у вртићима и вреднују њихов рад; 5) Документују постигнућа деце; 6) Процењују и 

самовреднују свој рад; 7) Испитују и процењују педагошке ефекте примене иновативних модела рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне  форме кретања  (ходање,трчање,хватање,пењање,бацање,пузање,гађање,провлачење, 

котрљање итд.) 

Дозирање оптерећења кроз вежбање са децом и трајање процеса вежбања с обзиром на узраст; 

Корективна гимнастика; 

Трбушни мишићи, мишићи раменог појаса; 

мишићи леђа, мишићи стопала; 

Покретне игре (специфичност с обзиром на узраст, класификација  у усмереним активностима ...)  

Припремање васпитача за  усмерену активност, планирање и програмирање рада (глобално и оперативно); 

Праћење моторичког и антрополошког  развоја предшколског детета. 

Практична настава  

- Презентација угледних активност из физичког васпитања; 

- Место жене у спорту и физичкој култури кроз историју; 

- Дозирање  оптерећења рекреативаца у процесу тренинга; 

Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања, 

Литература  

Бунчић, В. (2010). Методика физичког васпитања и спорта за предшколски узраст. Суботица : Висионс. 

Булатовић, А. (2016). Од игре до стваралаштва. Нови Сад : Висока школа струковних студија за васпитаче. 

Ђурковић, З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ВШОВ,  

Шабац 

Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ, 

СПОРТУ И СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ , Монторекс., Загреб 

Крњаја, Ж., Бренеселовић, Павловић, Д. (2017). Пројектни приступ учењу. Београд: Филозофски факултет.  
Број часова активне наставе: 2 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:   

Пројекти, вежбање, разговор, демонстрација 

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

активност у току предавања 5 писмени испи 15 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........   

семинар-и 10   
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Методологија  истраживања 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СПИ030 

Статус предмета: Обавезни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

 Упознавање студената са функцијама, обележјима, основним фазама и технологијом реализације научних 

педагошко-психолошких истраживања. Оспособљавање студената за самостално плаирање и извођење 

микроистраживачких пројеката у пракси. Припрема студената за планирање и реализацију истраживања у 

функцији израде свог завршног рада. 

Исход предмета: Студент треба да:  познаје основне истраживачке методе и њима одговарајуће 

истраживачке технике;  схвата поступност и познаје етапе истраживања;  познаје репертоар инструмената 

истраживања;  познаје начин конструкције инструмената и њихове основне мерне карактеристике;  схвата 

репрезентативност и дизајнирање узорка; зна да самостално изради идејни пројекат истраживања; 7) 

познаје основе униваријантне статистичке методе;  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одређење методологије педагогије; Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у васпитању; 

Етапе педагошког истраживања (избор проблема истраживања, израда пројекта истраживања, прикупљање 

података, обрада података, интерпретација података и извођење закључка, израда извештаја о 

истраживању, практична примена нових сазнања); Хипотезе, варијабле и узорци у педагошким 

проучавањима и истраживањима; Методе педагошких проучавања и истраживања; Технике и инструменти 

у педагошким истраживањима;  (анализа документације, студија случаја, систематско посматрање, 

интервју, анкетирање, тестирање, скалирање). Узорковање и врсте узорака. Основни статистички поступци 

у педагошком истраживању (сређивање и графичко приказивање података, анализа дистибуције 

фрекфенција, мере централне тенденције, мере дисперзије-варијабилитета, мере повезаности, тестирање 

хипотеза - Хи квадрат тест, тестирање значајности разлика Т-тест и једносмерна анализа варијансе. 

Практична настава  

Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада, 

израда инструмената истраживања 

Литература  

- обавезна:  

- Гојков, Г., Кундачина, М. (2002). Збиркарешених задатака из педагошке статистике. Вршац: ВШОВ. 

