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Структура студијског програма  
 

Студијски програм на дипломским академским студијама за стицање академског 
назива васпитач у предсколским установама траје две године, односно четири семестара и 
подразумева полагање укупно 16 испита  (12 обавезних и 4 изборна предмета), самостални 
истраживачки рад, затим обављање стручне праксе и израду завршног рада. 

Сви предмети на студијском програму су једносеместрални. Три предмета на првој 
години и три предмета на другој години осим контактних часова предвиђају и самостални 
истраживачки рад.  У другом семестру, на заврсној години студија,  највише простора за 
самостални истраживачки рад (12 часова недељно) предвиђено је за израду завршног – мастер 
рада.  

На позицијама изборних предмета на обе студијске године студентима се нуди укупно 
11  различитих програма. Њихово учешће у укупном броју ЕСПБ бодова у студијском 
програму износи 16 бодова.  

Изборни предмети су сврстани у пет изборних предметних подручја: српски језик и 
књижевност, математика, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање. Студент 
може да изабере једно изборно предметно подручје или да се одлучи за комбиновање курсева 
из различитих подручја што ће на одговарајући начин бити верификовано у додатку дипломи. 

Настава се изводи у оквиру предавања, вежби, консултативне наставе и самосталног 
истраживачког рада.  

Програм стручне праксе организован је у току оба семестра и подразумева стицање 6 
ЕСПБ бодова. Стручна пракса је организована на крају школске године и обавља се по моделу 
континуиране стручне праксу у трајању од четири недеље (160 радних сати). Стручна пракса 
се реализује у сарадњи са вртићима и васпитачима-менторима који заједно са наставницима са 
факултета и њиховим сарадницима у настави, прате, анализирају и вреднују рад студената на 
пракси.  

Израда мастер рада подразумева стицање 20 ЕСПБ бодова. Мастер рад се брани након 
свих положених испита предвиђених студијским програмом и обављене континуиране 
стручне праксе. Завршни рад представља истраживачки рад студента у којем студент примењује 
стечена, али и нова сазнања из области предшколског васпитања и образовања и методологије 
истраживања у васпитно-образовном раду. Након усвојене теме завршног дипломског – мастер рада, 
студент израђује студијски пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране наставника 
ментора. 
 
Сврха студијског програма  
 

Сврха Студијског програма дипломских академских студија – васпитач у 
предшколским установама на Педагошком факултету у Јагодини јесте образовање 
високопрофесионалног васпитачког кадра.  

Сврха студисјког програма јесте образовање васпитача оспособљених да препознају 
степен когнитивног, емоционалног и социјалног развоја деце од најмлађег узраста до поласка 
у школу, и да своје активности у васпитно-образовном раду структурирају и примере датим 
околностима. 

Студијски програм Дипломирани васпитач – мастер омогућује дипломираном студенту 
да планира, организује, изведе истраживања која се тичу свих аспеката развоја деце, 
интерпретира добијене податке и употреби их као путоказ у васпитно-образовном раду. 

Адекватан статус професионалне праксе студената одсликава се у студијском 
програму, који укључује засебне програме праксе.  
 
 



Циљеви студијског програма  
 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве: 
 

• Проширивање и продубљивање знања студената из области рада са децом 
предшколског узраста стечених на основним академским студијама; 

• Оспособљавање студената за креативну примену стечених знања као основе за развој 
критичког мишљења; 

• Оспособљавање студената за решавање конкретних ситуација и проблема у раду са 
предшколском децом применом знања из мултидисциплинарних области; 

• Развијање способности интеграције знања, решавања сложених проблема и расуђивања 
на основу доступних информација; 

• Развијање способности преношења знања стручној и широј јавности; 
• Развијање одговорног понашања и деловања у складу са друштвеним и етичким 

одговорностима васпитачког позива; 
• Оспособљавање студената за континуирано стручно усавршавање из области 

предшколског васпитања. 
Компетенције дипломираних студената  
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

 Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица одређених ситуација у раду са 
децом предшколског узраста; 

 Оваладавања пројектовања и реализације примењених и акционих истраживања из 
области предшколског васпитања и образовања; 

 Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа раду; 
 Примене знања у пракси; 
 Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним 
и међународним окружењем; 

 Професионалне етике. 
 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: 

 Темељног познавања и разумевања теоријских достигнућа из области предшколског 
васпитања и образовања; 

 Решавања конкретних васпитних проблема уз употребу научних метода и поступака; 
 Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене у раду са децом 
предшколског узраста; 

 Праћења и примене иновација из струке; 
 Развоја вештина и спретности у употреби знања из подручја предшколског васпитања и 
образовања; 

Употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним 
знањима. 



