Књига предмета

1

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски
програм првог нивоа студија
РБ.

Шифра

Назив предмета

С

Ти
п

Ста
тус

С

О

Часови активне
наставе
ДОН

Остали
часови

ЕСПБ

П

В

2

1

4

2

5

2

5

1
1

4
3
3

ПРВА ГОДИНА
ПРВИ СЕМЕСТАР
1.

СВПОПЕ1101

Општа педагогија

1

1
AO О
2
Страни језик 1
Српски језик са културом говора
1
С
О
2
3.
СВПМЈЕ1103
Magyar nyelv és beszédkultúra magyar tannyelven
1
С
О
2
4.
СВПОПС1104
Општа психологија
1
СА О
0
5.
СВПФВА1105
Физичко васпитање
1
СА О
6.
СВПСПР1106
Стручна пракса 1
Изборни блок 1: Студент бира ДВА од четири изборна предмета у првом семестру
Телесни развој и здраствено
1
С
И
2
7.
СВПЗВБ1107
васпитање деце
8.
1
С
И
2
СВПЛРА1108
Ликовна радионица
Драмска радионица (С)
1
С
И
2
9.
СВПДРА1109
DRÁMAMŰHELY (М)
Партерство вртића, породице и
I
С
И
2
10.
СВППВП1110
школе
УКУПНО У ПРВОМ СЕМЕСТРУ
12
ДРУГИ СЕМЕСТАР
2
С
О
2
11.
СВПСОЦ1210
Социологија
2
АО О
2
12.
СВПСЈЕ1211
Страни језик 2
СВПРПС1212
2
СА О
2
Развојна психологија
13.
Методологија педагошког
2
АО О
2
14.
СВПМПИ1213
истраживања
Информационе технологије у
2
AO О
2
15.
СВППИТ1214
васпитању и образовању
2
СА О
Стручна пракса 2
16.
СВПСПР1215
Изборни блок 2: Студент бира ДВА од четири изборна предмета у другом семестру
2
С
И
2
17.
СВПСДЕ1216
Социологија детињства
Алтернативни модели васпитно2
AO И
2
18.
СВПАМО1217
образовног рада
Дидактичка средства у вртићу
2
С
И
2
19.
СВПДСВ1218
DIDAKTIKAI ANYAGOK – magyar
tannyelven
Медијска култура са основама
I
С
И
2
20.
СВПМКК1219
комуникологије
УКУПНО У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ
14
УКУПНО У ПРВОЈ ГОДИНИ
26
Укупно часова активне наставе на години студија .................... 43х15=645
Укупно часова стручне праксе на години студија ................... 10х8 = 80
2.

СВПСЈЕ1102

40
1

3

1

3

1

3

1

3

9

30

1
2
1

4
5
4

1

4

1

4
40

3

1

3

1

3

1

3

1

3

8
17

80

30
60

2

Р
Б.

Шифра

Назив предмета

С

Ти
п

Ста
тус

Часови активне
наставе
П

В

ДОН

Остали
часови

ЕСПБ

ДРУГА ГОДИНА
ТРЕЋИ СЕМЕСТАР
Књижевност за децу
СА О
2
3
GYERMEKIRODALOM – magyar
tannyelven
3
AO О
2
2. СВПППЕ2320
Предшколска педагогија
Методика васпитно-образовног
3
С
О
2
3. СВПВОР2321
рада
3
С
О
2
4. СВПМЕХ2322
Ментална хигијена
Вокално -инструментална
3
С
О
1
5. СВПВИН2323
настава
3
СА О
6. СВПСПП2325
Стручно - педагошка пракса 3
Изборни блок 3: Студент бира ДВА од четири изборна предмета у трећем семестру
3
С
И
2
7. СВППСЕ2326
Психологија емоција
СВПСЦУ2327
Сценска
уметност
и
луткарство
3
С
И
2
8.
1.

СВПКЊД2319

SZÍNPAD ÉS BÁBMŰVÉSZET

СВПМУР2328
Музичка радионица
УКУПНО У ТРЕЋЕМ СЕМЕСТРУ
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
10. СВППОР2429
Породична педагогија
11. СВППЕС2430
Педагошка психологија
Методика развоја говора 1
9.

12.

СВПМРГ2431

BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉS
MÓDSZERTANA I. – magyar
tannyelven

Методика развоја почетних
математичких појмова 1

13.

СВПМРМ2432

14.

СВПКПР2433

Корективни педагошки рад

15.

СВПСПП2434

Стручно - педагошка пракса 4

A MATEMATIKAI ALAPFOGALMAK
KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA
1. – magyar tannyelven

1

4

1

4

1

4

1

4

1

3
40

1

3

1

3

3

С

И

0
15

2
7

3
30

4
4

С
С

О
О

2
2

1
1

4
4

4

СА

О

2

1

5

СА

О

2

1

СА

О

2

1

4
4
4

СА

О

5
3
80

Изборни блок 4: Студент бира ДВА од четири изборна предмета у четвртом семестру
СА
16. СВПИПЕ2435
4
И
2
1
Инклузивна педагогија
СВПРАН2436

Метод. неге и васпит. деце раног
4
СА
узрас.
Радионица за игру
18. СВПРЗИ2437
4
СА
JÁTÉKMŰHELY- magyar tanyelven
УКУПНО У ЧЕТВРТОМ СЕМЕСТРУ
УКУПНО У ДРУГОЈ ГОДИНИ
Укупно часова активне наставе на години студија .................. 43х15=645
Укупно часова стручне праксе на години студија ................. 15х8=120
17.

3

5

3

И

2

1

3

И

2

1

3

14
29

7
14

120

30
60

3

РБ.

Шифра

Назив предмета

С

Тип

Ста
тус

Часови активне
наставе
ДОН
П
В

Остали
часови

ЕСПБ

ТРЕЋА ГОДИНА
ПЕТИ СЕМЕСТАР
Методика развоја говора 2
СА О
BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉS
5
1.
СВПМРГ3538
MÓDSZERTANA II. – magyar
tannyelven (М)
Методика развоја почетних
математичких појмова 2
A MATEMATIKAI
5
СА О
2.
СВПММП3539
ALAPFOGALMAK
KIALAKÍTÁSÁNAK
MÓDSZERTANA 2 – magyar
tannyelven
СА О
3.
СВПМУК3540
Методика упознавања околине 1 5
СА О
4.
СВПМЛВ3541
Методика ликовног васпитања 1 5
5
СА О
5.
СВПММВ3542
Методика музичког васпитања 1
СА О
6.
СВПМФВ3543
Методика физичког васпитања 1 5
5
СА О
7.
СВПСПП3544
Стручно педагошка пракса 5
Изборни блок 5: Студент бира један од три изборна предмета у петом семестру
Дијагностика у васпитно 5
С
И
8.
СВПДОР3545
образовном раду
С
И
5
9.
СВППРУ3646
Програм раног учења 1

0

3

0

3

4

2
2
2
2

1
1
1
1

3
3
3
3
4

4

80
2

1

2

1

С
И
2
10.
СВПППП3547
Припремни предшколски програм 5
УКУПНО У ПЕТОМ СЕМЕСТРУ
12
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
СА О
0
11.
СВПМУК3648
Методика упознавања околине 2 6
СА О
0
12.
СВПМФВ3649
Методика физичког васпитања 2 6
СА О
0
13.
СВПМЛВ3650
Методика ликовног васпитања 2 6
СА О
0
14.
СВПММВ3651
Методика музичког васпитања 2 6
6
СА О
15.
СВПСПП3652
Стручно -педагошка пракса 6
Изборни блок 5: Студент бира један од два изборна предмета у шестом семестру
Рад са децом на болничком
6
С
И
2
16.
СВПБОЛ3653
лечењу
6
С
И
2
17.
СВПДАР3654
Рад са даровитом децом
6
С
И
2
18.
СВППРУ3655
Програм раног учења 2
СА О
19.
СВПЗАР3656
Завршни рад на С или М језику
УКУПНО У ШЕСТОМ СЕМЕСТРУ
4
УКУПНО У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ
16
Укупно часова активне наставе на години студија ......................... 42х15=630
Укупно часова стручне праксе на години студија .......................... 25х8=100
Укуп. часова акт. наставе у свим годинама студија......... 645 + 645 + 630 = 1920
Укуп. часова стручне праксе у свим годинама студија.... 80 + 120 + 200 = 400

3
3

1
12

3
30

3
3
3
3

4
4
4
4
4

120
1

3

1
1

3
3
4
32
60

14
26

200

Укупно ЕСПБ бодова

180

4

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Општа педагогија
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета
Овладавање основним знањима из области педагогије, развијање педагошког мишљења, ставова и
вредности, богаћење и развијање педагошког речника и подстицање истаживачког односа према
педагошкој теорији и пракси. Увод у наставни предмет Предшколска педагогија.
Исход предмета
Усвајање основних знања из области педагогије. Развијено педагошко мишљење. Обједињено
теоријско и практично педагошко знање. Развијен активан, истраживачки приступ према педагошкој
делатности. Знања (декларативна и процедурална) и способности за примену педагошких
законитости, принципа и правила у васпитном раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Педагогија-наука и студијскадисциплина. Појам, предмет и задаци педагогије. Конституисање и
развој педагогије. Систем педагошких дисциплина. Општа педагогија у систему педагошких
дисциплина. Однос педагогије и других научних дисциплна. Савремени педагошки правци и системи.
Однос педагошке теорије и васпитне праксе. Појам и врсте васпитања. Однос васпитања и образовања.
Појмови сродни педагошким. Фактори развоја личности. Појмовно одређење циља васпитања.
Чиниоци који детерминишу циљ васпитања. Разрада и конкретизација циља и задатака васпитања.
Таксономије васпитних циљева. Интелектуално васпитање. Морално васпитање. Физичко
васпитање.Опште методе и средства васпитања. Познавање личности васпитаника и праћење његовог
развоја. Субјекатски положај детета. Учеснициваспитногпроцеса.
Практична настава
Вежбе у облику истраживачких задатака који су разнолики: траже саморефлексију, анализу,
упоређивање, класификацију, систематизацију и чији је циљ да педагошка проблематика буде
доступна студентима за самостално и групно истраживање и проучавање. Колоквијуми, дискусија,
израда семинарских радова.
Литература
Обавезна
1.Грандић, Р. (2007). Прилози уводу у педагогију. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.
2.Грандић, Р. (2001). Теорија физичког васпитања. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.
3. Грандић, Р., Гајић, О. (2001). Теорије интелектуалног васпитања. Нови Сад: Савез педагошких
друштава Војводине.
4. Ђорђевић, Б., Ђорђевић, Ј. (2009). Савремени проблеми друштвено-моралног васпитања. Нови Сад:
Савез педагошких друштава Војводине, Висока школа струковних студија за образовање васпитача
Вршац.
Допунска: 1.Мандић П, Радовановић И (2000). Увод у општу и информатичку педагогију. Београд:
Учитељски факултет.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Вербалне,партиципативне, кооперативне,интерактивне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 70
Завршни испит
До 40
Активност и вежбе током предавања
15
Усмени испит
30
Колоквијуми
40
Писмени испит
Семинарски рад
15
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Енглески језик 1
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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 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. Childcare 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, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
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: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Писање састава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 65
Завршни испит
До 35
Семинарски рад
20
Писмени испит
20
Активност током предавања
15
Усмени испит
15
Колоквијум(и)
30 (2x15)
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Руски језик 1
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за
потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом.
Развој све четири језичке вештине са тежиштем на информативном читању.
Исход предмета: Способност за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за
потребу струке и самообразовање.
Садржај предмета
Теоријска настава
-Упознавање, припрема и упис семестра
-Русија данас
-Глаголски вид времена
-Систем образовања код нас и Русији
-Предшколске установе
-Конструкције са инфинитивом
-Породица
-О себи
-Именице мушког рода
-Родитељи и деца
-Именице женског рода
-Међусобан однос деце у породици
-Дечје игре
Практична настава
Литература
1.Козаков В., Самохин В., Россия от а до я. Москва, 1998.
2.Станковић Б. , Руско- српски речник. Нови Сад, 1998.
3.Арутюнов А.Р., Костина И.С., Коммуникативная методика русского языка как иностранного и
иностранных языков. Москва,1992.
4.Поповић Љ., Гинић Ј., Подничок1- Приручник за наставнике. Београд 2003.
5.Часописи: Космополитен, Настя, Лиза и др.
6.Интернет
Број часова активне наставе 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор.Самосталан рад на тексту.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
интегрални тест-знања

5
нема
15
30

писмени испит
усмени испт
..........

25
25

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Немачки језик 1
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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
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: 4
Теоријска настава: 2
Вежбе: 2
Методе извођења наставе
Вербални и текстуални.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 60
Завршни испит
До 40
Активност у току предавања
15
Усмени испит
20
Интегрални текст знања
30
Писмени испит
20
Колоквијум
15
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Српски језик са културом говора
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета
Продубљено познавање граматичког система српског језика на свим језичким нивоима; да развијају и култивишу говорне
способности да би се служили говором као ефикасним средством у обављању најсложенијих образовно-васпитних
задатака; усвајање разноврсних облика језичке комуникације и стицање културе говорења и писања; неговање језичког
стваралаштва; упознавање студената са најзначајнијим представницима наше и светске књижевности за децу;
успостављање критеријума за избор и вредновање дела; развијање критичког односа према делу.
Исход предмета
Усвајање целовите структуре језика, граматике и правописа; да студенти науче да правилно и економично говоре; да
својим говором буду ваљан узор деци најмлађег узраста; да огранизованим увежбавањем наученог аутоматизују добре
говорне навике; оспособљеност студената да аналитички приступају уметничком делу посматрајући га као психолошку,
друштвену, педагошку и уметничко-естетску категорију; оспособљеност за самостално тумачење књижевног дела и да
могу да преносе утиске на децу најмлађег узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Социјални, естетски и лингвистички аспекти културе говорења и писања; фонетика и фонологија; морфологија и грађење
речи; лексикологија; синтакса реченица падежа и глаголских облика; правопис; комуникација; култура говора (појам,
аспекти, значај, особине доброг говора, нивои културе говора): психофизиологија и акустика говора; говорни органи;
фонетика говора; елементи дикције; прозодија; култура говора и стил; врсте стила; говорни жанрови; слушање; социјални
аспекти културе говора; култура говора и позив; социјални слојеви и језик; патологија говора и превентива; особености
и историјски развој књижевности за децу; однос између књижевности за децу и књижевности за одрасле; деца и свет
детињства; феномен игре, фантастика, хумор, нонсенс, оптимизам и парадокс; теме, идеје, ликови, стил и језик;
композициja књижевног дела; версификацијa, етичко-естетске, васпитно-образовне вредности; усмена књижевност у
односу на писану; усмене прозне врсте: бајке, легенде, басне, шаљиве приче, питалице; лирске врсте: успаванке,
ташунаљке, брзалице, разбрајалице, ругалице, дечје игре; прозне народне врсте; писана књижевност за децу; лирске врсте
(избор); поезија за децу; сликовнице; слушање снимљеног говора, утврђивање граматичких, лексичких, ортографских
норми уз исправљање грешака.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Говорне вежбе (фонолошке, акценатске, интонацијске); усмене и писмене синтаксичке вежбе; лексиколошке и
лексикографске вежбе; правописне вежбе; језичке игре; грађење речи (префиксација и суфиксација); вежбе усменог и
писменог изражавања; слушање сопственог говора; исправљање грешака и замењивање неподесних речи; вежбе држања
тела и дисања при говору; уочавање индивидуалних разлика у артикулацији појединих гласова, анализа и корекција;
анализа реченичне мелодије; одређивање смисаоница, вежбе у дикцијском осмишљавању говора (рецитовање, дикцијске
фигуре); увежбавање изговора и обележавање акцената; дијалог са децом, вежбе у читању, причању и слушању; вежбе
обраћања; припремању деце за свечаности; анализа снимака деце са оштећеним говором.
Литература
1. Пешикан М, Јерковић Ј, Пижурица М (1995). Правопис српскога језика. Матица српска, Нови Сад.
2. Ружић Ж (1981). Основи културе говора. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
3. Шипка М (2009). Култура говора. Нови Сад, Прометеј.
4. Слободан Ж. М (1971). Записи о књижевности за децу. Интерпрес, Београд.
5. Петровић Т (2001). Историја српске књижевности за децу. Учитељски факултет Врање.
6. Марјановић В (2001). Књижевност за децу и младе. Вискока школа за образовање васпитача Београд, Београд.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације. Методе извођења наставе: монолошка, дијалошка и фронтална
метода; групни облик рада и рад на различитим нивоима сложености; тематско-мотивски поступци; истраживачке
методе и поступци; проблемски приступи обради; обрада поступком расправљања, дебата, дискусија, радионица и
играње улога; при обради коришћење аудио и видео записа.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 50
Завршни испит
До 50
Активност у току предавања
10
Усмени испит
35
Практична настава
15
Писмени испит
15
Колоквијум(и)
10
Семинарски рад
15
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: Magyar nyelv
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
5
Feltétel: nincs

és beszédkultúra - magyar tannyelven

A tantárgy célkitűzése:
A magyar nyelv teljes körű értelmezése, feldolgozása.
- Helyes, értelmes, célszerű és igényes nyelvhasználat a kommunikáció során.
Tantárgy menete:

- Hangtan, szótan, mondattan.
- Értelmező és értékteremtő szerepkör.
- Értékadókká és példaadókká váljanak.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
- A magyar nyelv történetisége.
- Fontetika, morfológia, szintaxis.
- Lexikológia, stilisztika.
- Az anyanyelv személyiségformáló ereje;
- A magyar nyelv érték és értelemhordozó ereje;
- Nyelvi, szociológiai és esztétikai aspektusok;
- Helyes hangképzés, artikuláció;
- Helyes légzés, retorika, beszédstílusok.
Gyakorlati oktatás:
- Szövegtani olvasó gyakorlatok. Rendezett gondolat – értelmes közlő beszéd.
- Beszédkultúra értékeinek tudatosítása, ápolása, gyarapítása.
Szakirodalom:
Deme László szerk. (1985): Nyelvművelő kézikönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Deme László szerk.(1974): Szónokok, előadók kézikönyve. Kossuth Kiadó, Budapest.
Fischer Sándor(1966): A beszéd művészete. Gondolat, Budapest.
Hernádi Sándor (1996): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest.
Kele Ildikó: Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése az óvodákban. Katedra folyóirat.XXIII./8
(április)
Montágh Imre (2002): Gyakori beszédhgibák a gyermekkorban.Holnap Kiadó, Budapest.
Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest.
Gyakorlati szöveggyűjtemények:
Dankó Ervinné (2000): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker, Budapest
Forrai Katalin (1994): Ének a bölcsődében. Editio Musica, Budapest
Forrai Katalin (1993): Ének az óvodában. Editio Musica, Budapest
Hernádi Sándor (1970): Beszédművelés. Tankönyvkiadó, Budapest
Tiz, tíz, tiszta víz/ Jugoszláviai magyar népi mondókák (1976). Forum Könyvkiadó, Újvidék.
Messzike/ Jugoszláviai magyar költők gyermekversei (1979). Forum Könyvkiadó, Újvidék.
Aktív óraszám: 4
Elméleti oktatás : 2
Gyakorlati oktatás: 2
Metódus: előadás, dialógus, csoportmunka, hangfelvétel hallgatása, szövegtani gyakorlatok.
Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10
15
10
15