. Мужић, В. (1979). Методологија педагошког истраживања. Сарајево: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

.- Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава 

Југославије 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:3 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, метода разговора,  интерактивна настава, реферати,  менторски рад 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 25 усмени испт  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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Рад са даровитом децом 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД35 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

- Упознаванје студената са концепцијама даровитости 

- Упознавање студената са различитим аспектима феномена даровитости 

- Упознавање студената са поступцима идентификације даровитости и са израдом програма 

образовања даровитих 

        -        Оспособљавање студената за разумевање сложеног феномена даровитости 

Исход предмета  

Од студента се очекује да  на крају курса  буде способан да:  

- Успешно препознаје манифестације даровитости код ученика 

         -        Понуди упутства и смернице у раду са даровитима ради потпунијег остварења њихових 

потенцијала 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређење даровитости; Савремене концепције дровитости и нјихове импликације за педагошку 

праксу; Природа даровитости и њено мерење; Идентификација даровитости; Карактеристике понашања и 

развоја даровите деце; Образовање и васпитање даровитих ученика ; Вредновање образовне подршке за 

даровите ученике; Преглед истраживања о проблемима социјалног и емоционалног прилагођавања 

даровите деце и младих; Јавно мњење и даровитост; Однос наше средине према даровитима; Подстицање 

и развој даровитости у току процеса редовне наставе 

Практична настава  

Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада, 

вежбе 

Литература  

- обавезна:  

- Георге, Д., (2003). Образовање даровитих: како идентифицирати и образовати даровите и 

талентиране ученикe. Загреб: Едука. 

- Ђорђевић, Б. (2005). Даровитост и креативност деце и младих. Вршац: Виша школа за 

образовање васпитача. 

- Максић, С. Б. (1998). Даровито дете у школи. Београд: ИПИ. 

- Максић, С. Б. (1993). Како препознати даровито дете. Београд: ИПИ. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, метода разговора,  интерактивна настава, реферати,  менторски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 25   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

  



58 

 

Праћење и документовање дечијег развоја 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД36 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:нема 

Циљ предмета 

овладавање појмовима праћење и документовање, посматрање, анегдотска белешка, наративни заапис, 

портфолијо,  те његовим савременим концептима, усвајање компетенција васпизача и нових приступа 

европским оквирима образовања, оспособљавање студената за самостално конципирање портфолија, чек 

листи посматрања, наративног записа анегдотских белешки и других начина за документовање и праћење 

дечијег развоја и вођења педагошке документације 

Исход предмета 

Акционо компетентан студент  за самостално конципирање портфолија, чек листи посматрања, наративног 

записа анегдотских белешки и других начина за документовање и праћење дечијег развоја; именују, 

описују и самостално примењују постојеће компетенције, примењују професионалну компетенцију зезану 

за организацију учења, описују и препознају нове димензије европске концепције праћења и развоја детета 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

1. Опште основе предшколског програма као основ за планирање и програмирање 2. Планирање,  

програмирање и евалуација 3. Инструменти за дидактичку евалуацију активности и евалуацију рада 

васпитача; чек листе, скале, протоколи. 4.Технике феноменолошког посматрања са инструментима; 

5.Анегдотска белешка; 6.тематске картице и инерпретација наративних техника посматрања, 7.Технике 

систематског посматрања; Протокол посматрања и бележења  активности деце; Протокол посматрања 

унутар временских узорака; Бележење узорка догађаја; Чек листе; Скале процене, 8.Прачење 

индивидуалног развоја; 9. Портфолијо детета и васпитача; 10.Конципирање радне књиге васпитача; 11. 

Евалуација и самоевалуација;  12.Стручна тела у вртићу 

Практична настава: 

Израда протокола посматрања, чек листа, решавање проблема у анегдотским белешкама; израда наративног 

записа. Представљање портфолија васпитача и детета; израда тематских картица, белешки и бележница; 

Израда скале процене; Представљање радне књиге васпитача; Евиденција стручних органа вртића; 

Компетенције и стандарди нових основа програма. 