КУРИКУЛУМ  
 
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог 
нивоа студија  
 
 Ш Назив предмета  

 
С Стату

с 
предм
ета  

Часови активне наставе Остали 
часови 

ЕСП
Б 

     П В СИР ДOН   
Прва година  
1 ПВМ

О_01 
Методологија истраживања 
у васпитно-образовном раду 

1 и 2 О 1 1    5 
2 ПВМ

О_02 Страни језик 1 О 1 1    5 
3 ПВМ

О_03 ICT у настави 1 О 1 1    5 
4 ПВМ

О_04 Дечија игра и стваралаштво 2 О 1 1    6 
5 ПВМ

О_05 
Припрема деце за полазак у 
школу 

1 О 1 1    6 
6 ПВМ

О_06 
Психотерапијске технике у 
васпитном раду 

2 О 1 1    5 
7 ПВМ

О_07 
Образовање за одрживи 
развој 

2 О 1 1    5 
8 ПВМ

О_08 Говорна култура 2 О 1 1    6 
9 ПВМ

О_09 Филозофија васпитања 1 О 1 0    3 
1
0 

ИБП
ВМ1 

Предмет изборног блока 1  1 ИБ 1 0,5    4 
1
1 

ИБП
ВМ2 

Предмет изборног блока 2 2 ИБ 1 0,5    4 
1
2 

ПВМ
СП1 

Континуирана пракса 2       6 

Укупно часова активне наставе на години студија = 20   
Друга година   
1 ПВМ

О_10 Инклузивно образовање 3 и 4 О 1 1 1   8 

2 ПВМ
О_11 

Курикулуми предшколског 
васпитања 

3 и 4 О 1 1 2   8 

3 ПВМ
О_12 Педагошка комуникологија 3 О 1 1 1   8 

4 ИБП
ВМ3 

Предмети изборног блока 3  3 ИБ 2 2    10 

6 ПВМ
СП2 

Континуирана пракса 4       6 

7 ПВМ
ЗР 

МАСТЕР РАД     6   20 

Укупно часова активне наставе на години студија = 20   
     Укупно 

= 16 
Укупно = 
14 

Укупно 
= 10 

Укупн
о = 

  

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 40   
Укупно ЕСПБ 120 

 
Изборна настава на студијском  програму  
 
 Ш Назив предмета Тип Статус Часови активне наставе ЕСПБ 



предмета 
     П В ДОН СИР ЕСПБ 
Предмети изборног блока 1. 
1 ПВМИ_01 Изабрани 

књижевни жанр 
 И 1 0,5   4 

2 ПВМИ_02 Драма и 
драматизација 

 И 1 0,5   4 

3 ПВМИ_03 Математика кроз 
забаву и игру 

 И 1 0,5   4 

Предмети изборног блока 2. 
1 ПВМИ_04 Графика  И 1 0,5   4 
2 ПВМИ_05 Хорско певање   И 1 0,5   4 
3 ПВМИ_06 Спортско 