írásbeli
szóbeli
..........

pont
35
15
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Општа психологија
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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 и педагошке 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
семинарских радова.
Литература
1. Рот, Н., Радоњић, С. (2005). Општа психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2. Мићевић Карановић, Ј. (2013). Водич кроз основне појмове из Опште психологије. Кикинда: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача.
3. Хрњица, С. (2003). Општа психологија са психологијом личности. Београд: Научна књига.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се изводе интерактивно, претежно вербалном и дијалошком методом, уз кориштење наставних
помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, рада у паровима, где ће се презентовати
урађене вежбе и одбрана семинарских радова. Консултације се обављају у индивидуалним контактима са
студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
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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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назиив предмета:
Физичко васпитање
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Усавршавати и повећавати фонд моторичких информација с јединственим циљем очувања и унапређења
здравља (моторичких и функционалних способности).
Развити код студената трајне навике и потребу бављења физичким активностимау свакодневном животу и
раду, чиме би се утицало на лакше савладавање интелектуалног напора студената
Исход предмета:
Да физичко вежбање има компезаторно дејство на интелектуална оптерећења и стрес, да се створе навике
за вежбањем, како би такве навике преносио и на децу, стварајући култ “здравог живљења“.
Садржај предмета:
Општа и специфична физичка припрема кроз различите организационе облике рада (са и без реквизита, са
и без музике), садржаји атлетике, трчање (на кратке и дуге стазе), Спортске игре (фудбал, одбојка,
кошарка) игра.
Аеробик (степ и аеробик, хип-хоп денсинг);
Пешачке туре.
Литература
Није обавезна, у договору са наставником препоручена литература.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
1
0
1
Методе извођења наставе
фронтални ,групни и индивидуални облици рада, метода демонстарације и показивања, вербална метода,
метод понављња и метод игре.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена Завршни испит
писмени испит
70
усмени испт
.континуирана провера знања

поена

30
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Телесни развој и здравствено васпитање
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.

деце

Циљ предмета: Да студент овлада знањем о здравствено васпитном процесу као мери здравствене заштите на свим
нивоима. Студент ће учењем и ширењем информација о свим димензијама здравља савладати принципе, циљеве, методе
васпитања и примену здравствено-васпитних средстава.
Исход предмета: Да студент примени стечена знања и вештине за промоцију здравља и здравствено-васпитну едукацију
деце. Да самостално и у здравственом тиму спроведе здравствено-васпитне интервенције на унапређењу здравља и
превенцији болести, као и у интервенцијама у хитним медицинским стањима. Да препозна специфичне потребе и
разноликости код различитих добних група. Посебно ће бити оспобљени за разумевање основне проблематике везане за
хигијену вода и намирница, инфекције у вртићима, као и свим колективима где бораве деца млађе узрасне доби. Студенти
ће се током наставе упознати са основама епидемиологије и стећи основна знања која ће им омогућити да сагледају све
изворе података о оболевању. Оспособљавање студента за надзор над незаразним и заразним болестима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Здравље деце, квалитет живота и животна средина. Хигијена и здравље. Хигијенски услови планирања и градње
здравствених и предшколских установа. Квалитет ваздуха у дечјим колективима. Осветљеност, вентилација и грејање.
Вода и здравље. Здравствена безбедност воде за пиће. Начин водоснабдевања. Дезинфекција воде, осигурање сталне
контроле здравствене безбедности воде. Диспозиција чврстих и течних отпадних материја. Хигијенско-епидемиолошка
исправна решења санитарног простора. Лична хигијена васпитача. Хигијенски исправно поступање са вешом у
обдаништима. Хигијенски захтеви за кухињске просторије и расподелу хране. Примена „HACCP“ система у руковању
храном и водом за пиће. Превенција повреда у вртићу. Примарна превенција повреда и тровања. Превенција повреда у
саобраћају. Дете-учесник у саобраћају. Улога струковног васпитача у превенцији повреда деце - безбедан вртић.
Безбедност деце на јавном месту. Превенција поврда на јавном месту. Улога родитеља у превенцији повреда и тровања.
Средства за комуникацију и здравље. Утицај компјутера и мобилног телефона на здравље деце. Биоеколошка
интерпретација здравља и болести. Израда превентивног система у надзору над личном хигијеном деце. Дефиниција,
предмет и задаци епидемилогије. Карактеристике агенаса (дефиниција, подела, особине епидемилошких агенаса у односу
на домаћина). Карактеристике домаћина и средине. Ланац инфекције (резервоар и извори заразе, улазно и излазно место
инфекције, путеви ширења, количина и вируленција клица, диспозиција). Епидемилошки надзор. Истраживање
епидемије. Путеви преношења. Природна жаришта. Карактеристике епидемија заразних болести. Специфичне мере
заштите. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Контактне и респираторне епидемије. Примарна превенција
болести респираторног тракта. Превенција капљичних инфекција. Хидричне епидемије-каратеристике хидричних
епидемија, болести које се преносе водом; примери хидричних епидемија. Алиментарне епидемије-карактеристике
алиментарних епидемија, болести које се преносе храном; примери алиментарних епидемија. Примарна превенција
болести дигестивног тракта. Превенција алиментарних инфекција.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Колоквијуми, семинарски рад, превенција и упознавање са начинима и методама сузбијања инфекција у дечјим
колективима.
Литература
1.Новаковић Б, Грујић B (2005). Хигијена и здравствено васпитање. Едиција уџбеници, Медицински факултет у Новом
Саду.
2.Јорга Ј (2014). Хигијена са медицинском епидемилогијом. Либри Медицорум, Универзитет у Београду, Медицински
факултет.
3.Радовановић З (2005). Епидемилогија. Просвета, Ниш.
4.Радовановић З (2000). Најчешће болести и повреде: епидемилогија, етиологија и превенција. ЦИБИД, Београд.
5. Миланков М (2008). Безбедна заједница-живот без повреда; НЦПППБ, Нови Сад.
6. Миланков М (2009). Безбедна деца у безбедној заједници. НЦПППБ, Нови Сад.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад, рад на терену.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 60
Завршни испит
До 40
Активност у току предавања
10
Усмени испит
40
Колоквијум
20
Семинарски рад
20
Практична настава
10
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Ликовна радионица
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета:
Савладавање средстава и техника у ликовним изразима;Упознавање са разичитим ликовно- изражајних
средстава, у конкретном раду; Неговање и развијње способности ликовног изражавања и анализирања;
Исход предмета
Очекује се да студенти могу:
1. употребљавати ликовни језик у креативном изражавању кроз разна ликовна подручја
2.односити се стваралачки и критички према ликовном обликовању радова предшколске деце
3.анализирати специфичности разних ликовних техника, прибора и материјала
4.самостално анализирати ликовна уметничка дела
5.пратити разна ликовна догађања у окружењу
6.усмеравати се ка будућој професионалној изградњи (доживотно образовање)
Садржај предмета
Ликовно изражавање у различитим ликовним подручјима:сликање, цртање, графика и писмо, просторнопластично обликовање, ликовно-сценски израз, визуелне комуникације и дизајн.Упознавање својстава и
могућности употребе разних ликовних техника (прибора и материјала).Анализа ликовних радова.
Литература :
1.Карлаварис Б. и др. (1982), Ликовнио васпитање, уџбеник, Београд :Завод за уџбенике и наставна
средства;
2. Станојевић - Кастори , М. и др., (1987), Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Београд,Завод за
уџбенике и наставна средства.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Настава се реализује путем предавања и вежби .Током индивидуалних и групних вежби које се реализују
у специјализованој учионици студенти самостално примењују теоријска сазнања, са предавања у
реализацији индивидуалних ликовних радова.Настава се реализује и на терену посетом значајним
изложабама , сусрет с оригиналним уметничким делима , посете музејима и галеријама .
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни
испит
активност у току предавања
Усмени испит 30
10
практична настава
15
Написана једна успешна анализа заданог ликовног
15
дела
реализовани постављени задаци ликовних вежби 30
локовни радови
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Драмска радионица
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета: оспособити студенте да култивишу своје говорне способности; да стекну основна
знања о рецитовању, беседништву и глуми;
Исход предмета :да студенти организованим увежбавањем постану добри рецитатори, беседници
и глумци и да у пракси примене научено;
Садржај предмета
Теоријска и практична настава: 1. говор, говорни нивои, говорни стилови; 2. техника говора и дикција;
3. услови доброг говорења; 4. примери стихијског говорења и узора у говору; 5. декламовање, рецитовање
и тумачење поезије; 6. припрема за рецитовање ( избор песме или прозног текста, говорна култура
рецитатора, остали елементи рецитовања, улога васпитача као рецитатора, визуелни контакт,
трема, збуњивање, вредновање рецитовања); 7. глума ( читање по улогама, драматизација текста,
елементи глуме, вежбе за ослобађање у простору и покрету, вежбе за координацију,
концентрацију,пажњу и машту); 8. вежбе за ослобађање и култивисање говора; 9. игре у дијалозима,
драмске игре; 10. веза глуме и рецитовања; 11. беседништво ( говорна интерпретација текста по
жанровима; појам, предмет, историја и елементи реторике;реторика и психологија детета; облици и
врсте беседе; примери добрих беседа; припрема васпитача за писање беседе; вежбе у говорењу личних и
позтнатих беседа).
Литература :
1. Ратомир Рале Дамјановић: О рецитовању, Београд, 2001.
2. Раша Плаовић: Режија и глума, Народна књига , Цетиње, 1953.
3. Миливој Поповић Мавид, Лепота казане речи, Уџбеник дикције,рецитовања и реторике,
Београд, 1996.
4. Бранивој Ђорђевић: Граматика српскохрватске дикције, Београд, 1984.
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: у извођењу групних и индивидуалних вежби користити савремена
аудиовизуелна средства; све тематско-мотивационе поступке,истраживачке методе и класичне
методе у извођењу наставе.
Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

поена

активност
писмени испит
/
60
практична настава
усмени испт
/
/
колоквијум-и
презентација
/
40
семинар-и
/
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy:
DRÁMAMŰHELY
Előadó:
Tantárgy státusa: választható
Kreditpontok:
3
Feltétel: nincs
A tantárgy célkitűzése:
a beszédkészség árnyalatainak kialakítása és fejlesztése:
drámai játékok, szavalás, előadói beszéd terén.
Tantárgy menete:

A hallgatók jó és helyes beszédkészségűvé váljanak: helyes artikuláció, hangkiejtés, szónoki egységek,
mondathangsúly.
Tantárgy tartalma:
1. a légzés fajtái, légző gyakorlatok, helyes hangképzés, artikuláció;
2. koncentrációs gyakorlatok;
3. beszédtani egységek, a beszéd dallamíve;
4. szónoklattan;
5. verstani alapok, a szavalás kritériumai;
6. színészi alapok (monológok, dialógok);
7. drámai játékok;
8. szerepjátékok;
9. egyéniségfejlesztő játékok.
Szakirodalom :
Domány Mária (2001): A bábjáték varázsa. Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta. In:
http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=16;
Előd Nóra szerk.(1995): Add tovább! – drámajátékok. Candy Kiadó, Veszprém.
Forrai Katalin (1994): Ének a bölcsödében. Editio Musica, Budapest.
Forrai Katalin(1993): Ének az óvodában. Budapest, Editio Musica.
Gabnai Katalin (1999): Drámajátékok. Helikon Kiadó, Budapest.
Kovács Ágnes szerk.(1976). Bújj, bújj, zöld ág.../Népi gyermekjátékok. Móra Könyvkiadó, Budapest.
Lázár Katalin (2008): Gyertek, gyertek játaszani! IV. Játékközlés: Alföld. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.
Lovas Mihályné- Tarr Ágnes (2011): Varázstükör: drámapedagógiai játékgyűjtemény óvodásoknak a kommunikációs
neveléshez. Nemzeti Geográfia Kft. Budapest.
Matijevics Lajos gyűjtötte (1976): Tíz, tíz, tiszta víz / Jugoszláviai magyar népi mondókák. Forum Könyvkiadó, Újvidék.
Maróthy Erzsébet – Szaitzné Gregorits Anna – Tóth Ágnes (2009): A hangképzéstől a dramatizálásig. In: Porkolábné dr.
Balogh Katalin – Balázsné Szűcs Judit – Szaitzné Gregorits Anna: Komplex prevenciós óvodai program. Trefort Kiadó,
Budapest.
Moldoványi Zsuzsa válogatta (1982):Hóc, hóc, katona / Bölcsödések verseskönyve. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest.
Molnár Gyöngyi–Papp László (2008): Csoncsikó / Morovici gyermekvilág. Moravicai Értelmiségi Fórum,
Bácskossuthfalva.
Montágh Imre (1999): Tiszta beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok. Holnap Kiadó, Budapest.
Wacha Imre (2002): A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex Kiadó.

Aktív óraszám: 3

Elméleti oktatás :2

Gyakorlati oktatás: 1

Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
60
írásbeli
Gyakorlati oktatás
szóbeli
Kollokvium
bemutató
Szemináriumi munka

pont
40
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Социологија
Наставник:
Статус предмета:
обавезни
Тип предмета: Академско - општеобразовни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета: Усвајање основних знања о предмету, научној утемељености и социолошким методама.
Основни увид у проблематику савременог друштвеног устројства, културе, економије и политике, као и
упознавање са кључним научним теоријама (савременог) друштва.
Исход предмета:Студент треба да покаже да је овладао основним социолошким појмовим, те да разуме
начине на који функционише савремено друштво, држава, култура и економија, те да препознаје одређене
друштвене проблеме и критички их посматра и елаборира.
Садржај предмета
Теоријска настава : Предмет и проблематика коју проучава социологија. Појмови културе, друштва и
цивилизације. Култура као начин живота.
Теоријски концепт друштвених промена: глобализација,
локализација, глокализација. Друштвена стратификација: слој, класа, сталеж, савремено капиталистичко
социоекономско уређење. Преступништво: појмови криминала, преступа и концепт ризичног друштва.
Економска политика и друштвеност: националне државе и економски раст, глобална позиционираност,
потрошачка култура, појам државе благостања, сиромаштва, социјалне заштите и друштвене изопштености.
Привреда и друштво: одређење рада, занимања, професија, савремене трансформације, рад и положај жена,
незапосленост.
Организације и модерно друштво: теорије организације, промене у савременим
организацијама, технологија и организације, појам бирократије и флексибилног управљања и слично.
Социолошки појам расе, етницитета и миграција. Религија и религиозност у контексту савременог глобалног
друштва. Политика: појмови власти, моћи, политике, државе, типови политичке власти, глобализација и
политичке промене, концепт геополитике и концепт биополитике. Масовни медији и комуникације: појам
масовне културе, потрошачког друштва, масовних медија, дигиталне културе, појам „умреженог друштва“,
однос модерних технологија и свакодневице. Савремене социолошке теорије: Мишел Фуко, Улрих Бек,
Ентони Гиденс, Мануел Кастелс. Технике и методологија социолошких истраживања.
Практична настава
Кроз дијалошку дидактичку перспективу, фокус практичне наставе је на конституцији критичког духа код
студената а у вези са разноликим феноменима савремене друштвености.
Одбрана семинарских радова.
Л и т е р а т у р а:
Обавезна:
1. Тарнер, Ј. (2009). Социологија. Нови Сад: Mediterran Publishing.
Проширена:
1. Гиденс, Е. (2007). Социологија. Београд: Економски факултет.
2. Кастелс, М. (2000). Успон умреженог друштва. Загреб: Голден Маркетинг.
3. Фуко, М. (2013). Историја лудила у доба класицизма. Нови Сад: Mediterran Publishing.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз
примену наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација
обављених вежби и семинарских радова. Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена до 70
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит - тест
10
практична настава - вежбе
усмени испт
60
10
колоквијум-и
..........
10
семинарски, есеји
10
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Енглески језик 2
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Услов за полагање је положен испит Енглески 1.
Циљ предмета
Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на енглеском језику за потребе
струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развијање свих језичких
вештина са тежиштем на информативном читању, писменом изражавању и комуникацији. Усвајање
медицинских појмова на енглеском језику.
Исход предмета
Усвајање термина који се везују за предмете и наставу. Да савладају и усвоје медицинску и васпитнообразовну 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. Nursery school activities
2. Nursery rhymes and songs
3. The meaning of play
4. Тhe hospital team, a job interview, profile of a student nurse
5. Heart and lung function disease
6. Medications, dosages
7. Toys
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
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: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Усмено излагање, разговор, читање и писање. Самостални рад на тексту. Писање састава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 65
Завршни испит
До 35
Семинарски рад
20
Писмени испит
20
Активност током предавања
15
Усмени испит
15
Колоквијум(и)
30 (2x15)
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Немачки језик 2
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Услов за полагање је положен испит Немачки језик 1
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: 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
Нема
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.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Вежбе: 2
Методе извођења наставе
Вербални и текстуални.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 60
Завршни испит
До 40
Активност у току предавања
15
Усмени испит
20
Интегрални текст знања
30
Писмени испит
20
Колоквијум
15
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета:
Руски језик 2
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен Руски 1
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на руском језику за потребе
струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком и граматичким минимумом. Развој све четири
језичке вештине са тежиштем на информативном читању.
Исход предмета
Да савладају терминологију из дечје књижевности и педагогије путем информативног читања датих
текстова.
Да развијају вештину разумевања и говора, информативног и изражајног читања, да науче да рецитују
поезију за децу и продублјују своје језичке способности кроз поменуте садржаје.
Да продубљују усвојена знања из грамтике стећена у среднјој школи.
Да вежбају писање приватних писама и опис личности.
Садржај предмета
Теоријска настава
-Слагање именица са придевима
-Помоћ у кући
-Другарство
-Употреба дужег и краћег облика придева
-Равнодушност
-Правила лепог понашања
-Међујезичка хармонија
-Правилна исхрана
-Анкета-колико смо задовољни животом
-Дечје песмице
-Бајке
-Приче за децу
-Завршни испит
-Овера семестра и упис оцена
-Допунска активност и поправни испитни рок
Литература
1.Козаков В., Самохин В., Россия от а до я. Москва, 1998.
2.Станковић Б. , Руско- српски речник. Нови Сад, 1998.
3.Арутюнов А.Р., Костина И.С., Коммуникативная методика русского языка как иностранного и
иностранных языков. Москва,1992.
4.Поповић Љ., Гинић Ј., Подничок1- Приручник за наставнике. Београд 2003.
5.Часописи: Космополитен, Настя, Лиза и др.
6.Интернет
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Методе читања, писања. Усмено излагање и разговор.Самосталан рад на
тексту. Писање састава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
25
5
практична настава
усмени испт
25
нема
колоквијум-и
..........
15
интегрални тест-знања
30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Развојна психологија
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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: 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 семинарских радова.
Литература
1. Мићевић, Карановић, Ј. и Кнежевић, Ј. (2013). Развојна психологија за васпитаче. Кикинда: Висока
струковна школа за образовање васпитача Кикинда.
2. Ђорђевић, Д. (1991). Развојна психологија. Горњи Милановац: Дечје новине.
3. Толичић, И. и Смиљанић, В. (1989). Развојна психологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства.
4. Манојловић, А. и Младеновић, У. (2001.). Психологија предшколског детета. Београд: Центар за
примењену психологију.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Метода предавања, проблемско излагање, истраживачка метода, метода понављања.
Предавања се одвијају интерактивно, уз примену наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду
панел дискусија, дебата, презентација, и семинарских радова. Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 50
Активност током предавања
10
Колоквијуми
30
Семинарски рад
10