Литература 

- Мишкељин, Л., (2008) Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 

- Клеменовић, Ј. (2009). Савремени предшколски програми. Нови Сад: Савез педагошких друштава 

Војводине, Вршац: Висока школа за образовање васпитача. 

- Слуњски, Е., 2006, Стварање предшколског курикулума, Загреб, Мали професор (50-72). 

- Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 

- Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, Београд: 

Просветни преглед 

- Превишић, В. (2007): Курикулум (теорије - методологија - садржај - структура), Школска књига, Загреб 

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

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

- 

Студијски 

истраживачки        рад: 

Методе извођења наставе 

интерактивна настава, демонстрације, групне дискусије,. анализа случајева. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит поена 60 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
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Рад са децом на болничком лечењу 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД37 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета:  

Хуманизовање боравка деце у болници и спречавање појаве психичких поремећаја. Овладавање основним 

појмовима здравствене психологије: хоспитализација, доживљај болести код детета, стрес, траума, 

саморегулација и сл. Студенти треба да упознају могућности васпитно-образовног рада у болници и да 

развију способност за реализацију васпитно-образовних активности у болници. 

Исход предмета:  

Студент треба да: усвоји основна теоријска знања предмета; да разликује методе. облике и средства 

васпитно-образовног рада у болничком лечењу од истих категорија у другим педагошким дисциплинама; 

да  разуме етиологију настанка дечије представе болнице и болести; да на основу клиничке слике може да 

препозна различите врсте развојних сметњи и поремећаја, да разуме дечије схватање и доживљај болести, 

да примени антистрес технике и оплемени простор за дечију игру и васпитно-образовни рад у болници. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, развој и положај програма болничког лечења у систему здравствене заштите. Основни разлози 

хоспитализације. Хоспитализам (препознавање, превенција, поступак). Дечји вртићи и дечји кутак за децу 

на хоспиталном лечењу. Улога васпитача у бављењу са децом која су хоспитализована. Приступ болесном 

детету, превенција страха. Приступ болу код деце. Давање информација и приступ родитељу болесног 

детета. Приступ и поступци код тешко болесне деце и деце са малигним болестима. Организовање 

васпитно -образовног рада на различитим одељењима. 

Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.) 

Рад на развијању интервецнија које за циљ имају превенцију страха и стреса код деце на болничком 

лечењу. Рад на практикуму и осмишљавању програма и игара у болници. Непосредан увид у васпитно-

образовни рад код деце на болничком лечењу. Одбрана практичних радова. 

Литература  

- обавезна:  

- Родић, Н. и Кнежевић, Ј. (2012). Ублажавање стреса код деце током боравка у болници. 

Суботица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера. 

- Кнежевић, Ј. и Родић, Н. (2016). Практикум педагошко психолошке активности са децом у 

болници. Суботица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера. 

Број часова  активне наставе: 3 Остали часови: 

0 Предавања: 2 

 

Вежбе: 1 Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 0 

 

Методе извођења наставе:  

Вербални – предавања и дискусије, практични рад, пројекти, радионичарски рад, учење на даљину 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практикум 20 усмени испит 30 

колоквијуми 20    
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Алтернативни предшколски програм 
Студијски програм: Струковни васпитач деце предшколског узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Година/семестар: 3 / 6 Шифра: СВПД33 

Статус предмета: Изборни Тип предмета: Стручни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање студената са реформским покретима у педагогији настали почетком 

двадесетог века; Упознавање студената са схватањима  о позицији детета, његовој слободи, потребама из 

угла алтернативнихпедагошких концепција. 