Завршни испит
Усмени испит
Писмени испит

До 50
30
20
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методологија педагошког истраживања
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 4
Услов:Нема посебних услова за слушање предмета.
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: 1) познаје основне истраживачке методе и њима одговарајуће
истраживачке технике; 2) схвата поступност и познаје етапе истраживања; 3) познаје репертоар
инструмената истраживања; 4) познаје начин конструкције инструмената и њихове основне мерне
карактеристике; 5) схвата репрезентативност и дизајнирање узорка; 6) зна да самостално изради идејни
пројекат истраживања; 7) познаје основе униваријантне статистичке методе; 8) познаје технологију
извештавања о обављеном истраживању зависности од намене истраживања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна обележја науке и основне карактеристике научног сазнања. Научна хипотеза, научна чињеница,
научно објашњење, научни доказ, научни закон, научна теорија, научни систем. Етапе педагошког
истраживања (избор проблема истраживања, израда пројекта истраживања, прикупљање података, обрада
података, интерпретација података и извођење закључка, израда извештаја о истраживању, практична
примена нових сазнања). Методе педагошко-психолошких истраживања. Технике и инструменти
прикупљања података (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 по дистрибуцији-кростабулација, Хи квадрат тест, тестирање значајности разлика Т-тест и
једносмерна анализа варијансе).
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Вежбе израде инструмената и вежбе статистичких поступака.
Литература
1. Мужић, В. (1979). Методологија педагошког истраживања. Сарајево: Завод за уџбенике и наставна
средства.
2. Михаиловић, Д. (1999). Методологија научних истраживања. Београд: ФОН у Београду.
3. Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава
Југославије.
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања уз ПП презентације, панел дискусије у функцији тимског
пројектовања истраживања, решавање задатака у поступку статистичке обраде података истраживања,
презентовање самосталних идејних пројеката истраживања од стране студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 70
Испит
До 30
Активност у току предавања
5
Писмени испит или тест
Усмени испит
30
Колоквијум-и
40
Практична настава (идејни пројекти)
25
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета: Информационе технологије у васпитању и образовању
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен колоквијум, урађене вежбе
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:Практичан рад у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 70
Завршни испит
Поена 30
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
40
30
колоквијум-и
пактичан испит
30
семинар-и
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Студијски програм :

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Социологија детињства
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Академско-општеобразовни
Број ЕСПБ: 3
Услов:нема
Циљ предмета:
Проучавање централних проблема савременог детињства, и оспособљавање студената да из критичке
перспективе тематизују питања од кључног значаја за детињство у глобалном „умреженом“ друштву. У
том смислу предмет социологије детињства је студија односа између детињства и друштва у целини.
Исход предмета :
Разумевање обостраног утицаја између друштва као целине, са једне стране, и појединих елемената
друштвеног живота – детињства, са друге стране.
Садржај предмета
Теоријска настава :
- Социологија детињства као предмет за студенте Више школе за обр. Васпитача
- Теоријске парадигме у савременом изучавању детињства
- Генеза и одлике модерне идеје и праксе детињства
- Друштвене противречности детињства у савременом свету
- Породица и школа као свакодневни контексти детињства
- Концепт дечјих права
- Стил живота породице као културни контекст детињства
- Детињство и глобални медији
- Економске противречности и детињство
- Постмодерна култура и детињство.
Практична настава:
Практична настава има у фокусу развијање и неговање критичког мишљења у вези са наведеном
феноменологијом. Дијалошка перспектива наведених тема и концепата би требало да исходи дубинским
разумевањем научне области.
Литература:
Платон (1993). Држава. Београд; БИГЗ.
Кант, И. (2002). Васпитање деце. Београд:Ушће.
Живковић, Петрович (2008). Филозофија васпитања и образовања. Вршац: Висока струковна школа.
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Монолошки и дијалошки.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Активност у току предавања
10
Усмени испит
60
Тест знанја
10
Написан семинарски рад
10
..........
семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Алтернативни програми васпитно-образовног рада
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета: да се студенти упознају са неким актуелним алтернативним програмима ВОР-а
Исход предмета : да будући васпитачи овладају знањима и вештинама потребним за реализацију
алтернативних програма
Садржај предмета
Монтесори педагогија; Марија Монтесори; Монтесори вртићи; програми Монтесори вртића;
О животу и раду Марије Монтесори, Монтесори васпитач, амбијент и материјали; Монтесори вртићи
данас.
Валдорф педагогија и програми рада у вртићима овог типа;основни принципи рада у вртићима типа
Валдорф; Валдорф вртићи у Србији и окружењу;
Играонице; рођендаонице; спортске играонице и сл.облици алтернативних програма рада са
предшколском децом; специфичности програма рада у рођендаоницама;спортске играонице за
предшколску децу; играонице у трговачким центрима, туристичким и угоститељским објектима.
Практична настава: вежбе ,семинарски радови, студијски истраживачки рад у различитим
облицима алтернативних програма
.
Литература:
Група аутора (2003 и 2012): Корак по корак 2 и 3; Креативни центар; Београд
Монтесори, М.(2009) :Упијајући ум ; Београд; ЗУНС.
-Валдорф педагогија ( интернет )
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови, дискусије и сл.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Активност у току предавања
10
Тест знања
10
Написан семинарски рад
10
семинар-и
20

Завршни испит
Усмени испит

Поена
50

..........

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

25

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Наставник:
Статус предмета:
Број ЕСПБ: 3

Дидактичка средства у вртићу
Изборни

Тип предмета: Стручни

Услов:

Циљ предмета:
Упознати студенте са педагошким вредностима дидактичких средстава и материјала, дометима
савремене образовне технологије и значају интернета и социјалних медија примерених за васпитнообразовни 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: 2
Практична настава: 1
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)
Поена (60)
Поена (40)
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
практична настава-вежбе
усмени испит
30
40
колоквијум-и
10
презентације
20
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy:
DIDAKTIKAI ANYAGOK – magyar tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
3
Feltétel: nincs
A tantárgy célkitűzése:

Tudás szerzés a különböző didaktikai anyagokról és azok fontoságukról a tudásszerzés folyamatában ,a
gyermekek szokásának és ügyeségének fejlesztése céljábólA hallgatók felkészítése,hogy önállóan
kidolgozzanak didaktikai anyagokat és eszközöket,azokat értékelni tudják. Meg tudják különböztetni a
gyermekek korosztályától függően a számukra megfelelő didaktikai anyagokat ,hogy hozzá járuljanak a
gyermekek felfedező-perceptív és a motorikus-manipulatív képeségeiknek.
Tantárgy menete:

A hallgató fel lesz készítve az analitikus és kritikus gondolkodásra a didaktikai anyagok fontoságáról és
szerepéről a gyermekek foglalkozására az iskoláskor előtti intézményben;Kompetens az
értékelésben,választásban és a kritériumok alkalmazásánál a didaktikai anyagok kidolgozásánál mint a:
funkcionálisság, kreativitás és eredetiség(biztatni a gyermeket,hogy önállóan hozza létre a szabályokat),
alkalmazkodás a gyermek fejlődési lehetőségeihez (alkalmazhatóság a meghatározott fejlődési tereken),
esztétikai érték (jól megformáltság,díszítés ) és biztonságos a gyermekek szempontjából és környezet barát (a
szín tartós,nem ártalmas az egészségre ,nem baleset veszélyes és nem ártalmas a környezet számára ).
Tantárgy tartalma:
A gyermek világról való felfogása és kognitív fejlődés;Az óvónő szerepe a gyermeki fejlődés
hozzájárulásához;A didaktikai anyagok fajtái a munka formák és módszerek alapján , (pl.:probléma megoldás
módszere, analitikus-szintetikus, próbálkozás és hiba módszere );Didaktikai anyagok fajtái a tartalmak és az
aktivitások alapján;Kritériumok a didaktikai anyagok kiválasztására:funkcionalitás, eredetiség,képzelet és
kreativtás ,a gyermek fejlődési szintjének megfelelően ,esztétikai szempontok, biztonság , ökológia-újra
hasznosított didaktikai anyag;Didaktikus játékok ,anyagok és játészerek -аnalízis,kidolgozás és alkalmazás.
Gyakorlati oktatás: A megtekintett didaktikai anyagok,játékszerek alapján saját didaktikai anyag,játékszer
kidolgozása használati útmutatóval.
Szakirodalom:
1.
Prentović, R., Sotirović, V. (1998): Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova , Didakta, NS;
2.
Hansen Kirsten, A. Kaufman, Roxsane K., Burke Walsh K. (2002): Kreiranje vaspitno-obrazovnog
procesa u kome dete ima centralnu ulogu - uzrast 3-6 година.Centar za interaktivnu pedagogiju ,Beograd
3.
Rotschild, J., Daniels, E. (2002):Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima
centralnu ulogu,Biblioteka Korak po korak ,Interaktivna nastavna knjiga 3,Pedagoški centar Crna Gora,
Podgorica
4.
Squibb, B., Deitz, S. J. (2002): Aktivnosti namenjene deci do tri godine -vodič za svakodnevnu
upotrebu , Centar za interaktivnu pedagogiju , Beograd
Aktív óraszám: 3

Elméleti oktatás : 2

Gyakorlati oktatás: 1

Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10
10

írásbeli
szóbeli
Gyakorlati munkák

pont

60

20

27

Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Књижевност за децу
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета:Стручно - апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: уписан 2. семестар
Циљ предмета: упознавање студената са најзначајнијим представницима наше и светске књижевности за
децу; успостављање критеријума за избор и вредновање дела; развијање критичког односа према делу;
оспособљавање студената да теоријски и практично овладају садржајима књижевности за децу и да их
преносе генерацијама; упознати студенте са развојем књижевности за децу и односом према детињству
некада и данас.
Исходи предмета: 1. оспособљеност студената да аналитички приступају уметничком делу посматрајући га
као психолошку, друштвену, педагошку и уметничко-естетску категорију; 2. оспособити их да феномен
детињства посматрају у историјском, научном, етичком, националном, естетичком и др. контексту
стваралачке мисли упућене младима; 3. оспособити их да самостално тумаче књижевно дело и да преносе
утиске на децу предшколског узраста; оспособити студенте да сами уочавају вредност оригиналног стила,
језика и композиције уметничких дела.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1. упознавање, припрема и упис семестра;2. особености, име и историјски развој
књижевности за децу; 3.однос између књижевности за децу и књижевности за одрасле; 4. деца и свет
детињства; 5. феномен игре, фантастика, хумор ,нонсенс, оптимизам и парадокс; 6. теме, идеје, ликови,
стил и језик,
композициja књижевног дела, версификацијa, етичко-естетске, васпитно-образовне
вредности; ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА 7. усмена књижевност у односу на писану, усмене
прозне врсте:бајке, легенде, басне, шаљиве приче и др; 8. лирске врсте:успаванке, ташунаљке, брзалице,
разбрајалице, ругалице, дечје игре итд; 9. лирско-епске народне врсте:Смрт мајке Југовића, Марко
Краљевић и Муса Кесеџија, Хасанагиница, Предраг и Ненад, Мали Радојица и др; 10. прозне народне врсте:
бајке(избор), басне,(избор), легенде( избор),шаљиве приче(избор),пословице, загонетке и питалице(избор);
11. Писана кжижевност за децу: лирске врсте(избор);12 поезија за децу : Ј.Ј. Змај, Д.Максимовић, Г. Витез,
С.Раичковић, Д. Лукић, Д. Радовић, М. Антић, Д. Ерић , Рајко П. Ного и др; 13.приповедне врсте: бајке
(Ш.Перо, Браћа Грим, Х.К.Андерсен, С.Пушкин);14. бајке југословенских писаца ( И.Б. Мажуранић, Д.
Максимовић, Г. Олујић, Т. Росић);15. басне (Езоп, Ла Фонтен, Крилов, Д. Обрадовић);16. приче и
приповетке (светска књижевност: А.П. Чехов, О. Вајлд, К. Колоди; домаћа књижевност:М. Глишић, Ј.
Веселиновић, Л. Лазаревић, И. Андрић);17 сликовнице и стрип;18. лектира из књижевности за децу: Д.
Дефо, А.. Егзипери, М. Твен, Ч. Дикенс, Б. Ћопић, Д. Максимовић, С. Раичковић, Д. Радовић, Б. Нушић, Р.
Братић и др. Завршни писмени и усмени испит; овера семестра и упис оцене; допунска настава и поправни
испитни рок.
Литература :1. Слободан Ж. Марковић: Записи о кжижевности за децу, Београд, 1971.
2. Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001.
3. Воја Марјановић : Књижевност за децу и младе, Београд, 2001.
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: монолошка, дијалошка и фронтална метода; групни облик рада и рад на
различитим нивоима сложености; тематско-мотивски поступци; истраживачке методе и поступци;
проблемски приступи обради; обрада поступком расправљања, дебата, дискусија, радионица и играњa
улога; при обради користити графоском, видео-бим и др. наставна средства.
Консултације се обављају индивидуално и групно.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
..........
семинарски рад
20
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: GYERMEKIRODALOM – magyar tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa:
kötelező
Kreditpontok:
4
Feltétel: 3. Szemeszter – beiratkozás
A tantárgy célkitűzése:
A magyar és világirodalmi gyermekirodalom révén az emberré válás próbatételeinek és bölcsességének átadása.
Tantárgy menete:

A művek értékelése a fenti szempont alapján.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
A gyermekeknek szóló irodalom úttörői és történelmi kialakulásrajza.
Művek több szempontú csoportosítása és képviselőik.
Bölcsességek taníthatóságok kiemelése.
Gyakorlati oktatás:
Olvasás során bölcseleti napló vezetése.
Szakirodalom:
Bálint Péter szerk. (2007): A meseszövés változatai. Didakt, Debrecen,
Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia. Magvető, Budapest.
Komáromi Gabriella (2005): Elfelejtett irodalom. Fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza
történetéből: 1900–1944. Móra Könyvkiadó, Budapest.
Komáromi Gabriella szerk.(2008): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest.
Lovász Andrea szerk.(2011): Navigátor. Kortárs gyermekirodalmi lexikon. Böngésző és olvasókönyv.
Cerkabella Könyvkiadó, Szentendre.
Penavin Olga (1984): Jugoszláviai magyar népmesék I-II. Budapest – Újvidék .
Raffai Judit (2004): A magyar népmesemondás hagyománya. Budapest.
Aktív óraszám: 3

Elméleti oktatás : 2

Gyakorlati oktatás: 1

Metódus: frontális, dialogikus, csoportmunka, PP prezentáció.
Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10

írásbeli
szóbeli
..........

pont
30
40

20

29

Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Предшколска педагогија
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета: Стручно - апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета : да студенте упозна са основним појмовима и категоријама у области предшколске педагогије,
да упознају особине деце предшколског узраста; да стекну сазнања о карактеристикама појединих аспеката
развоја детета, али и о целовитости дечје личности.
Исход предмета : да студенти овладају основном терминологијом у области предшколског васпитања, да
схватају улогу и место предшколске педагогије у систему наука, да имају јасну слику о детету предшколског
узраста и њјеговим потенцијалима, да студенти добро познају особености учења код деце, значај и врсте
стваралаштва и улогу васпитача у томе; да умеју самостално да израде планове рада за одређене периоде; да су
свесни значаја игре и своје улоге у њој.

Садржај предмета
Теоријска настава:
предшколска педагогија као наука,
основни појмови предшколске педагогије-васпитач,
васпитање и чиниоци развоја,
особине развоја деце предшколског узраста,
физичко васпитање деце,
развој друштвености и моралности код деце( самосталност,идентитет),
емоционални развој и адаптација (испит).
учење код предшколске деце,
развој дечјег стваралаштва,
методе у раду са предшколском децом,
методологија предшколске педагогије,
планирање и програмирање рада у вртићу,
теорије игре и примена игре у вртићу,
сарадња васпитача са породицом,
сарадња са школом. (испит)

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

Литература :
- Каменов,Е. (више издања) : Предшколска педагогија 1 и 2; ЗУНС; Београд,
Методика 1.,2. и 3.део; Нови Сад,
-Група аутора (1997) : Корак по корак; Креативни центар; Београд,
-Основе програма предшколског васпитања
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе : усмено излагање уз примену одговарајућих помагала и техничких средстава;
дискусије ; практичан рад студената

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
писмени испит
До 20
усмени испт
до 10
..........
до 30
до 10

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика васпитно-образовног рада
Наставник:
Статус предмета:
Обавезни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета: Да се студенти упознају са особеностима деце раних узраста; да упознају поступке у
раду са овом децом, као и садржаје рада са њима, имајући при томе у виду пре свега јединство неге и
васпитања.
Исход предмета: Овладање поступцима рада са децом јасленог узраста, самостално планирање,
реализација и вредовање рада са децом најмлађег узраста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специфичности развоја и учења деце раног узраста. Природна и вештачка исхрана. Подршка дојењу.
Нормалан раст и развој. Нега здравог и болесног детета. Специфичности неге превремено рођене деце.
Дејство особених физичких, социјалних и културолошких услова у којима дете започиње живот. Начела
неге и васпитања деце у јаслицама. Проблем адаптације у дечјим јаслицама-узроци, начини испољавања,
приступ и решавање. Нега-превијање, пеленски ојед, технике храњења, нега пупчаника, нега кожних
промена, микроклима просторије, терморегулација. Повреде деце најмлађег узраста-начини
повређивања, ризико фактори, њихова превенција, прва помоћ, тријажа. Очување здравља, хигијена и
задовољавање потреба за храном и сном. Активности које се организују са децом раног узраста. Игре и
играчке које се користе у јаслицама. Однос васпитач-дете раног узраста. Проблеми у раду са децом и
начини њиховог решавања. Сарадња са родитељима деце раног узраста. Планирање, евиденција и
евалуација рада у јаслицама. Медицинска психологија детета. Емоционални развој-аутистична фаза,
симбиотска фаза, сепарација и индивидуализација. Успостављање и контрола вршења нужде.
Соматизација и конверзивни поремећаји. Енуреза и енкопреза. Моторичке сметње понашања и
моторичке навије. Синдром непажња-хиперактивност. Злостављање и занемаривање деце. Улога
родитеља у раном детињству.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Практични примери и ситуације везане за рад у јаслицама и њихова анализа.
Литература
1. Ивић М (1989). Васпитање деце раног узраста. ЗУНС, Београд.
2. Група аутора ( ): Корак по корак 1
3. Правилник о основама програма...
4. Еинон, Д.( ):Рано учење
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Усмено излагање тематских целина уз примену одговарајућих техничких
помагала, дискусије о појединим садржајима и практичним примерима рада у јаслицама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 70
Завршни испит
До 30
Активност у току предавања
20
Усмени испит
30
Практична настава
10
Семинарски рад
10
Колоквијум-и
30

31

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Ментална хигијена
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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.
Литература
1. Мићевић, Карановић, Ј., Кнежевић, Ј. и Радовановић, М. (2014). Ментална хигијена. Кикинда: Висока
струковна школа за образовање васпитача, Кикинда.
2. Влајковић, Ј. (1990). Теорија и пракса менталне хигијене. Друштво психолога Србије, Београд.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, рад у групи, семинарски радови, колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 50
Завршни испит
До 50
Активност у току предавања
10
Усмени испит
30
Практична настава
10
Писмени испит
20
Семинарски рад
10
Колоквијум-и
20
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Вокално- инструменталнa настава
Наставник:
Статус предмета: обавезан
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема услова за слушање предмета
Циљ предмета :
1. упознавање са основама теорије музике;
2. упознавање са основама вокалне технике; 3. упознавање са техником свирања на изабраном
инструменту
Исходи предмета : 1. студент треба да овлада основним теоријским знањима; 2. студент треба да
савлада читање из нота; 3. студент треба да се оспособи за почетно свирање на одабраном
инструменту; 4. студент треба да правилно артикулише свој глас заједно са свирањем на
инструменту
Садржај предмета
Теоријска настава:
1. звук;2. особине тона; 3. основни елементи линијског система и знаци који се уписују у њега - кључеви,
ознаке за такт, повисилице, снизилице, разрешилице ; 4. редослед повисилица и снизилица, и принципи
низања лествица
Практична настава :
1. савладавање основних тонова на инструментима-код клавира и синтисајзера свирање десном руком;
2. код гитаре савладавање тонова на празним жицама, apoyando i tirando свирање
Литература
1. Тајчевић, М. (1989.), ОСНОВНА ТЕОРИЈА МУЗИКЕ, Београд
2. Костадиновић, Н. (2006.),ВЕЖБЕ ЗА ИНСТРУМЕНТ ГИТАРА И СИНТИСАЈЗЕР
(КЛАВИР), скрипта за вокално-инструментални практикум
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе : Метода објашњавања, разговора, демонстрације; Облици рада –
фронтални , групни, индивидуални; Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

5
40

Завршни испит

поена

Писмени испит
усмени испт
посета концертима
учествовање у музичкодрамским програмима

20
20
5
10
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Психологија емоција
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Стручни
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
Предавања, панел дискусије, презентације самосталних елабората о појединим емоцијама, размена
искустава кроз радионичарски приступ.
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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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:

Сценска уметност и луткарство

Наставник:
Статус предмета:

изборни

Тип предмета: Стручни

Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета: Да студенте осамостали у припреми представе за предшколски узраст на основу већ
написаног текста или кроз процесни рад при чему користе теоријско и практично знање које стичу на
вежбама и радионицама.
Исход предмета Студенти ће бити у могућности да науче шта је то позориште, глума, како се прави
представа и да та сазнања касније пренесу на децу подстичући њихову спонтаност, креативност,
изражајност и естетско вредновање.
Садржај предмета
Уводно излагање о сценској уметности
Дечија драма (Дечији театар и Креативна драма)
Позоришна критика
Дечија игра и Театар покрета Јожефа Нађа
Историја филма у корелацији са сценском уметношћу .
Дете и филм
Филмска критика
Радио драма .
Дечије емисије уживо, документарне драме и емисије за децу које праве одрасли .
Феномен телевизије у васпитању детета
Литература :
Књиге: Роналд Харвуд Историја позоришта, CLIO, Beograd, 1998; Виктор Тарнер Од ритуала до
театра, August Cesarec Zagreb, 1989; Речник позоришне антропологије Приредиле и обрадиле Ивана
Вујић и Александра Јовићевић, Факултет драмских уметности, Београд, 1996; КС Станиславски
Систем, Партизанска књига, Београд, 1982; Ли Стразберг Сан о страсти, Факултет драмских
уметности, Београд, 2004; Миленко Мисаиловић Дете и позоришна уметност, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1997; Милан Мађарев Креативна драма у Шкозоришту; Милан Мађарев
Театар покрета Јожефа Нађа; Зора Бокшан Од игре до позорнице, Kреативни центар, Београд, 2004;
Кит Džonston, Импро, Theatre Arts Book, New York, 1977; Дејвид А. Кук Историја филма I и II, CLIO,
Београд, 2005; Жак Омон и Мишел Мари Анализа филмова, CLIO, Beograd, 2007; Гојко Милетић
Свет радио драме, Радио Београд, Београд, 1982
Приручници: Звјездана Ладика Дијете и сценска уметност, Школска књига, Загреб, 1970
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: комбиноване
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијуми
семинар

10
10
15
15

усмени испт

50
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: SZÍNPAD ÉS BÁBMŰVÉSZET
Előadó:
Tantárgy státusa: választható
Kreditpontok: 3
Feltétel: nincs
A tantárgy célkitűzése:

A hallgató önállóan szöveg ill. ötlet alapján össze tudjon állítani drámai előadást.
Tantárgy menete:

Ráérez arra, hogy mi a színház és a gyerekekben is kifejlődik ez a fajta alkotókészség.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
Gyermekdráma;
Színházi kritika;
Nagy József indítványa a Mozgásszínház;
Gyermek és a film;
Rádiódráma;
Gyermekadások élőben.
Gyakorlati oktatás:
Előadások készítése.
Szakirodalom:
Ajkay K.: A pszichodráma módszer önismereti alkalmazása. In.: Önismereti csoportok. szerk: Rudas János.
Animula, 2011.
Antons, K.: A csoportdinamika gyakorlata - Gyakorlati és technikák Synalorg Kft., 2006
Kaposi László szerk.: Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest, 1995, Marcibányi Téri Művelődési Központ
Kaposi László: Játékkönyv. Budapest, 1993, Marczibányi Téri Művelődési Központ
Koinónia Zinder, David: Test – Hang – Képzelet, Kolozsvár, Koinona 2009
Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009
Rudas, J. [1990] több kiadás: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok.
Winnicott, D. W.: Kisgyermek, család, külvilág. Animula, 2000.
Zseni A: (szerk.): Pszichodráma a gyakorlatban: (6 kötet): I. Játékban felnőni, II. Megélni – túlélni, III.
Téglánként a házat, IV. A ház tovább épül, V. Lakjuk a házat, VI. Ligetünk. Animula Kiadó, 1996-2005.
Aktív óraszám: 3
Elméleti oktatás : 2
Gyakorlati oktatás: 1
Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
Vizsga előtti kötelezettségek
pont
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10
10
15
15

Záróvizsga

pont

írásbeli
szóbeli
..........

---50
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Музичка радионица
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема.
Циљ предмета: Оспособљавање студената за примање садржаја које ће упознати са могућностима
откривања акустичне појаве околине, импровизације са инструментима, гласом, покретом, радњом,
развијање фантазије маште у оквиру дечје игре, прилагођене могућностима предшколског узраста.
Исход предмета: Изборни предмет се повезивањем комплексних музичких садржаја пружа студенту
садржаје из ужестручне теме, а усвајајући их кроз праксу, обогаћује, проширује знање које може
применити у будућем раду.
Садржај предмета: Практична настава: Полазна основа система се сатоји од „малих помака“ –
идеја, која чини једну граничну појаву између учења и игре. Покрет на музику-ходање, трчање,
скакање, скакутање. Певање повезано са радњом. Опонашање ходање тапшањем, са импровизацијом.
Стварање ритмичких мотива на речи, на имена, дозива, свирајући на инструменту. Игра са
интензитетом. Стварање тонова импровизација на графички приказ.
Литература: Препоручена:
1. Lilli Friedemann: Kinder spielen mit Klängen und Tönen (17-52 str.) Prevod
2. Gertrud Meyer-Denkmann: Klangexperimente und gestaltungsversuche im Kindesalter (11-15,23-29,
prevod)
3. Sary L: Kreativne muzicke vezbe (Prevod 1-50,str.)
4. Orff C: Schulwerk (Musik fur Kinder) Notni zapis.
Теоријска настава: 0
Практична настава: 2
Број часова активне наставе 2
Методе извођења наставе: Групна настава,са практичним задацима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
практична настава
15 вежби х
усмени испит
40
4 (укупно
60)
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Породична
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема

педагогија
Тип предмета: Стручни

Циљ предмета
сагледавање теоријских оквира породичне педагогије и усвајање темељних појмова о породици.
стицање знања о различим теоријским приступима проучавању породице и њене улоге у развоју друштва
упознавање са карактеристикама, функцијама и променама у савременој породици
стицање знања о могућностима грађења партнерских односа између породице и васпитно-образовних институција
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен за:
аналитичко и критичко мишљење о значају и улози породице
идентификовање узрока васпитних проблема у породици
примену стечених знања у циљу деловања на отклањању васпитних проблема у породици у складу са
компетенцијама васпитача
активно учествовање у грађењу патрнерских односа васпитно-образовних институција и породице

Садржај предмета
Теоријска настава
Породична педагогија (појам, предмет, место, задаци; --Породица као васпитна заједница
Историјски преглед схватања о породици; -Теорије и теоријски приступи у проучавању породице
Породица и друштвене промене; Типови породице
Карактеристике и функције савремене породице; -Структура и функционалност породице
Породични односи; -Сарадња породице и васпитно-образовних инстритуција
Значај и улога породичног васпитања у развоју личности
Методе, средства и принципи породичног васпитања
Психодинамика и атмосфера породичног живота
Стилови васпитања у породици
Проблеми породичног васпитања
Појавни облици непррилагођеног понашања
Типови родитеља
Припрема за брак и одговорно родитељство
Педагошко образовање родитеља

Породично законодавство
Литература
Ackerman, N.: (1987), Психодинамика породичног живота, Подгорица: Побједа
Аријес, Ф.: (1989), Векови детињства, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства
Вилотијевић, Н.: (2002), Породична педагогија, Београд, Учитељски факултет, Вршац: Виша школа за
образовање васпитача
Вуков, М. и сар.: (1994), Путеви и странпутице породице, Београд: Култура
Гордон, Т.: (2003), Умеће родитељства – како подизати одговорну децу, Београд, Креативни центар
Грандић, Р.: (2006), Прилози породичној педагогији, Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине
Ђорђевић, И. и сар.: (1994), Како успешно васпитавати – педагогија и психологија за родитеље, Ниш,
Градина
Пјурковска-Петровић, К.: (1990), Дете у непотпуној породици, Београд, Просвета
Станојловић, Б.: (1994), Породица и васпитање деце, Београд, Научна књига

Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе. предавања, рад у групама, самостални рад, дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит – тест
20
практична настава - вежбе
усмени испт
30
колоквијум-и
практикум
30
10
семинарски, есеји
10
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Педагошка психологија
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Одслушан курс из опште психологије
Циљ предмета
Усвајање основних знања о предмету, научној утемељености и методама педагошке психологије. Увид у
проблематику учења, питање способности за учење и начине учења. Индивидуализација процеса учења у
институционалним условима.
Исход предмета
Студент треба да: 1) Покаже да је овладао основним психолошким појмовима опште и развојне
психологије како би их применили у пракси; 2) Покаже да зна рационализовати процес учења; 3) Зна да
организује васпитно-образовне активности тако да трансфер учења буде у свим областима.; 4) Покаже да
је савладао: когнитивне чиниоце учења, мотивационе чиниоце успешног учења, емоционалне и
социјално-психолошке чиниоце успешног учења; 5) Познаје организацију наставе као чинилац успешног
учења; 6) Овлада мерењем успеха у учењу; 7) Зна да открије обдарену децу и децу са сметњама, покаже
разумевање и уважавање особености и индивидуалне разлике међу децом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и проблематика коју проучава педагошка психологија. Учење и развој. Трансфер учења.
Когнитивни чиниоци учења. Мотивациони чиниоци успешног учења. Емоционални чиниоци успешног
ученја. Социјално-психолошки чиниоци успешног учења. Организација наставе као чинилац успешног
учења. Мерење успеха у учењу. Обдарена деца. Деца са сметњама у развоју.
Практична настава
Примена специјалних вежби за развој стваралачких способности. Примена васпитних поступака за развој
унутрашње мотивације и мотива постигнућа. Организација интерактивне наставе. Одбрана семинарских
радова.
Литература
1. Вучић, Л. (1985): Педагошка психологија, Друштво психолога Србије, Београд
2. Ђурић, Ђ. (1997): Психологија и образовање, Учитељски факултет, Сомбор
3. Ивић, И. (1985): Активно учење 1 и 2, УНИЦЕФ, Београд
4. Пешић, М. (1985): Мотивација предшколског детета за учење, Просветни преглед, Београд
5. Медоуз, И., Кешдан, А. (2000): Како помоћи деци да уче, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз
примену наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата,
презентација обављених вежби и семинарских радова и резултата посматрања живота и рада
предшколске установе у току праксе. Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит - тест
5
2x15 = 30
практична настава - вежбе
усмени испт
10
40
колоквијум-и
..........
семинарски, есеји
15
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика развоја говора 1
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета: Стицање сазнања о методици развоја говора деце као научно-наставној дисциплини, усвајање
основних знања о општим питањима развоја говора и схватања да деца уче језик кроз његову употребу у
разноврсним природним ситуацијама комуникације.
Исход предмета: Оспособљавање студената да самостално раде на развијању говора деце јасленог узраста, тј.
да им помогну у развијању што богатије и разноврсније језичке праксе кроз разне видове рада; да се оспособе
за комплетну комуникацију с децом; да развију свест о значењу сопствене говорне активности за општи развој
деце; да испоље разумевање за индивидуалне разлике међу децом и прилагоде васпитно деловање
особеностима детета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Методика развоја говора као научно-наставна дисциплина, њен предмет и задаци. Општа питања развоја
говора: теорије о развоју говора, комуникација, језик као симболички систем, језик и говор, правила употребе
језика. Основне карактеристике говора предшколског детета: развој гласовне стране говора, развој речника и
значења речи, развој синтаксе функције говора предшколског детета, комуникативне и приватне функције
говора. Развојни задаци: основна начела васпитно-образовног рада на развоју говора. Програмска оријентација
рада по узрастима. Утврђивање језичког статуса (говорне развијености) деце. Планирање васпитно-образовног
рада и припрема за активности у јаслицама. Корелација рада из васпитно-образовних подручја: делатности у
вртићу; дидактичка средства, принципи методе рада; слушање и дискриминација гласова; артикулација
гласова др.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Утврђивање језичког статуса деце у вртићу, организација и извођење језичких игара, драматизација, игрокази,
такмичења, прослава рођендана, празника и слично. Активности у јаслицама: припрема маски, реквизита и
костима за драматизације. Припрема исказа деце различитих нивоа говорног развоја. Заостајање и поремећаји
у развоју говора, критеријуми разликовања заостајања и поремећаја у говору, стварање услова за испољавање
свих функција говора. Обезбеђење разноврсних ситуација у комуникацији.
Литература
1. Матић Р (1981). Развој говора код детета. ЗУНС, Београд.
2. Група аутора (1981). Развој говора код детета. ЗУНС Београд.
3. Група аутора (1987). Говор у предшколској установи. ЗУНС, Београд.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Вербална, демостративна и дијалошка метода; рад у групама; организовање панел
дискусија; одбрана семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 60
Завршни испит
До 40
Активност у току предавања
15
Усмени испит
20
Практична настава
15
Писмени испит
20
Семинарски рад
10
Колоквијум-и
20

40

Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA I. – magyar tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
5
Feltétel: nincs
A tantárgy célkitűzése:
Az iskoláskor előtti korosztály beszédtani sajátosságainak teljeskörű megismerése.

Tantárgy menete:
Képességek kiépítése és a beszédkultúrához tartozó tudásanyag elsajátítása.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
A beszédkultúra fejlődése a gyermekkorban;
Koragyermekkor beszédkultúrájának sajátosságai;
Beszédmetódusok;
Nyelvi játékok a beszédkultúra gyarapítására és helyesbítésére.
Gyakorlati oktatás:
Bekapcsolódás az óvodai beszédkultúrába.
Szakirodalom:
Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER
Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A beszédhanghallás fejlesztése a 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó,
Szeged.
Montágh Imre (1985): Mondjam vagy mutassam? Szó – hang – gesztus. Budapest.
Szőke Anna szerk.(2006): Ne csak taníts, örökíts! A vajdasági magyar óvodapedagógusok tíz éve. Újvidék.
Zilahi – Stöcker – Ráczné – Lőrinczné – Németh (1996): Óvodai nevelés játékkal, mesével. Elmélet és
módszertan. Budapest.
Aktív óraszám: 3

Elméleti oktatás : 2

Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
Vizsga előtti kötelezettségek
pont
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10
10
10
15

Gyakorlati oktatás: 1

Záróvizsga

pont

írásbeli
szóbeli
..........