Исход предмета : Оспособљавање  за критичко анализирање карактеристика алтернативних педагошких 

праваца; Познавање и разумевање суштинских разлика алтернативних праваца по питању позиције детета; 

Оспособљавање будућих васпитача да владају знањима и вештинама потребним за реализацију 

алтернативних програма  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Монтесори педагогија; Темељна педагошка начела Марије Монтесори;.Валдорф педагогија – темељна 

педагошка начела Рудолфа Стеинера; Компаративна анализа Монтесори и Валдорф педагогије; Фребелова 

концепција вртића; Агаци педагогија- темељна педагошка начела и васпитни предлози Росе Агаци; Ређо 

педагогија – темељна педагошка начела; Концепт „Корак по корак“; Ситуацијски  приступ у васпитању; 

Акциона истраживања у педагогији 

Практична настава  

Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада, 

вежбе 

Литература  

- обавезна:  

- Милутиновић, Ј., (2008). Циљеви образовања и учења у светлу доминантних теорија васпитања 

20. века. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине. 

- Катић, В., (2009). Алтернативне концепције предшколског одгоја. Ријека: Свеучилиште у Ријеци. 

- Матијевић, М., (2001). Алтернативне школеи: дидактичке и  педагошке концепције. Загреб: 

Типеx 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, метода разговора, , интерактивна настава, реферати, , менторски 

рад 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 25 усмени испт  

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 20   

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за 

више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета 

представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем 

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Спецификација стручне праксе 1 и 2 

Студијски програм/студијски програми : Струковни васпитач предшколске деце 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први степен високог образовања 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: 

Стручна  пракса 1: Илико Ђокић, специјалиста  

Стручна  пракса 2: Илико Ђокић, специјалиста 

Ментори праксе у вртићима: главни васпитачи у Нашој радости, Суботица   

Број ЕСПБ :   2+3 

Услов: Без претходних услова  

Циљеви стручне праксе 1 и 2: 

- Оспособљавање студената за примену стечених знања, умења и вештина у пракси предшколске 

установе ,а у функцији  будућег позива Струковног васпитача деце предшколског узрасза. 

- Упознавање са различитим аспектима васпитних ситуација у раду са децом од 3 до 7 година. 

- Развијање  флексибилног  и критичког приступа методичким решењима у реализацији  васпитне 

праксе . 

- Изграђивање способности  методичког обликовања  и пројектног приступа у вртићу. 

- Развијање стратегија успешног подучавања активног и интерактивног учења, кроз критичко 

анализирање савремених педагошких стремљења и њихову имплементацију у конкретним 

условима васпитне ситуације.  

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 пројектни приступ,  а у складу са потребама и интересовањима 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 садржаја кроз пројектни 

приступ учењу.  

- Пројектни приступ при обради песме, слушању музике, музичким играма и свирању на дечјим 

инструментима.  

- Самостално изводи активности из методике физичког васпитања.  

- Креира, реализује и евалуира програм васпитно-образовног рада са децом примењујући пројектни 

приступ  

- 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. 

Садржај стручне праксе 1 и 2: 

Волонтирање студената у вртићу,  представља: 

- Хоспитовање студената у васпитним групама Предшколске Установе Наша радост у Суботици, 

под директним  менторством васпитача у групи, главног ментора праксе у вртићу,  као и наставника 

задужених за организацију праксе. 

- Хоспитовање се реализује континуирано (15 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 . 

Садржаји стручних пракси 1 и 2: 

• Посматрање и анализирање  рада васпитача при реализацији пројектног приступа у вртићу; 

• 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.  
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• 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) 

• 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 2х60 часова волонтирања у вртићу(Стручна пракса 1: Континуирано хоспитовање у 

вртићу-3 недеље, или 15 радних дана  х 4 часа; Стручна пракса 2: Континуирано хоспитовање у вртићу-3 

недеље, или 15 радних дана  х 4 часа:); Укупно за Стручну праксу 1 и Стручну праксу 2 : 120 часова 

волонтирања у вртићу). 

Предвиђени број часова самосталног рада студента: 2х30  (укупно предвиђено 60 часова) за израду 

Дневника  стручних  пракси).  

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, пројектни приступ и рад на пројектимае; 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 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 и Извештаја са праксе , уноси у индекс студента 

и својим потписом  оверава,  податке о  обављеној стручној пракси. (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. 