5
50
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика развоја почетних математичких појмова 1
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен 1. и 2. део Предшколске педагогије
Циљ предмета
Стицање стручних и проширивање општих знања, способности и вештина студената за организацију
услова и управљање процесима учења и поучавања, планирање, реализацију, праћење, евалуацију,
самоевалуацију, иновирање, документовање и презентацију математичких активности деце
предшколског узраста применом савремених информационо-комуникационих технологија (ИКТ).
Исход предмета
По завршеном курсу студенти су оспособљени да: 1) Врше дидактичко-методичку трансформацију
садржаја. 2) Планирају циљеве, задатке, методе, облике, средства у математичким активностима деце.
3) Осмишљавају дидактичке ситуације које подстичу формирање почетних математичких појмова код
деце. 4) Изграђују глобалне, оперативне и дневне планове математичких активности. 5) Креирају
инструменте за праћење и евалуацију математичких активности. 6) Процењују педагошке ефекте
примене нових ИКТ у предшколској математици. 7) Планирају математичке активности засноване на
иновативних 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 садржаја
(геометријски садржаји на предшколском узрасту – предгеометрија, формирање представа о
бројевима – предаритметика). 4) Планирање математичких активности. 5) Савремене ИКТ у
математичким активностима предшколске деце. 6) Праћење, вредновање и самовредновање
рада деце и васпитача у области предшколске математике.7) Иновативни модели рада.
Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад)
 решавање практичних задатака. Анализа програмских садржаја предшколске математике.
Дидактичко-методичка трансформација садржаја (креирање репрезентативних примера за
формирање почетних геометријских и аритметичких појмова). Израда глобалних и
оперативних планова за реализацију математичких активности деце. Анализа штампаних
издања предшколске математике за децу. Презентација и евалуација интерактивног образовног
софтвера чији садржаји доприносе формирању почетних математичких појмова. Креирање
инструмената за евалуацију математичких активности деце предшколског узраста.
Осмишљавање, креирање и презентација хеуристичких математичких игара. Формирање
студентског предметног досијеа (портфолиа). Самоевалуација знања студената применом online тестова. Практичне симулације активности студената.
Литература
1. Хилченко, С. (2017): Методика развоја почетних математичких појмова 1, уџбеник, Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера - Суботица.
2. Добрић, Н.(1985): Развијање почетних математичких појмова у предшколским установама,
Београд.
3. Марјановић, М. и др. (1997):Корак по корак 2, Креативни центар; Београд, (стр. 207-266).
4. Прентовић, Р., Сотировић, В. (1998): Методика развоја почетних математичких појмова, Дидакта,
Нови Сад.
Број часова активне наставе недељно током семестра/троместра/године
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрација,
писаних и практичних радова, e-learning;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена (60)
Завршни испит
Поена (40)
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава, симулација
усмени испит
30
40
колоквијуми
20
семинари
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: A MATEMATIKAI ALAPFOGALMAK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 1. –
magyar tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
4
Feltétel: Az iskoláskor előtti pedagógia vizsga
A tantárgy célkitűzése:

A hallgatók ismerjék meg a matematikai alapfogalmak kialakulásának folyamatát az iskoláskor előtti
korosztálynál,mint az eljárásokat a közvetlen gyermeki tapasztalatok átvitelére a matematikai
fogalmakba. Kialakítani a pozitív hozzá állást a matematika iránt,elhárítani a félelmet a
matematikától.
Tantárgy menete:
A hallgatók sajátítsák el az elméleti-módszertani eljárásokat a matematikai alapfogalmak kialakitásának
területén,hogy

jól ismerjék a gyermekek kognitív jellemzőit ,tartalmakat , módszereket, tanulási lehetőségeket,
munka formákat és eszközöket ezen a területen.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
A matematikai alapfogalmak kialakításának fogalma,tárgya.A szervezett munka szükségessége.A matematikai
alapfogalmak fejlesztésének lehetőségei.A tanulás jellegzeteségei az óvódáskorú gyermekeknél.Program
tartalmak
a
matematikai
alapfogalmak
kialakítása
területén.Logikai
műveletek
konkrét
tárgyakkal,halmazok,számok,nagyságok,geometriai alakzatok,mérések és mértékek.
Gyakorlati oktatás:
Az elméleti anyag,feldolgozott program tartalmak alkalmazása a gyakorlatban,foglalkozás tervezetek
összeállítása,segéd eszközök elkészítése,különféle témák feldolgozására játék példák keresése,feladatlap
egyéni összeállítása a korosztálynak megfelelően,foglalkozások megtekintése és elemzése.
Szakirodalom:
Šimić, G.(1998): Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova,Viša škola za obrazovanje
vaspitača,Šabac
Dobrić,N.(1985):Razvijanje početnih matematičkih pojmova u predškolskim ustanovama,Beograd
Grupa autora(1997):Korak po korak 2,Kreativni centar,Beograd
Risto Prentović,Velimir Sotirović (1998):Metodika razvoja početnih matematičkih
pojmova,Didakta,Novi Sad
Dr Kuka Miroslav, Đokić Ildikó(2012):A matematikai alapfogalmak kialakításának módszertana és a
képzőművészeti nevelés módszertana,VOVA,Beograd
Aktív óraszám: 3
Elméleti oktatás : 2
Gyakorlati oktatás: 1
Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

5
10
20
20

írásbeli
szóbeli

pont
45
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Kорективни педагошки рад
Наставник:
Статус предмета:
обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов:нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања и методских поступака у функцији помоћи у развоју неке недовољно
развијене или непостојеће физичке или психичке функције код детета.Оспособити студенте да знају
препознати клиничку слику одређених поремећаја, улогу васпитача у отлањанју или ублажавању
поремећаја.
.
Исход предмета
Студент треба да: 1)покаже да зна разликовати дисхармоничан и хармоничан психофизички развој; 2)
Покаже да зна класификацију деце са посебним потребама и специфичности свих тих поремећаја; 3)
Зна методичке поступке за корекцију развојних поремећаја; 4) Покаже да зна да открије децу са
сметњама; 5) Покаже да зна организовати васпитно-образовни рад у инклузивној групи, покаже
разумевање и уважи особености и индивидуалне разлике међу децом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, место и улога КПР у васпитању и образовању предшколске деце. Хармоничан и дисхармоничан
психофизички развој.Методички поступци за корекцију развојних поремећаја.Класификација деце са
посебним потребама; врсте и специфичности развојних поремећаја. Практо-гностички поремећаји.
Поремећаји из развојне неуролингвистике. Поремећаји психомоторике у ужем смислу. Поремећаји
услед општег развојног несклада. Неразвијеност интелигенције и рани премећаји осећања. Первазивни
развојни поремећаји. Анксиозни поремећаји. Други поремећаји понашања. Стрес, одговор на стрес и
проблеми прилагођавања деце. Интеграција деце са посебним потребама у редовне вртиће.
Практична настава
Примена појединих методичких поступака у корекцији развојних поремећаја - серије вежби: а) тело,
покрет, простор; б) сензомоторне и манипулативне активности; ц) релаксација и ритмичке вежбе; д)
игровне активности у функцији отклањања поремећаја.
Одбрана семинарских радова.
Л и т е р а т у р а:
Обавезна:
1. Ераковић, Т. (1995). Корективни педагошки рад. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2. Станковић Ђорђевић, М. (2002). Деца са посебним потребама. Пирот: Виша пкола за образовање
васпитача у Пироту.
Проширена
1.Ераковић, Т. (2008). Методика корективног педагошког рада. Нови Сад:Градска библиотека Нови
Сад.
2.Станковић Ђорђевић, М. (2003). Сви заједно. Пирот: Виша пкола за образовање васпитача у Пироту.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз примену наставних помагала.
Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација обављених вежби и
семинарских радова и резултата посматрања живота и рада предшколске установе у току праксе.
Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена до 70
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава - вежбе
колоквијум-и
семинарски, есеји

5
10
2 x 20
15

писмени испит - тест
усмени испт
..........

30
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Инклузивна
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема услова

педагогија
Тип предмета: Стручно-апликативни

Циљ предмета:Упознатвање студената са моделом инклузивног образовања; Сензибилизација студената за рад са децом
са посебним потребама;Упознавање студената са теоријским основама инклузивног програма; Упознавање студената са
практичним решењима имплементације инклузивног образовања и са стратегијама сензибилизације остале деце на
потребе и проблеме деце са посебним потребама.
Исход предмета:Студент треба да: 1) покаже да познаје инклузивну терминологију; 2) да покаже да зна моделе
образовања деце ометене у развоју; 3) да познаје разлоге увођења инклузије на предшколском узрасту; 4.) познаје
образовање у контексту људских права; 5) да зна улогу васпитача у инклузивном програму; 6) покаже да познаје улогу
различитих актера у процесу инклузивног образовања; 7) покажу да су оспособљени за израду индивидуалних
стимулативних планова.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и улога инклузивне педагогије у васпитању и образовању деце са посебним потребама; Модели
образовања деце са сметњама у развоју; Значај инклузије на предшколском узрасту; Образовање у контексту
људских права; Систем предшколског васпитања и образовања у Србији; Тимски рад: васпитач, стручни
сарадници, родитељи деце са посебним потребама;Инклузивни модел рада у вртићу – вртић по мери детета;
Основни предуслов за развој инклузивног програма; Припреме вртића за прихват деце са сметњама;
Припремањ васпитача- компетенције за рад са децом са сметњама; Припремање остале деце на долазак и
боравак вршњака са тешкоћама у развоју; Припрема родитења и партнерство са њима. Индивидуализација
рада у складу са потребама детета.
Практична настава
Израда индивидуалних стимулативних планова и њихова реализација гроз групне активности и игру.
Примери формулисања дугорочног циља и међукорака у његовој реализацији; Примери радионица за
припрему деце у групи за укључивање детета са тешкоћама у развоју; Примери радионица како подстицати,
развијати и одржавати спремност детета за комуникацију; Одбрана семинарских радова.
Л и т е р а т у р а:
Обавезна:
1.Дошен, Љ. и Гачић-Брадић, Д (2005). Вртић по мери детета, Београд: Save the Children UK, Програм за
Србију.
2. Daniels, E, Staford, K. (2002). Укључивање дјеце са посебним потребама у редовни васпитно-образовни
процес, Подгорица: Педагошки центар Црне Горе.
3..Родић, Н. (2009). Интеграција деце са сметњама у развоју у образовне процесе. Ин: Зборник радова са 3.
међународне конференције(стр. 95-102).Суботица: Учитењски факултет на мађарском језику.
Проширена:
1.Saifer, S и сар. (2000). Индивидуални приступ подучавању, Београд: Центар за интерактивну педагогију.
2.Секулић-Мајурец, А. (1988). Дјеца с тешкоћама у развоју у вртићу и школи, Загреб: Школска књига.
3.Walsh, K.B. (2003). Стварање средине за учење усмерене на дете, Београд: Центар за интерактивну
педагогију.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом. Вежбе се
одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација обављених вежби, семинарских радова,
есеја. Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена до 70
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит - тест
5
практична настава - вежбе
усмени испт
25
30
колоквијум-и
..........
2 x 20
семинарски, есеји
20

45

Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика неге и васпитања деце раног узраста
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из : Предшколска педагогија, као и МВОР
Циљ предмета :
- да се студенти упознају са особеностима деце раних узраста ; да упознају поступке у раду са
овом децом, као и садржаје рада са њима, имајући при томе у виду пре свега јединство неге и
васпитања.
Исход предмета :
- да студенти добро познају особине деце раних узраста, да овладају поступцима рада са овом
децом, да умеју самостално да планирају, реализују и вреднују рад са децом у јаслицама.
Садржај предмета
Теоријска настава:-специфичности развоја и учења деце раног узраста,
-начела неге и васпитања деце у јаслицама,.
-проблем адаптације у дечјим јаслицма,
-нега деце, очување здравља, хигијена и задовољавање потреба за храном и сном,
-активности које се организују са децом раног узраста,
-игре и играчке које се користе у јаслицама,
-однос васпитач-дете раног узраста
-проблеми у раду са децом и начини њиховог решавања,
-сарадња са родитељима деце раног узраста,
-планирање, евиденција и евалуација рада у јаслицама.
Практична настава: практични примери и ситуације везане за рад у јаслицама и њихова анализа.
Литература :- Ивић,И. (више издања) : Васпитање деце раног узраста; ЗУНС; Београд,
- Група аутора (2003) : Корак по корак 1; Креативни центар; Београд,
-Основе програма васпитног рада са децом до три године; Просв. Гласник РС
Број 1,1994.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе :
- усмено излагање тематских целина уз примену одговарајућих техничких помагала, дискусије о
појединим садржајима и практичним примерима рада у јаслицама.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
До 20
10
30
10

писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Радионица за игру
Наставник:
Тип предмета: Стручно-апликативни
Статус предмета:
изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема условљености другим предметима.
Циљ предмета Да се студенти оспособе за превођење теоретских сазнањау у праксу,образовање и
припрема васпитача који ће познавати и подстицати развој деце и неговати њихове креативне
способности.Да се оспособе за вредновање и креирање играчака.
Исход предмета Интердисциплинарно практично уобличавање садржаја;оспособљени студенти
за успешно организовање игре;за организацију простора;за креирање материјала за рад и игру;да
самостално организују и припреме комплетан материјал за позориште у сенки.Студент је оспособљен да
развија програм и активности,које стимулишу и подржавају развој стваралаштва и креативности,користи
знања у оквиру посебних васпитно-образовних области,како би унапређивао искуство учења код
деце.Охрабрује начине на које деца предшколског узраста уче и развијају се кроз игру.
Садржај предмета
Теоријска настава
Да се студенти упознају са могућношћу да самостално креирају играчке потребне за реализацију
одређених игара које се примењују у предшколским установама.Кроз теоретску наставу студенти треба
да се упознају са материјалима за израду играчака и њиховим својствима,са значајем ликовног
обликовања играчака и могућностима њихове примене у различитим активностима.Захтеви за добру
играчку.Врсте играчака и њихово коришћење у игри.
Практична настава
Студенти кроз практичан рад оспособљавају за израду играчака и дидактичког материјала за вежбе из
педагогије и психологије,за припрему средстава за практичне активности из свих методика и за израду
кулиса,лутака.Студенти се оспособљавају за организацију простора,кутака у радној соби у предшколским
установама.Организација разних игара у вртићу,покретних игара у различитим узрасним
групама.Првенствени задатак сваког васпитача је да своје знање пренесе на децу,јер ће дете кроз игру
како да направи само своју играчку развијати своје креативне способности.Осмишљавање и прављење
играчке доприноси целокупном развоју детета.
Литература:;
Каменов Е.(1997):Игра у дечјем вртићу,Драгон,Нови Сад
Каменов Е.(1991):Игре опажања,Нова просвета,Београд
Цханан Г. Францис Х.(1984):Игре и играчке деце света, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд
Петех Мира(2003):Играјмо се папиром,Алинеа,Загреб
Опште основе предшколског програма(2006),Београд
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе Вербална, демонстративна и дијалошка метода, рад у групама, рад у
паровима,анализирање снимљених игара и материјала,посета дечјег позоришта
Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена Завршни испит

активност у току предавања

5

практична настава
Колоквијум
Семинарски рад

15
20
20

усмени испит

поена
40
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy:
JÁTÉKMŰHELY- magyar tanyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: választott
Kreditpontok:
3
Feltétel: nincs
A tantárgy célkitűzése:

-

A hallgatók az elsajátított tudásukat a játékról a pedagógiai-pszichológiai tantárgyakon
belül,hogy megtanulják alkalmazni a gyakorlatban.
Felkészíteni a hallgatókat ,hogy sikeresen szervezenek különféle játékokat.
Felkészíteni őket, hogy értékelni tudják és elkészíteni különböző játékokat.

Tantárgy menete:

-

A hallgatók az elsajátított elméleti és gyakorlati tudásukat sikeresen tudják a gyakorlatban
felhasználni,sikeres játék szervezések,sarkok felszerelése a csoport szobában a korosztálytól
függően.Természetes anyagokból és hulladék anyagokból bábok,játékszerek készítése.Fejlesztő
játékok készítése és a gyermek játék magasabb szintre való emelése.

Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
- Játék fajták,tartalmak és a funkcionális játékok szervezése,képzelet játékok és szerep
játékok,szabály játékok és konstruktív játékok megszervezése.
- Az óvónő szerepe a feltételek megteremtésére a fejlődéshez szükséges értékes játékok számára.
- Játékok melyek elősegítik a gyermek fejlődését.
- Követelmények,melyeknek meg kell,hogy feleljenek a jó játékszerek.
- Játékszerek és alkalmazásuk a játékban.
Gyakorlati oktatás:
A hallgatók gyakorlati munka segítségével készülnek fel különböző játékok készítésére,azok
alkalmazására.
Műhely munkák,csoport munkák,látogatás a gyermek szinházba,részvétel a „Jó játék” pályázaton.A
gyakorlatuk alkalmával körjátékok és más játékok megszervezése.Üdvözlő lapok és díszek készítése
különböző ünnepekre.
Szakirodalom:
B.Méhes Vera(1982):Az óvónő és az óvodai játék,Tankönyvkiadó,Budapest
Az óvódai nevelés programja(1985):Tankönyvkiadó,Budapest
Dr Emil Kamenov(1997):Metodika,drugi deo,Dragon,Novi Sad
Dr Miriam Stoppard(1993):Mit tud a gyerek?,Park kiadó,Budapest
Dr Emil Kamenov(1997):Igra u dečjem vrtiću,Dragon,Novi Sad
Đokić Ildikó(2006):Jegyzet kizárólag belső használatra,Szabadka
Csörgő Anikó-Füzesi Zsuzsa(2006):Csodaország,5.Barkácskönyv,Csodaország Könyvkiadó Kft.Budapest
Aktív óraszám: 3
Elméleti oktatás : 2
Gyakorlati oktatás: 1
Metódus: előadás, dialógus, csoportmunka, egyéni munka,prezentációk megtekintése és megbeszélése a jó
játékoknak.
Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
pont
Előadáson való aktivitás
5
Gyakorlati oktatás
szóbeli
15
40
Kollokvium
20
Szemináriumi munka
20
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика развоја говора 2
Наставник:
Статус предмета:
обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положена МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 1
Циљ предмета: Конкретизација сазнања стечених у претходном циклусу и почетак оспособљавања
студената за непосредни рад са децом; оспособљавање студената за стручно-методичко промишљање и
извођење васпитно-образовног процеса, а циљ је целовити развој креативне личности детета путем говора
као средства комуникације.
Исход предмета: Самосталност студената у раду на развоју говора деце; иницијатива студента да бира
садржаје и теме занимљиве и значајне за децу, као и усклађивање невербалних и вербалних средстава у
комуникацији између студената и деце; да се оспособе за процену нивоа комуникативне способности сваког
детета иа да одреде шта дете треба још да научи; да се темељније оспособе за функционално укључивање
адекватних поетских и прозних уметничких текстова у активностима развоја говора, тј. Савладају
критеријуме за избор, слојевитост песничког језика; да се оспособе да одаберу адекватне методе, средства
и облике рада, којима се подстиче развој говора деце; да стекну самосталност у критичком избору стручне
литературе и даљем усавршавању у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава: Богаћење дечјег речника; неговање дечјег говорног стваралаштва; избор и
интерпретација књижевног текста; драматизација и позориште лутака и сенки; васпитач и дете као
партнери вербалне комуникације; говорна комуникација међу децом; говор у игри предшколског детета;
језичке игре и језичко стваралаштво; улога васпитача у развоју говора деце; заостајање у говорном развоју
и превентива патолошког говора; Припрема деце за читање и писање; Корелација методике развоја говора
са осталим областима рада.
Практична настава: Одржана активност у вртићу; припрема маски, реквизита и костима за драматизацију
басне, приче или краће бајке. Самостално извођење различитих усмерених активности из области развоја
говора; разне игре: давање налога, слушање и причање, играње улога, говорне дидактичке игре, игре
артикулације, дискриминације, значења речи, семантичке и синтаксичко-граматичке игре; прављење
кутића, сликовница, примена филма, тв и слике у развоју говора. Организовање средине за учење (физичка,
социјална и програмска) Студенти самостално планирају, програмирају, организују и реализују васпитнообразовне активности из области развоја говора. Евалуација и самоевалуација васпитно-образовне
делатности.
Литература:
Матић, Р. (1980): РАД НА РАЗВОЈУ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ
ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА, ИШРО Привредно финансијски водич, Београд
Наумовић,М. (2000): МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА, Виша школа за образовање васпитача, Пирот
Маљковић, М. (2005): МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА, Савез педагошких друштава Војводине, Кикинда
Ботуровић, М. (2001): МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА, Виша школа за образовање васпитача, Шабац
(51-216)
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Практична настава: 3
Методе извођења наставе вербална, демонстративна и дијалошка метода, истраживачки и
радионичарски рад, рад у групама, одрбрана семинарских радова, одржане активности у вртићу,
драматизације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
присуство настави
5
5
практична настава
усмени испит
15
50
колоквијум-и
..........
15
семинарски
10
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA II. – magyar tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
4
Feltétel: Beszédkészség fejlesztés módszertana I.
A tantárgy célkitűzése:
Teljes értékű önálló foglalkozástartás.

Tantárgy menete:

Bekapcsolódás az óvodai munkafolyamatba.
Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás :
-

Az anyanyelv személyiségformáló ereje;
Szókincsfejlesztés;
Élő szóban történő kifejezés;
Gyermekjátékok személyiségépítő szerepe;
A valós értékeket éltető gyermekirodalom személyiségformáló szerepe;
A gyermek nyelvi teremtőképességének tudatosítása és fejlesztése.

Gyakorlati oktatás:
-

Bekapcsolódás az óvodai beszédkultúrába.

Szakirodalom:
Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER
Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhanghallás fejlesztése a 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged,
2006.
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam? Szó – hang – gesztus. Budapest, 1985.
Szőke Anna (szerk.): Ne csak taníts, örökíts! A vajdasági magyar óvodapedagógusok tíz éve. Újvidék, 2006.
Zilahi – Stöcker – Ráczné – Lőrinczné – Németh: Óvodai nevelés játékkal, mesével. Elmélet és módszertan.
Budapest, 1996.
Aktív óraszám: 3

Elméleti oktatás : 0

Gyakorlati oktatás: 3

Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Vizsga előtti kötelezettségek
Záróvizsga
Előadáson való aktivitás
Gyakorlati oktatás
Kollokvium
Szemináriumi munka

10
10
10
15

írásbeli
szóbeli
..........

pont
5
50
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Наставник:
Статус предмета:
Број ЕСПБ: 4

Методика развоја почетних математичких појмова 2
Обавезни

Тип предмета: Стручно-апликативни

Услов:положен предмет Методика развоја почетних математичких појмова 1
Циљ предмета
Стицање стручних и проширивање општих компетенција студената за планирање, реализацију, евалуацију, самоевалуацију и
документовање математичких активности, 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 математичких активности; 2)
Управљају процесима учења и формирања математичких појмова у групи; 3) Реализују математичке активности у предшколским
установама; 4) Прате и вреднују рад деце; 5) Документују постигнућа деце; 6) Процењују и самовреднују свој рад; 7) Испитују и
процењују педагошке ефекте примене иновативних модела рада и савремених ИКТ у математичким активностима деце.

Садржај предмета
Теоријска настава:/
Практична настава (вежбе, ДОН-други облици наставе, студијски истраживачки рад)
Испитна полагања активности студената. Претраживање релевантних штампаних и електронских извора информација за
планирање и реализацију математичких активности. Израда писаних припрема за реализацију математичких активности
у електронској форми. Тимска израда дидактичких средстава за формирање почетних математичких појмова
(илустрације, апликације и интерактивне-мултимедијалне презентације). Реализација математичких активности у
предшколским установама према договоремом распореду. Анализ, евалуација посматраних и самоевалуација одржаних
математичких активности студената применом одговарајућих инструмената (чек листе). Презентација студентског
предметног доцијеа (портфолиа) у мултимедијалној форми.
Литература
1. Хилченко, С. (2016): ''Инструкциони дизајни интерактивни образовни анимирани филм са методиком рада'' – једно
искуство (научна монографија),Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Суботица
2. Хилченко, С. (2015): Пројекат: хеуристичко-функционални анимирани филм, ''Дечаков сан'' (бројеви прве десетице),
University of Rzeszow, The Institute of Technology, Department of Didactics of Technology and Computer Science,
EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE, Main Problems of Informatics and Information Education,
Scientific Annual No/3/2015/Part 13, pp. 111-118, Poland
3. 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.
4. Хилченко, С. (2013): DVD: Интерактивни анимирани филм са квизом ''The MonEy'' – кованице и новчанице и
припадајући дидактичко-методички приручник,Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера
– Суботица
5. 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.
6. Хилченко, С. (2011): DVD: ''Кравља посла'', кратки мултимедијални анимирани филм намењен вртићима и разредној
настави са дидактичко-методичким упутством, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и
тренера – Суботица, Суботица
7. Хилченко, С. (2011): DVD: Образовни мултимедијални и интерактивни анимирани филм са квизом: ''Тачка,
линија...'', са дидактичко-методичким приручником, намењен деци предшколске и нижешколске доби за почетно
формирање математичких појмова (геометријске фигуре), Висока школа струковних студија ѕа образовање
васпитача и тренера – Суботица, Суботица
Број часова активне наставе недељно током семестра/троместра/године

Број часова активне наставе: 3

Теоријска настава: 0

Практична настава: 3

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
писмени испит
10
Практични радови
испитна активност
20
30
Израда дидактичког материјала
20
Писана припрема
20
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Program: Szakirányú Óvóképzés – alapstúdiumok
Tantárgy: A MATEMATIKAI ALAPFOGALMAK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 2 – magyar
tannyelven
Előadó:
Tantárgy státusa: kötelező
Kreditpontok:
4
Feltétel:
A matematikai alapfogalmak kialakításának módszertana1 vizsga
A tantárgy célkitűzése:
Meg ismertetni a hallgatókat a foglalkozások tervezésével e módszertani területen és a gyakorlati példákkal,
foglalkozásokkal különböző témakörökből.
Felkészíteni a hallgatókat az elméleti tudásuk használatára a gyakorlatban és az önálló munkára a gyerekekkel.
Képessé tenni a saját munkájuk és mások munkája értékelésére is.
Tantárgy menete:
A hallgatókat képessé tenni az önálló tervezésre,a foglalkozás előkészítésére és a munka tervek kivitelezésére,értékelésre
és az eszközök kidolgozására a foglalkozásra.

Tantárgy tartalma:
Elméleti oktatás
- tervezés,programozás és munka értékelés a matematikai alapfogalmak kialakításának területén,
- évi terv kidolgozása,havi és heti terv kidolgozása,
- napi tervek készítés e módszertani területen belül,
- példák a minta foglalkozásokból különböző témákra,
- didaktikai anyagok és eszközök e módszertani területre.
- gyakorlati foglalkozás megvalósítása az iskoláskor előtti intézményben .
Gyakorlati oktatás:
A hallgatók önálló munkája az összes célok és feladatok megvalósításán,vagyis a munka tartalmaknak e
módszertani területen az iskoláskor előtti gyerekeknél a leg megfelelőbb módszer segítségével,munka formával
és eszközökkel .
Szakirodalom:
1.
Grupa autora (1997): Korak po korak 2;Kreativni centar ; Beograd (207-266)
2.
Kamenov, E.(1997): Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom
decom,Novi Sad,Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,Republička zajednica viših škola
za obrazovanje vaspitača(str.143-162)
3.
Šimić,G.(1998):Metodika razvijanja matematičkih pojmova,VŠOV,Šabac
4.
Šimić,G.(1997):Igrom do matematike,VŠOV,Šabac
5.
Foglalkozások az óvódában,felvételek dvd-n csak belső használatra szigorúan
6.
Különböző szerzőktől feladatlapok
Aktív óraszám:

Vizsga előtti kötelezettségek
Előadáson való aktivitás
Gyakorlaton való részvétel
A foglalkozások jegyzetei
Szemináriumi munka

Elméleti oktatás : 0

Gyakorlati oktatás: 3

Elsajátított tudás értékelése (100 pont a maximum)
pont
Záróvizsga
20
20

Írásbeli
Gyakorlati vizsga

pont
60
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика упознавања околине 1
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета 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 стекну знање и овладају вештинама које ће код деце узраста до 3 године развити основне
представе о појмовима у непосредном окружењу и њихово повезивање. Способност посматрања и уочавања појава и
односа у околини. Вербално и ликовно описивање појмова, појава и односа у животној околини. Мануелно и сценско
изражавање уочених појмова. Радозналост и интересовање за животну околину. Естетска осећања према околини.
Пожељно понашање, другарство, пријатељство, сарадња и солидарност. Хумани, равноправни и толерантни односи.
Способност за употребу основних комуникационих средстава.
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.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Настава је креативна, интерактивна, кооперативна, партнерска, демократична. Предавања се одвијају вербалном и
дијалошком методом, фронтално. Вежбе се одвијају у групама, уз темељну анализу писаних припрема, изналажење
нових идеја и неговање активне критичке дискусије уз евалуације целокупне активности и наставника и студената.
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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Студијски програм

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Методика ликовног васпитања 1
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета:
-Стицање сазнаwа о методици ликовног васпитања деце предшколског узраста
-Упознавање специфичности поступка који се примењују са децом предшколског узраста у области
ликовног васпитања
-Стварање теоријске основе за оспособљавање студената за остваривање циљева ликовног васпитања.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да реализују задатке ооснова предшколског програма у области ликовног
васпитања предшколске деце .
Садржај предмета
-Методика ликовног васпиња као научно-наставна дисциплина
-Предмет и задаци методике ликовног васпитања
-Ликовна култура у свету и код нас
-Утицај визуелних уметности на децу разних узраста
-Специфичност ликовног васпитања у зависности од доба детета
-Принципи васпитно-образовног рада и њихов утицај на развој дечјег ликовног изражавањаовног
васпитања
- Избор метода васпитно образовног рада у области ликовног васпитања
-Средства, прибори и материјали који се користе у области ликовног васпитања
-Улога појединих области из ликовног васпитања у програму васпитно-образовног рада са
поредшколском децом.
Литература :
-Б. Карловарис, Методика ликовног васпитања за предшколску децу, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд 1986., 1987.
-А. Негру , Методика наставе ликовног културе, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002.г.
-М. Кокс, Дечји цртежи, Нолит, Београд, 2000.
-Станојевић-Кастори М. и др.: Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 1987.
Број часова активне наставе 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе Настава се реализује путем предавања и вежби .Током индивидуалних и
групних вежби које се реализују у специјализованој учионици студенти самостално примењују теоријска
сазнања, са предавања у реализаци задатака Методике ликовног васпитања.Одређени задатци реализују се
и за време двонедељне праксе у вртићима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
практична настава
усмени испт
20
30
колоквијум-и
семинар-и
40
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета:
Методика физичког васпитања 1
Наставник:
Статус предмета:
Обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета: Оспособљавање студената за практичну примену организационих облика рада у
физичком васпитању деце предшколског узраста. Усавршавање оних знања и вештина које ће
студенте оспособити за планирање, програмирање, спровођење и контролу свих организационих
облика рада у програму физичког васпитања деце предшколског узраста. Упознавање студената са
релевантним педагошко-психолошким карактеристикама деце предшколског узраста које су битне за
успешну примену метода и принципа у усмереним активностима из физичког васпитања.
Исход предмета: Да студент уз сарадњи корекцију ментором може да испланира, узрасно прилагоди
и води процес физичког вежбања са децом свих узрасних група у предшколској установи.
Предавања:
- Појам ,предмет и принципи физичког васпитања;
- Активности изфизчког васпитања у салама,собама, на отвореном, у води, на снегу ,на леду и у
природи;
- Јутарње телесно вежбање, излети, шетње, летовања, приредбе и јавни наступи;
- Принципи физчког васпитња, методички поступци, ток процеса вежбања,
- Методички облици рада: фронтални, групни, индивидуални. Методе рада (показивања и
деонстације ,вербални, имитације и подражавања и постављање моторичких задатака);
- Наставна средства (справе реквизити), здравствена контрола ,асистенција (чување и помагање);
- Припремање васпитача за усмерену активност,Планирање и програмирање рада (глобално и
оперативно);
- Праћење моторичког и антрополошког развоја предшколског детета.
Вежбе :
- Визуелна презентација угледних активност из физичког васпитања;
- Појам аксцелерације у развоју,
- Могућности оптерећивања децве и омладинефизичким вежбањем;
Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања.
Литература
1.Медвед, Р. (1986): СПОРТСКА МЕДИЦИНА , Београд –Загреб,Медицнска књига ,
2.Ђурковић, З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА,
ВШОВ, Шабац
3.Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ,
СПОРТУ И СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ , Монторекс., Загреб
Број часова активне наставе 3 Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
фронтални ,групни и индивидуални облици рада биће заступљени. метода : демонстарације и
показивања, вербална метода, метод понављања и метод игре.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

5
10
10
10

писмени испит
усмени испт
..........

15
50
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Методика музичког васпитања 1
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета:
Стварање теоријских основа за оспособљавање студената за остваривање циљева музичког васпитања
у предшколским установама. Упознавање са специфичностима поступака који се примењују из области
музичког васпитања са децом јасленог узраста.
Исход предмета:
Студент треба да се упозна са основним методичким сазнањима и принципима из области музике, и
циљевима, задацима и облицима музичке наставе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Задатак методике. Утицај и улога музике у животу човека и детета. Циљеви музичког васпитања у
предшколским установама. Немузикални типови деце. Предмет и задаци музичког васпитања деце
јасленог узраста. Принципи музичког васпитања деце јасленог узраста. Елементи који утичу на лепо
певање. Говорно-певачки органи, дисање, постанак тона, дикција, фразирање. Хигијена певања.
Музички кабинет. Фактори који утичу на музичке способности детета.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Правилно дисање, правилно одабирање и комбиновање музичких садржаја у разним узрасним групама.
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.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, демонстрације. Облици рада–фронтални, групни, индивидуални.
Средства: табла, музички инструменти, глас, тонски записи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 35
Завршни испит
До
55
Активност у току предавања
10
Усмени испит
50
Практична настава
10
Писмени испит
15
Семинарски рад
15