 

Спецификација  Интегрисане  праксе  

Студијски програм/студијски програми : Струковни васпитач предшколске деце 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први степен високог образовања 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: 

Интегрисана  пракса: Илико Ђокић, спец 

Ментори праксе у вртићима: главни васпитачи у Нашој радости, Суботица   

Број ЕСПБ :   1 

Услов: Без претходних услова  
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Циљеви интегрисане праксе 1 и 2: 

-  Да студенти даље усавршавају вештине вербалне и невербалне комуникације с децом; да уче да 

користе образовне потенцијале вршњачке комуникације; да се вежбају да уочавају, разумеју и 

поштују различитости међу децом: међукултурне, развојне, индивидуалне и др. 

- Да студенти изграђују критички став према уређењу, опремљености и коришћењу простора и 

опреме у дечјем вртићу; да развијају осетљивост за индивидуалне разлике међу децом и овладавају 

начинима њиховог уважавања у раду; да студенти разумеју значај могућности избора за децу у 

вртићу и да развој дечје аутономије схвате као важан циљ васпитања. 
- Да увиде функцију пројекатског интегрисаног приступа 

Очекивани исходи: 

Након успешног завршетка стручних пракси , очекује се да је студент способан да: 

- Ради интегрисано на ПРОЈЕКТНОМ ПЛАНИРАЊУ 

- Методички  обликује васпитне активности и структуира васпитну средину, путем пројеката 

- Може да ствара топлу, брижну и респонсивну интеракцију са децом; може да ствара физичко 

окружење које је усмерено на дете (нпр. сви материјали доступни деци, дечји радови изложени у 

висини очију деце и сл.); поштује културне различитости деце и охрабрује децу да у групи о њима 

говоре; способан је да измами позитивне социјалне интеракције међу децом. 

- Студент може да артикулише различите начине по којима се деца разликују по развојним и 

образовним потребама; може да створи физичко окружење које садржи различите понуде 

активности и у њега укључи најмање један приватни простор (лични) и простор за двоје; способан 

је да пружи много могућности деци за међусобне интеракције, вербалне и невербалне; има 

критички став (не критизерски!) према физичком окружењу дечјег вртића. 

- Студент познаје интеграцију и рад на пројекатском приступу 

Садржај интегрисане праксе 1 и 2: 

Студенти треба да наведу све облике адаптације говора васпитача деци које су запазили и да то илуструју 

примерима. Процениће ниво развоја једног детета из групе и дати предлоге за унапређивање његовог 

развоја. Треба да обрате пажњу на то да ли васпитачица уноси хумор у рад/комуникацију са децом, као и 

да ли је било сличних покушаја и од стране деце. Да сакупе што више сазнања о културним разликама 

међу породицама деце из васпитне групе. Покушају да процене да ли васпитачи/це разумеју и поштују 

културне обичаје породице сваког детета (може бити везано за исхрану, прославу празника и др.). 

Посматрају и бележе како деца ступају у интеракције и реагују једно на друго у оквиру групе. 

Раде на пројектима који интегришу све МЕТОДИКЕ 

Посебни задаци  су дефинисани за сваку  праксу  у односу на постављене циљеве.  

Број часова: 

Специфицирано је 2х30 часова  у вртићу. Предвиђени број часова самосталног рада студента: 2х30  

(укупно предвиђено 60 часова) за израду Интегрисаног Дневника  пракси).  

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. Упознавање интеграције кроз ПРОЈЕКТНИ приступ. 

Оцењивање: 

Наставници и Ментори, одговорни за  праксу, воде евиденцију о редовном похађању и активностима 

студената у току стручне праксе. Студент је обавезан да обави праксу, и  редовно пише Дневник 

интегрисане праксе и представи ПРОЈЕКТЕ како би остварио предвиђени број ЕСПБ бодова.. 