56

Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Дијагностика у васпитно - образовном раду
Наставник:
Статус предмета:
изборни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Оспособљавање студената да прате дечји развој и евалуирају сопствени рад сразмерно објективним
дијагностичким средствима.
Исходи предмета
Студент треба да: 1) познаје појам и схвата потребу дијагностиковања стања и степена развијености
различитих педагошких ентитета, 2) да зна улогу чланова тима у диагностичком процесу, 3) уочава
значај индикатора у процесу дијагностиковања педагошких појава, 4) да зна елементе дијагностичког
процеса, 5) да зна којом врстом дијагностичких средстава може испитивати поједине индикаторе, 5) да
познаје макар по један инструмент за дијагностиковање појединих развојних и евалуативних
педагошких елемената, 6) да зна написати мишљење о детету у виду дијагностичког извештаја о стању
његових развојних и едукативних потенцијала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам дијагностике у ВОР-у. Сврха дијагностицирања и праћења дечјег развоја и процеса васпитнообразовног рада. Субјекти дијагностичког процеса у ВОР-у. Тимски третман и улога чланова
тима.Процес и фазе дијагностичког поступка. Mетоде и технике прикупљања дијагностичких података.
Инструменти који се користе у дијагностици.Показатељи дечјег развоја и учења - састављање низова
задатака објективног типа за њихово сагледавање. Мерење варијабли породичног живота. Вредновање
рада васпитача као услов његовог сталног унапређивања.
Практична настава
Вежбе у конституисању и примени инструмената за постављање дијагнозе.Вредновање рада студената
приликом методичких вежби у дечјим вртићима. Формирање дидактичког досијеа са узорцима
инструмената за педагошку дијагностику.Писање мишљења о детету у виду дијагностичког извештаја
о стању његових развојних и едукативних потенцијала.
Литература
Обавезна
1.Станојловић, Б. (2012). Основи педагошке дијагностике. Београд: Просветни преглед.
2.Козић, С., Родић, Н. (2008). Васпитчи, учитељи и наставници као учесници дијагностичког поступка
у васпитно-образовномраду. Ин: Образовно-васпитни процеси у предшколству, Зборник радова са
међународне стручно-научне конференције, (99-114).Суботица: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача.
3.Родић, Н. (2009). Интеграција деце са сметњама у развоју у образовне процесе. Ин: Зборник радова
са 3. међународне конференције(стр. 95-102).Суботица: Учитељски факултет на мађарском језику.
Проширена
Ћордић, А., Бојанин, С., (1992). Општа дефектолошка дијагностика. Београд:Завод за уџбенике и
наставна средства.
Maндић, П. (1986). Савјетодавни васпитни рад. Сарајево: Свјетлост.
Хрњица, С. и сар. (2007). Школа по мери детета. Београд: Институт за психологију Филозофског
факултета у Београд, Save the Children UK – Програм за Србију.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава:2
Практична настава:1
Методе извођења наставе: Предавања уз ПП презентације и уз употребу осталих АВ средстава, панел
дискусије, вежбе конструисања мерних и дијагностичких инструмената, вежбе практичне примене
појединих инструмената, размена инструмената, података и искустава. Писање дијагностичког
извештаја о детету и групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Поена до 70
Завршни испит
активност у току предавања
5
Практична настава (дидактички досије;
усмени испт
25
30
дијагностички извештај)
колоквијум-и
..........
2x 20
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета: Програм раног учења 1
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов:нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања, методских поступака, облика и средстава програма раног учења , који је
усмерен на следеће аспекте развоја деце доби од 0-3 године: сензорно- моторички развој; активности
развоја говора и комуникацијских способности; музичко-ритмичке активности.
Исход предмета
Студент треба да: 1) Покаже да познаје оптималан сензорно-моторички развој детета раног узраста и
начине стицања сензорног и моторичког искуства као основе симболичког искуства; 3) Покаже да
познаје начине развоја способности служења говором као сигналним системом за сазнавање и учење
као и развој способности слушања и разумевања говорних и других порука; 5) Зна начине развоја
сензорних способности детета, неопходних за усавршавање музичких способности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој сензорних способности, њихова функција у области препознавања боја, облика, величине,
положаја у простору, додира, укуса, мириса итд. Методе и облици васпитно-образовног рада у развоју
грубе моторике (статомоторике) и фине моторике (сензомоторике). Креирање подстицајне средине за
сензорно- моторни развој. Параметри доброг амбијента за учење на раном узрасту. Невербална
комуникација. Вербална експресија. Процена и корекција говорних способности деце јасличког
узраста. Развој музичких способности кроз слушање вокално инструменталних песама, певање, покрет
и ритмичке игре.
Практична настава
Вежбе за развој грубе моторике и фине моторике; Вежбе за развој чулне осетљивости и развој музичких
способности. Израда плана и програма за избор учећих активности којима се делује на оптималан
сензорно- моторни развој, развој говорних и музичких способности. Припремање и дискусија о
изведеним активностима.
Л и т е р а т у р а: 1. Иланковић, В., Иланковић, Н. (2004).Психомоторни развој детета – водич за
процену и стимулацију развоја, Београд: Медицински факултет. 2. Николић, С. (2012). Сензорни и
моторички развој. У: Бауцал, А. (Ур.), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, (
стр.67-79). Београд: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
3. Каменов, Е. (2008). Мудрост чула, I део-Игре за развој опажања, Нови сад: Драгон. 4. Aнђелковић,
Д. (2012). Развој комуникације: невербална комуникација, говор и писменост. У: Бауцал, А. (Ур.),
Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, ( стр.47-66). Београд: Институт за
психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз
примену наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата,
презентација обављених вежби и резултата посматрања живота и рада предшколске установе у току
праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена до 70 Завршни испит
поена
активности у току наставе
практична настава (писане припреме и
њихова реализација; израда ИОП-а
колоквијум

10
20

усмени

2 x 20

..........

30
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Припремни предшколски програм
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета: да се студенти упознају са елементима припремног предшколског програма
Исход предмета: да будући васпитачи овладају знањима и вештинама везаним за реализацију припремног
предшколског програма
Садржај предмета:
Теоријска настава
Полазне основе припремног предшколског програма ; Модел А припремног предшколског програма ;
Модел Б припремног предшколског програма ; садржаји програма А и Б
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Вежбе, рад у групама–презентују се семинарски радови и води се дискусија о темама наставног програма.
Литература
Правилник о основама програма предшколског васпитања ;
Каменов,Е.: Модел Б основа програма предшколског васпитања;
Група аутора : Корак по корак 2 и 3; Креативни центар
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, рад у мањим групама, консултације, семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена до 60
Завршни испит
до 40
Активност у току предавања
До 15
Писмени испит
20
Практична настава
До 10
Усмени испит
20
Семинарски рад
До 15
Колоквијум(и)
До 20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм:

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Методика упознавања околине 2
Наставник:
Статус предмета:
обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ:
4
Услов:
Одслушан курс из Методике упознавања околине 1
Циљ предмета На основу теоријских и делимично практичних сазнања стечених из Методике
упознавања околине 1 следи оспособљавање студената за планирање, програмирање и реализацију
васпитно-образовних активности у дечјем вртићу, као и за њихову евалуацију.
Исход предмета је да студенти стекну знања и овладају 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. Студенти се оспособљавају 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;

Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Практична настава: 3
Методе извођења практичне наставе:Практична настава се реализује путем боравка у предшколским
установама. У групама од 10 студената, под менторством предавача односно асистента, сваки студент
припрема и самостално организује различите врсте активности из упознавања околине деце путем
савремених приступа у усвајању садржаја. У припреми активности студенту помажу ментор-учитељ и
ментор-асистент. У анализи методичке праксе студента активно учествују сви студенти из групе. Сваки
студент је у обавези да води чек листе на практичној настави, који су доказ присуства и услов добијања
потписа.
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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Студијски програм :

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Методика физичког васпитања 2
Наставник:
Статус предмета:
обавезан
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Одслушан курс из Методике физичког васпитања 1
Циљ предмета
Циљ предметс је у доприносу развоја осећаја и овлаштености студената за професионалан однос као
будућих васпитача, за самостално извођење свих програма уз примену савреманих метода рада и
организционих облика рада у подручју физичке културе. Развој студената потицајно усмерити на
свеукупни курикулум дететових свеукупних потреба кроз усвајање знања која регулишу процесе
усмерених трансформација (позитивних промена антрополошких обележја деце, развој и повећање
фонда моторичких сазнања потребних за живот, развијање позитивних особина личности) у том
васпитно образовном процесу.
Исход предмета
Да студент може самостално да испланира и спроведе усмерену активност из физичког васпитања.
Треба да зна да дозира оптерећење прилком вежбања и да се оспособи да контролише емоције и пажњу
деце на предмету рада.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне форме кретања (ходање,трчање,хватање,пењање,бацање,пузање,гађање,провлачење,
котрљање итд.)
Дозирање оптерећења кроз вежбање са децом и трајање процеса вежбања с обзиром на узраст;
Корективна гимнастика;
Трбушни мишићи, мишићи раменог појаса;
мишићи леђа, мишићи стопала;
Покретне игре (специфичност с обзиром на узраст, класификација у усмереним активностима ...)
Припремање васпитача за усмерену активност, планирање и програмирање рада (глобално и
оперативно);
Праћење моторичког и антрополошког развоја предшколског детета.
Практична настава
- Презентација угледних активност из физичког васпитања;
- Место жене у спорту и физичкој култури кроз историју;
- Дозирање оптерећења рекреативаца у процесу тренинга;
Преглед писаних прпрема,терминологијавежби обликовања,
Литература
1.Медвед, Р. (1986): СПОРТСКА МЕДИЦИНА , Београд –Загреб,Медицнска књига ,
2.Ђурковић,З. (1995): МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА,
ВШОВ, Шабац
3.Финдак, В. (1992): МЕТОДИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА У ЕДУКАЦИЈИ, СПОРТУ И
СПОРТСКОЈ РЕКРЕАЦИЈИ, Хрв. савез за спортску рекреацију Монторекс.Загреб
4.Крагујевић, Г. (1983): МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, Пед. завод за ФК,
Београд,
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Практична настава: 3
Методе извођења наставе: фронтални ,групни и индивидуални облици рада , Power Point
презентације. Од метода : демонстарације и показивања, вербална метода, метод понављања и метод
игре.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
писмени испи
5
15
практична настава
усмени испт
10
50
колоквијум-и
..........
10
семинар-и
10
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Студијски програм:

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Методика ликовног васпитања 2
Наставник:
Статус предмета: Обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Циљ предмета: 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.
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.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Настава се реализује путем предавања и вежби .Током индивидуалних и групних вежби које се
реализују у специјализованој учионици студенти самостално примењују теоријска сазнања, са
предавања у реализаци задатака методике ликовног васпитања. Одређени задатци реализују се и за
време праксе у јаслицама.
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

62

Студијски програм :

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Методика музичког васпитања 2
Наставник:
Статус предмета:
обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ:
4
Услов: услов је положен курс Методика музичког васпитања 1
Циљ предмета:
Стварање практичних основа уз стечена теоријска знања за оспособљавање студената за
остваривање циљева музичког васпитања у предшколским установама. Упознавање са
специфичночћу поступака који се примењују из области музичког васпитања са децом
предшколског узраста.
Исход предмета :
Студент треба да усвојена методичка знања презентује на практичким задацима у предшколским
установама.
Садржај предмета
Теоријска настава
1.Певање;2. Свирање;3.Музичке игре;Хорска радионица;4.Оркестарска радионица;5.Импровизације
6.Драматизације;7.Игре из области теорије музике
Практична настава
1. правилно одабирање и комбиновање музичких садржаја у разним узрасним групама;2.Практична
примена садржаја
Литература
1. Ђурковић-Пантелић, М., (1998.), МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, Шабац,
2. Мирковић-Радош, К., (1988.), ПСИХОЛОГИЈА МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ, ЗУНС,
Београд
3. Стојановић, Г.,(1996), НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ЗУНС, Београд
4. Forai, K., ( 1988.), ÉNEK-ZENE, Budapest
Број часова активне наставе:3
Теоријска настава: 0
Практична настава: 3
Методе извођења наставе : Метода објашњавања, разговора,опажања, демонстрације, игре,
стваралачког рада, PowerPoint prezentacije; Облици рада – фронтални , групни, индивидуални;
Средства : табла, графоскоп, инструменти , глас, CD-player
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
20

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испт
методска припрема

50
10

10
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Студијски програм:

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Назив предмета:
Рад са децом на болничком лечењу
Наставник:
Статус предмета: изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
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.)
Непосредан увид у васпитно-образовни рад код деце на болничком лечењу.
Литература
1.Родић, Н. и Кнежевић, Ј. (2012). Ублажавање стреса код деце током боравка у болници. Суботица:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера.
2. 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
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања уз презентације, панел дискусије, презентовање семинарских радова студената. Практична
настава ће се обављати у Служби за педијатрију Опште болнице Суботица.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
До 50
Завршни испит
До 50
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
10
Усмени испит
30
Семинарски рад
10
Колоквијум
20
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Рад са даровитом децом
Наставник:
Статус предмета:
Изборни
Тип предмета: Стручни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета : да студенте упозна са свим категоријама даровитости и методама и садржајима рада
са даровитом децом.
Исход предмета : да студенти могу да идентификују даровиту децу и на адекватан начин подстичу
њихов развој.
Садржај предмета
Теоријска настава: - појам даровитости,
-врсте даровите деце – категорије
- методе, облици и садржаји рада са даровитом децом.
Практична настава:анализа примера из праксе (семинарски рад са презентацијом)
Литература : ВШОВ Вршац: Зборник 4, 1998. ( о даровитости ).
Цветковић,Л.Ј.;Секулић,М.А.(2008): Даровито је што ћу с нјим?;Алинеа;Загреб
Часопис: Креативно васпитање
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе :
Усмено излагање уз примену одговарајућих помагала и техничких средстава; дискусије ; практичан
рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

20
10
30
10

Завршни испит

Поена

писмени испит
усмени испт
..........

30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета: Програм раног учења 2
Наставник:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања, методских поступака, облика и средстава програма раног учења 2, који је
усмерен на следеће аспекте развоја деце доби од 0-3 године: сазнајни (интелектуални) развој;
социјално-емоционални развој; ликовно - графичке активности.
Исход предмета
Студент треба да: 1) Овлада методама, облицима и средствима који ће допринети развоју
сензомотоног и предоперационог периода сазнајног развоја ; 2) Покаже да познаје појаву и начин
испољавања базичних осећања; осећања везаних за доживљавање себе и других као и сигурну
везаност за блиске особе и базично поверење; 3) Познаје поступке успешног прилагођавања детета на
јаслице и успостављања стабилне емотивне везе са одраслим особама и децом из своје околине; 4)
Познаје фазе ликовног изражавања у функцијии подстицања креативних дечијих потенцијала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Карактеристике сензомотоног и предоперационог периода сазнајног развоја. Мотивација за
постављање питања у функцији откривачко-сазнајних активности код деце раног узраста Педагошке
имликације Пијажеове теорије сазнајног развоја. Процена сазнајних способности деце јасличког
узраста, стимулација и корекција гностичких функција. Појава и испољавање базичних осећања,
сложених осећања која су везана за доживљај и процену себе и других. Успостављање и
манифестовање афективне везаности и базичног поверења у раном детињству. Развој опажања
других, њиховог понашања, особина и унутрашњег света. Развој социјалних вештина. Индикатори
успешног социо-емоционалног развоја. Фаза шкрабања и симболичког цртежа.
Практична настава
Игровне активности у функцији сазнајног и социо-емоционалног развоја. Израда плана и програма за
избор учећих активности којима се делује на оптималан сазнајни, социо-емоционални развој и развој
ликовног стваралаштва . Припремање и дискусија о изведеним активностима.
Л и т е р а т у р а: 1. Степановић, И, Виденовић, М. (2012). Интелектуални (сазнајни) развој. У:
Бауцал, А. (Ур.), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, ( стр.23-35). Београд:
Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. 2. Микалачки-Бриски, А.
(1987). Педагошке импликације Пијажеове теорије, Београд:Савез друштава психолога СР Србије. 3.
Димитријевић, А., Ханак, Н. (2012).Емоционални и социјални развој. У: Бауцал, А. (Ур.), Стандарди
за развој и учење деце раних узраста у Србији, ( стр.37-48). Београд: Институт за психологију
Филозофског факултета Универзитета у Београду. 3. Кнежевић, Ј. (2012 ). Емоционално
описмењавање. Суботица: ауторско издање.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз
примену наставних помагала. Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата,
презентација обављених вежби и резултата посматрања живота и рада предшколске установе у току
праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена до 70 Завршни испит
поена
активности у току наставе
практична настава (писане припреме и
њихова реализација; израда ИОП-а
колоквијум

10
20

усмени

2 x 20

..........

30
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Студијски програм : СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Mедијска култура са комуникологијом
Наставник:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање основних знања из области медијске културе и масовних комуникација. Интердисциплинарни
приступ савременим медијима – кроз социолошку, антрополошку, психолошку, комуниколошку и
техниолошку перспективу – пружа могућност да се студенти упознају са начином на који савремени
субјекат и друштвене заједнице комуницирају, те са начином на који друштвена употреба медијских
технологија креира специфичан, али глобалан начин живота.
Усвајање нових знања из области комуникологије, то јест стицање базичних комуникационих вештина
и метода. Изузев тога, циљ предмета огледа се у томе да студенти усвоје методике употребе дигиталних
медија и уопште медија у комуникационе сврхе.
Исход предмета
Студент треба да: 1) покаже разумевање основних појмова из области медијске културе и
комуникологије, 2) покаже да познаје класификацију и природу медија, да 3) стекне увид у вредновање
медијских производа као и да изгради властити став и критичко мишљење, те да 4) стекне увид у основе
комуникологије и стекне основне комуникационе вештине и методике, 5) упозна аксиоме
интеперсоналног опхођења у разним контекстима и сталној интеракцији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Употреба и значење појма медиј, масовног друштва, масовних комуникација и потрошачке културе
Савремене теоријске перспективе о медијима
Класификација, комуникациони, друштвени и културни значај медија
Медијска комуникација
Појам јавности и публике
Демократизација медија и појам глобалног друштва
Културна индустрија и културни обрасци
Дигитална култура и дигиталне комуникације: виртуелни светови са реалним значењима
Медији и друштвена моћ
Медијска политика, медијско право и етика у медијима
Медији у Србији и региону
Употреба и значење појма комуникација
Базични комуниколошки појмови: информација, знак, сигнал, симбол, порука, стимулус, реакција
Комуникацијски склопови
Трансакционе игре и друштвени контекст
Комуникацијски мета-системи
Аксиоми комуникације и контекстуалност интерперсоналне комуникације
Практична настава
Отворен дијалог у вези са наведеним феноменима уз елаборацију појава из ближег (медијског)
окружења. Одбрана семинарских радова и извођење наставе кроз формат креативних радионица.
Л и т е р а т у р а:
Обавезна:
3. Келнер, Д. (2004). Медијска култура. Београд: Клио.
4. Тјуроу, Ђ. (2015). Медији данас. Београд: Клио.
5. Кастелс, М. (2015). Моћ комуникације. Београд: Клио.
6. Томић, З. (2003). Комуникологија. Београд: Чигоја.
7. Мандић, Т. (2001). Комуникологија. Београд: Службени лист.

8.
проширена
1. Манович, Л. (2016). Језик нових медија. Београд: ФМК.
1. Кастелс, М. (2000). Успон умреженог друштва. Загреб: Голден Маркетинг.
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
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4
Методе извођења наставе
Предавања се одвијају фронтално, вербалном и дијалошком методом, уз примену наставних помагала.
Вежбе се одвијају по групама у виду панел дискусија, дебата, презентација обављених вежби и
семинарских радова и резултата посматрања живота и рада предшколске установе у току праксе.
Консултације се обављају индивидуално.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена до 70
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава - вежбе
колоквијум-и
семинарски, есеји

писмени испит - тест
усмени испт
..........
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Табела 5.2А
Спецификација стручне праксе

69

Спецификација стручне праксе 1, 1. година, 1. семестар
Студијски програм/студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

Врста и ниво студија: основни

Статус предмета: обавезан

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 3
Услов: основна знања, одслушана предавања, из Опште педагогије и Психологије
Циљ: Упознавање студената са општим питањима и унутрашњом организацијом васпитног рада са
децом јасленог узраста у предшколској установи, педагошко-психолошке ситуације увођења деце у
живот и рад предшколске установе.
Очекивани исходи: Током прве праксе, студенти ће се, поред праћења рада васпитача и активности
деце, упознати са унутрашњом организацијом васпитно-образовног рада предшколске установе,
пратити развој комуникације између васпитача и деце, упознати организацију простора, времена и
активности деце у јаслама као и сарадњу вртића и породице.
Садржај стручне праксе: Сваки студент се распоређује у једну од васпитних група у предшколској
установи. Он се, надаље, упознаје са унутрашњом организацијом васпитног рада са предшколском
децом, распоредом обавезних и слободних активности, режимом дневног боравка деце, унутрашњим и
спољним уређењем вртића (зграда, просторије, њихова намена, околина дечјег вртића, терени, опрема,
итд.), понашањем деце и васпитача током обавезних активности, ужине, слободних и игроликих
активности, доласка и одласка деце из вртића. Студент је обавезан да води дневник запажања током
целе праксе. Он непосредно помаже васпитачици у организовању целокупног рада са групом,
консултује се са васпитачем ментором о свим битним питањима везаним за рад са децом у
предшколској установи. На крају праксе васпитачица потписује дневник одрађене праксе и писмено
даје мишљење о раду студента.
Литература: Дневник стручне праксе - хоспитовања као и литература из свих предмета Програма
основних струковних студија за струковног васпитача деце јасленог узраста.
Број часова, ако је специфицирано: 40
Методе извођења: Посматрање рада васпитача, консултовање ментора васпитача и професора у вези
свих питања везаних за праксу, панел дискусије и говорне радионице за размену искустава стечених
током праксе. Презентовање дневника праксе студената ранијих генерација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Одрађен 1 радни дан праксе: 20 поена
Одрађена 2 радна дана праксе: 40 поена
Одрађена 3 радна дана праксе: 60 поена
Одрађена 4 радна дана праксе: 80 поена
5 радних дана одрађене праксе: 100 поена
Студент, након одрађена 3 радна дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи
услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 5 радних
дана јер на тај начин добија 100 поена.

Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже

Спецификација стручне праксе 2, 1. година, 2. семестар
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Студијски програм/студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

Врста и ниво студија: основни

Статус предмета: обавезан

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 3
Услов: одслушана предавања, одрађене вежбе, из: Опште педагогије и Опште и Развојне психологије
као и одрађена Пракса 1.
Циљ: Подробније упознавање студената са васпитно-образовном организацијом предшколске установе,
побољшање комуникације студент-васпитач, студент-деца групе, чешће и непосредније учешће
студента у непосредан рад са децом како би се реализовали предвиђени задаци које је студент добио од
васпитача, професора, професора задуженог за праксу. Студенти практично примењују знања из
основних стручних наставних предмета.
Очекивани исходи: Студенти се укључују у све видове делатности предшколске установе. Они
проучавају и анализирају нормативе простора и опреме дечјег вртића, анализирају стварно стање у
вртићу (просторије, радне собе за децу, за васпитно особље, предворја, гардеробе, санитарне
просторије, просторије за превентивну здравствену заштиту деце, радионице, итд.), организацију
дечјих кутака за игру и машту, друштвене игре, дидактичке материјале, живу природу, парк и тако и
сл.), врсте активности деце (самосталне, слободне, усмерене, комбиноване, у затвореним просторијама
као и на отвореном простору, јутарње телесно вежбање, реактивне паузе, оброке и спаванје, одмор деце.
Студент ће посебну пажњу посветити природи комуникације васпитач - дете као и облицима сарадње
породице и јаслица.
Садржај стручне праксе: Сваки студент је дужан да води дневник своје праксе током свих 5 (пет)
радних дана, студенти бележе временски распоред, односно, режим дана у вртићу, запажања битна за
васпитно-образовни рад деце са својим коментарима и закључцима, стално се консултују са васпитачем
групе у којој обављају праксу, укључују се у све облике рада као сарадник васпитача. Након обављене
праксе, васпитач потписује дневник студента и даје писмено мишљење о раду и понашању студента
током педагошке праксе.
Литература: Дневник стручне праксе - хоспитовања као и литература из свих предмета Програма
основних струковних студија - струковни васпитач деце јасленог узраста.
Број часова, ако је специфицирано: 40
Методе извођења: Посматрање рада васпитача, помагање васпитачу у својству сарадника. Стално
консултовање васпитача ментора, професора задуженог за праксу као и осталих васпитача и студената
који су на пракси у истом објекту где се пракса одвија. Подробно упознавање са планом рада васпитача
за период када се хоспитује, бележење запажања васпитача о нивоу групе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Одрађен 1 радни дан праксе: 20 поена
Одрађена 2 радна дана праксе: 40 поена
Одрађена 3 радна дана праксе: 60 поена
Одрађена 4 радна дана праксе: 80 поена
5 радних дана одрађене праксе: 100 поена
Студент, након одрађена 3 радна дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи
услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 5 радних
дана јер на тај начин добија 100 поена.
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже

Спецификација стручне праксе 3, 2. година, 3. семестар
Студијски програм/студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

Врста и ниво студија: основни

Статус предмета: обавезан
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Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 3
Услов: одслушана предавања из Предшколске педагогије, Предшколске психологије као и Медотике
васпитно-образовног рада и одрађена Пракса 2.
Циљ: Током ове двонедељне професионалне педагошке праксе, студент ће се, поред праћења рада
васпитача и активности деце, укључивати и непосредно у рад са децом како би реализовали предвиђене
задатке. Очекује се да ће студенти увежбати препознавање и праћење дечјих потреба путем вођења
белешки о детету у групи, користећи се смерницама за посматрање усмерено на дететово емоционално
расположење, његов однос према одраслима и ауторитету, осталој деци у групи, материјалима,
расположивом прибору, дечја интересовања и активности, игра, креативна употреба маште и став
детета према непосредној околини.
Очекивани исходи: Студент самостално осмишљава, организује и реализује васпитно-образовни рад са
децом како би реализовао предвиђене задатке.
Садржај стручне праксе: Планирање програма, фактора које треба узети у обзир при планирању, значај
планирања у раду с децом, осбособљавање студената за посматрање, бележење и извештавање о дечјем
понашању, организација и уређење средине повољне за учење, упознавање карактеристика и
специфичности одређене васпитне групе у којој студент борави уз изабраног васпитача – ментора, као
и услова и начина задовољења развојних и индивидуалних потреба деце кроз одређене елементе:
Како се реализује уважавање индивидуалних разлика и посебности деце током реализације васпитнообразовног процеса (поштовање развојних могућности деце, интересовања, права на избор игровног
материјала, активности, пријатеља као и простора и времена за разне игролике активности).
Асистирање у васпитно-образовној групи васпитача, припремање и посебно консултовање за
реализацију васпитно-образовних задатака и процеса, остваривање дневних задатака у складу са својом
улогом и искуством (према стручној процени васпитача ментора и текућим потребама самог процеса.
Реализација специфичних задатака из Методике васпитно-образовног рада, као и осталих наставних
области од изузетне важности за струку.
ЛИТЕРАТУРА: Дневник стручне праксе
Број часова, ако је специфицирано: 80
Методе извођења: Посматрање рада васпитача, активно учешће у свим видовима васпитно-образовног
рада васпитача, практичан рад са децом и њиховим родитељима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Одрађена 2 радна дана праксе: 20 поена
Одрађена 4 радна дана праксе: 40 поена
Одрађених 6 радних дана праксе: 60 поена
Одрађених 8 радних дана праксе: 80 поена
10 радних дана одрађене праксе: 100 поена
Студент, након одрађених 6 радних дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи
услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 10 радних
дана јер на тај начин добија 100 поена.
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже

Спецификација стручне праксе 4, 2. година, 4. семестар
Студијски програм/студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
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Врста и ниво студија: основни

Статус предмета: обавезан

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 5
Услов: одслушана предавања из: Менталне хигијене, Породичне педагогије, Методике развоја говора
1 и Методике развоја почетних математичких појмова 1, одрађена Пракса 3.
Циљ: Оспособљавање студената за обављање 2-3 практичне вежбе из горе наведених методика.
Претходно морају написати припрему за сваку вежбу, на основу консултација са васпитачем ментором
и предметним наставницима, коју достављају методичарима ради прегледа и давања сагласности за
практичан рад. По обављеној педагошкој пракси, студент мора поднети наставнику – методичару доказ
(потврду) из јаслица где је та вежбања обавио.
Очекивани исходи: У оквиру континуиране педагошке праксе у четвртом семестру, студенти реализују
и друге посебне или специфичне задатке из појединих методика. Детаљнија упутства за ова вежбања
студенти добијају од својих наставника – методичара.
Садржај стручне праксе: У току сваког дана праксе, студент ће издвојити по једну активност
(самосталну, по дечјем избору, усмерену, комбиновану ...) коју ће приказати у дневнику. Нарочиту
пажњу обратиће на нашин комуницирања васпитача и деце, наиме, усмеравања дечје пажње у жељеном
смеру, садржаје, облике и методе рада васпитача, средства којима васпитач подстиче креативност деце,
утиче на њихов развој у сваком погледу. Студент систематизује своја запажања током хоспитовања,
формулише своја најзначајнија запажања и закључке као што формулише и истиче нека своја питања и
дилеме везане за рад у јаслама.
Литература: дневник стручне праксе
Број часова, ако је специфицирано: 80
Методе извођења: Студенти, осим будног посматрања и праћења рада васпитача као и осталих
запослених у вртићу, се потпуно укључују у извођење појединих активности, иницирају и организују
игру или игролике активности, шетње, такмичења, или пак асистирају васпитачу. Сваком укључивању
студента обавезно претходе консултације са васпитачем – ментором. Ово ангажовање студент
евидентира, бележи у свом дневнику праксе, уз могућност приказивања својих размишљања и предлога
о различитим приступима овим активностима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Одрађена 2 радна дана праксе: 20 поена
Одрађена 4 радна дана праксе: 40 поена
Одрађених 6 радних дана праксе: 60 поена
Одрађених 8 радних дана праксе: 80 поена
10 радних дана одрађене праксе: 100 поена
Студент, након одрађених 6 радних дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи
услов за оверу првог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 5 радних
дана јер на тај начин добија 100 поена.
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже

Спецификација стручне праксе 5, 3. година, 5. семестар
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Врста и ниво студија: основни

Статус предмета: обавезан

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 4
Услов: одслушана предавања из методика, одрађена Пракса 4
Циљ: Да студенти на основу стечених теоријских и практичних знања из педагошко-психолошких и
неких методичких дисциплина знатно шире и дубље сагледају унутрашњу организацију васпитнообразовне делатности и организацију физичке и социјалне средине у предшколској установи. Такође,
студенти се непосредно укључују у различите активности деце, облике и начине рада васпитача,
комуникацију васпитач-дете, васпитач-родитељ, планирање и програмирање васпитно-образовног рада
са децом у јаслицама.
Очекивани исходи: Оспособљеност студената да као сарадници, партнери и помагачи васпитачументору буду укључени у организацију физичке и социјалне средине, планирање и организацију дечје
игре и активности као и за учешће у истраживачким пројектима. Припремљеност студената за
самосталну професионалну педагошку праксу.
Садржај стручне праксе: Пошто су студенти кроз методику васпитно-образовног рада и неке од
посебних методика стекли обимна теоријска и практична знања, током двонедељне стручно-педагошке
праксе у петом семестру, студенти се упознају са васпитно-образовним пројектима које васпитачиментори остварују као и са планирањем кроз месечни, недељни и дневни план. Свакодневно посматрају
ток активности, учествују у изради дидактичко'игровних средстава и мотивацији деце за активности у
циљу стицања нових навика, способности и сазнања. Студенти, надаље, врше анализу комуникације и
интерактивности васпитач-дете/деца, дете-дете/деца у свакодневним ситуацијама. Они помно
посматрају сарадњу између васпитача и родитеља и пружају помоћ, информације како васпитачу тако
и родитељима.
Број часова, ако је специфицирано: 80
Методе извођења: Менторска настава, консултације, припрема и вежбе у вежбаоници (предшколске и
друге васпитно-образовне установе у којима бораве деца предшколског узраста).
Литература:
Група аутора: М. Марковић и др. Корак по корак 1 и 2, Креативни центар, Београд, 1997.
Каменов, Е.: Модел Основа програма, Филозофски факултет, Нови Сад, 1997.
Каменов, Е.: Методика васпитно-образовног рада са предшколском децом, ЗУНС, Београд, 1988.
Шимић, Г.: Методика развијања математичких појмова, ВШ за образовање васпитача, Шабац, 1998.
Дневник стручне праксе
Оцена знања (максимални број поена 100):
Активност током праксе: до 20 поена
Практична настава: до 20 поена
Испољена креативност: до 10 поена
Реализација посебних задатака: до 30 поена
Дневник праксе: до 20 поена
Студент мора одрадити минимум 6 радних дана праксе да би добио потпис о обављеној пракси и тако
стекао услов за оверу петог семестра.
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже

Спецификација стручне праксе 6, 3. година, 6. семестар
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Студијски програм/студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА

Врста и ниво студија: основни Статус предмета: обавезан
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе ( Име, средње слово, презиме): Ева
Ф. Вишњић, спец.
Број ЕСПБ: 4
Услов: одслушана предавања из методика и одрађена Пракса 5
Циљ: Оспособити студенте да кроз улогу посматрача и сарадника васпитача-ментора процене услове,
ситуације, правила и организацију рада у јасленој васпитној групи предшколске установе, као и односе
и улоге васпитача од којих зависи успешност и квалитет развоја, васпитања и образовања
деце/васпитаника. Од студената се очекује оспособљеност и спремност избора и примене метода,
облика и средстава у остваривању радних активности са децом као и успешност у остваривању сарадње
са родитељима.
Очекивани исходи: Оспособљеност студената за организовање подстицајне средине за учење као и
реализовање свих облика васпитно-образовног рада и сарадње са васпитачима и родитељима.
Садржај стручне праксе: У току тронедељне стручно-методичке праксе на крају шестог семестра,
студенти учествују у реализацији планираних и других (непланираних, ванредних) активности деце и
васпитача. Студенти самостално планирају активности, пишу и вреднују дневне припреме уз помоћ
ментора и професора, обављају задатке током свог васпитно-образовног рада. Учествују у раду
васпитачког већа, стручних актива као и других тела предшколских установа. Држе практичне
активности уз присуство наставника методичара и васпитача ментора. Присуствују и остварују
директну сарадњу са родитељима деце и грађанима друштвене средине. Као и током ранијих пракси,
воде дневник педагошке праксе за сваки одрађени дан у јаслицама.
Број часова, ако је специфицирано: 120
Методе извођења: Менторска настава, консултације, припрема и вежбе у вежбаоници (предшколске и
друге васпитно-образовне установе у којима бораве деца јасленог узраста).
Литература:
Група аутора: М. Марковић и др.: Корак по корак 1 и 2, Креативни центар, Београд, 1997.
Каменов, Е.: Модел Основа програма, Филозофски факултет, Нови Сад, 1997.
Каменов, Е.: Методика васпитно-образовног рада са преджколском децом, ЗУНС, Београд, 1988.
Днњвник стручне праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Одрађена 3 радна дана праксе: 20 поена
Одрађених 6 радних дана праксе: 40 поена
Одрађених 9 радних дана праксе: 60 поена
Одрађених 12 радних дана праксе: 80 поена
15 радних дана одрађене праксе: 100 поена
Студент, након одрађених 12 дана праксе, може добити потпис о обављеној пракси и тако стећи
услов за оверу шестог семестра. Пожељно је да студент обави целокупну праксу у трајању од 15
радних дана јер на тај начин добија 100 поена.
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Ако у студијском програму постоји стручна пракса тада је обавезно дати описе који се траже
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Табела 5.2Б

Спецификација завршног рада

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Назив предмета:
Завршни рад
Наставник:
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Статус предмета:
Обавезни
Тип предмета: Стручно-апликативни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положени сви испити са студијског програма основних струковних студија васпитач деце
јасленог узраста.
Циљ предмета:
Завршни рад студената струковних студија представља студијски рад у коме студенти проблемски
обрађују одабрану тему и упознају се са методологијом истраживања изабране теме. На тај начин се
будући васпитачи упознају са најновијим достигнућима у датој области и оспособљавају за обраду и
презентовање одабране теме.
При томе, они треба да покажу оспособљеност за:
- коришћење најсавременијих технологија и средстава, која ће бити примењена током актуелне
проблематике која је предмет завршног рада, као и
- употребу информационих система за претраживање иностраних и домаћих база података.
Исход предмета:
Након одбране завршног рада, васпитач је уведен у методологију истраживачког рада, упознат са
фазама истраживачког рада - од дефинисања проблема, постављања циља, преко добијања резултата и
коментара истих, као и презентовања изведених закључака у изабраној области. Избором теме и њеном
успешном одбраном, врши се и делимично усмеравање васпитача у њиховом даљем практичном раду
и перманентној едукацији.
Садржај предмета:
Теоријска настава Нема.
Практична настава (вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад и сл.)
Наставно-научно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера усваја теме
завршних радова. Комисију за одбрану завршног рада од три члана, коју чине наставници, а именује
директор на предлог ментора. Ментор је обавезан члан комисије и мора бити професор или предавач на
предмету на коме студент ради завршни рад. Завршни рад има следеће елементе: Увод, Теоријски део
(литературни преглед проблема), Емпиријски део са дефинисаним проблемом, циљем, нацртом
истраживања, методама, Резултатима, Дискусијом; потом, Закључак, Литература и Прилози. О
обављеном завршном испиту води се записник, који мора да садржи назив теме, име кандидата, имена
чланова комисије, место и време одбране и оцену завршног рада. Оцена завршног испита улази у
просечну оцену студента. Одбрањен завршни рад се оцењује оценом од 6 до 10. Неодбрањен завршни
рад се оцењује оценом 5. Студент који није положио завршни испит може тражити да му се одобри
друга тема, која је по правилу из друге области и по поступку који је истоветан као и за прву.
Литература Изабрана штампана и електронска литература од стране ментора и студента.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Одбрана завршног рада студента струковних студија је усмена и јавна. Она се изводи у просторијама
Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици. Током усмене
одбране завршног рада могу се користити мултимедијалне презентације (компјутерске презентацијеПП, видео презентације).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
0
Завршни испит
До 100
Одбрана завршног рада
до 100
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