  

Интегрисана  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. 
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Предмет  завршног рада СВПД (Завршни рад – студијски истраживачки рад) 

Студијски програм/студијски програми :  васпитач деце предшколскг узраста 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): ментор по избору 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 1 

Услов: положени испити 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним методолошким питањима и појмовима (у оквиру методологије 

педагогије). Oспособљавање студената за разумевање функције и значаја систематског праћења и анализе 

процеса и извођења резултата васпитно-образовног рада. Развијање вештина потребних за примену 

методолошких у решавању практичних питања. Oспособљавање студената за израду инструмената, те 

извођење и анализу акционих истраживања потребних за изради завршног рада. 

Исход предмета  

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду способни да: 1. Утврде фундаментална 

знања из области методологије педагошких истраживања  2. Објасне важност истраживачког пројекта за 

праксу; 3. Пројектују скицу и нацрт истраживачког пројекта, као и истраживачке инструменте; 4. Примене 

нацрт пројекта у пракси; 5. Анализирају резултате истраживања; 6. Предлажу, на основу добијених 

резултата истраживања, нова питања за будућа истраживања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам истраживања; карактеристике истраживања; 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  

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. 

 

Обавезна  литература: 

Гојков, Г., Круљ, Р. и Кундачина, М. (2005). Лексикон педагошке методологије. Београд: СПДС. 

Липовац, В. (2013). Истраживање у васпитању и образовању. Нови Сад : Знатижеља. 

Пешић, М. (1998). Педагогија у акцији.Београд: филозофски факултет. 

Баковљев, М. (2001). Основи методологије педагошких истраживања. Београд: Учитељски факултет. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

1 

Методе извођења наставе  

Методе самосталног рада у изради и реализацији истраживачког пројекта и инструмената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испит 40 

практична настава 40   

колоквијум-и    

семинар-и 
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Студијски програм: васпитач предшколске деце 

Врста и ниво студија: први ниво студија 

Назив предмета: Завршни рад – израда и одбрана 

Наставник (Име, средње слово, презиме): ментор по избору 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 
Положени сви испити 

Циљеви завршног рада: 

− утврђивање нивоа оспособљености студента да на оригиналан начин обради сложеније 

проблеме васпитно – образовног процеса 

− провера приступа критичке анализе проблему истраживања или литературе, са циљем да се 

реши један научни проблем 
− процена компетентности студента за унапређивање стручних знања и примену савремених 

поступака у обављању будуће професије васпитача 

Очекивани исходи: 

Студент: 

− спреман да спецификује кључне појмове и сопствена теоријска полазишта у проблему 

истраживања 

− компетентан да на основу нивоа општих и посебних стручних знања адекватно методолошки 

истражи проблем из стручне праксе 
− оспособљен за проналажење и предлагање иновативних приступа и решења у педагошком раду 

− препознатљивог професионалног сензибилитета да обликује научна сазнања до којих је дошао 

самосталним истраживачким приступом 
− отворен према новим парадигмама усмеравања васпитно –образовне теорије и праксе 
− оријентисан ка холистичком приступу изучавања педагошких појава 

Општи садржаји: 

− избор теме и дефинисање проблема ; упознавање са релевантном основном и секундарном 

литературом ; писање предлога рада са прецизирањем шта је проблем рада, шта ће он 

садржати (нацрт садржаја), које методе ће се користити; који су предвидиви резултати рада ; како 

рад може помоћи научном сазнању / каква је епистемолошка вредност знања које производи ; 

која се литература користи; анотирана библиографија; садржај; апстракт – кључне речи ; увод - 

дефиниторни део , описни део , аналитички део ; закључак ; резиме ; прилози / 

додаци ; списак литературе 

− глобална структура емпиријског рада: увод, теоријски приступ проблему истраживања, 

методологија истраживања, резултати истраживања и закључци. 

Методе извођења: 

− дескрипција, класификација, објашњавање, систематизација, консултације извештавање о 

обављеном истраживању 

 

Број часова активне наставе 
1 стир + 1 остали часови 

Оцена (максимални број поена 100) 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета 

 

 

 

 

 