рекреативна 
настава 

 И 1 0,5   4 

Предмети изборног блока 3. 
1 ПВМИ_07 Језичке игре у 

говорном развоју 
 И 1 1   5 

2 ПВМИ_08 Креативност у 
настави 
математике 

 И 1 1   5 

3 ПВМИ_09 Примењене 
уметности 

 И 1 1   5 

4 ПВМИ_10 Познавање 
музичке 
литературе 

 И 1 1   5 

5 ПВМИ_11 Терминологија у 
физичкој култури 

 И 1 1   5 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани учитељ - мастер, дипломирани васпитач у 
предшколским установама – мастер, дипломирани васпитач у домовима – мастер, дипломирани 
наставник - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Методологија истраживања у васпитно-образовном раду 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Бранко Р. Јовановић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета. Упознавање студената са основним теоријско-методолошким основама пројектовања, 
реализације и евалуације истраживања у области васпитања и образовања. Практична примена 
педагошке статистике у научно-истраживачком раду у области васпитања и образовања. Развијање 
научно-истраживачких компетенција студената. Оспособљавање за примену савремених облика, 
метода, техника, инструмената и статистичких поступака у истраживању педагошких феномена. 
Исход предмета. Способност уочавања, пројектовања и реализације научно-истраживачког рада у 
области васпитања и образовања. Овладаност системом педагошког мишљења и методолошком 
културом научно-истраживачког рада. Способност коришћења педагошке статистике у научно-
истраживачком и стручном раду. Способност академског писања. 
Садржај предмета Теоријска настава 
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду као научна и студијска дисциплина. Логички 
и епистемолошки проблеми истраживања у васпитно-образовном раду. Чињенице, научни закон, 
хипотезе, теорије и врсте законитости истраживања у васпитно-образовном раду. Пројектовање 
истраживања у васпитно-образовном раду. Врсте, методе, етапе, поступци и инструменти 
истраживања у васпитно-образовном раду. Академско писање. Карактеристике мерења у педагогији. 
Основни статистички појмови. Скале мерења. Етапе статистичког рада. Мере средњих вредности, 
варијабилности и корелације. Статистика закључивања. Поузданост мера просека, варијабилности и 
корелације. Значајност разлика статистичких мера. Хи-квадрат тест. Мултиваријантни статистички 
поступци. Анализа варијнсе. Анализа коваријансе. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Избор проблема и израда пројекта истраживања. Избор метода, техника и конструисање 
истраживачких инструмената. Реализација научно-истраживачког пројекта из одговарајуће предметне 
области. Практична примена педагошке статистистике у научно-истраживачком раду. 
Литература  
Јовановић, Б. и Кнежевић – Флорић, О. (2007): Основе методологије педагошких истраживања са 

статистиком. Јагодина: Педагошки факултет 
Поткоњак, Н. и Банђур, В. (2002): Истраживање у школи. Ужице: Учитељски факултет 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе:  
30 

Други облици 
наставе:  

Студијски истраживачки рад: 
30 

Остали часови 

Методе извођења наставе. Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), 
консултације, израда задатака и вежби предвиђених Практикумом, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-3 писмени испит / 
практична настава 8-17 усмени испт / 

први 8-17 колоквијум-и други 8-17 Практикум 23-46 

семинар-и /   
 
 
 
 



 
        Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани учитељ – мастер,  дипломирани васпитач у 
предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (АКАДЕМСКИ) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Вера М. Савић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени испити из предмета Енглески језик на основним студијама 
Циљ предмета 
Развијање и усавршавање језичких знања и компетенција, на рецептивном и продуктивном нивоу, са 
посебним акцентом на писаном језику. Уочавање особености писаног језика и језика струке, 
овладавање стручном терминологијом на енглеском језику. Развијање вештине превођења са енглеског 
и на енглески језик, као и писања резимеа, извештаја, презентација, есеја. Оспособљавање за 
самостално коришћење стручне литературе на енглеском језику и развијање интересовања за личним 
професионалним усавршавањем.   
Исход предмета  
Студент ће моћи да: самостално користи енглески језик у комуникацији (усмено и писмено) везаној за 
струку, разуме слушањем и читањем излагања и текстове из области струке (стручна литература на 
енглеском језику, аудио и видео материјал, интернет), презентује резултате рада на пројекту у пару 
или групи, користи енглески језик као средство за стицање нових знања и вештина из области струке 
самосталним трагањем за литературом на енглеском језику везаном за област његовог интересовања, 
самостално унапређује сопствено знање језика и језичке вештине коришћењем научне и стручне 
литературе на енглеском језику, у писаној и електронској форми. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кратак преглед граматике енглеског језика карактеристичне за стручни енглески језик и академски 
начин изражавања; академско писање (писање резимеа, есеја и презентација); основе теорије 
превођења. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Развијање и усавршавање свих језичких вештина, са посебним нагласком на писању и читању. 
Медијација, језик као средство комуникације, енглески језик струке, образовне науке, принципи 
успешног превођења. Развој језичких вештина: напредне вештине читања, разумевање читањем и 
слушањем, дискусија, изражавање става и мишљења о темама везаним за струку, писање резимеа, 
извештаја и презентација. Консултације у вези са самосталним радом студента. 
Литература  
1. Савић, В: Избор текстова из стручног енглеског језика (електронско издање)  
2. Стручна литература у писаној и електронској форми по избору студента (из уже научне области – 
усмерења на мастер студијама)  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 часова 

Вежбе: 
30  

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад:  

Остали часови 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, стручна анализа, дискусија, презентација, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава - усмени испит  
колоквијум-и 20 презентација пројекта 20 
семинар-и 25   
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета 
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани учитељ – мастер, дипломрани васпитач у 
предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије – мастер 
Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија В. Ђорђевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен(и) испит(и) из предмета Француски језик на основним студијама 
Циљ предмета 
Даље развијање и усавршавање језичких знања и компетенција, на рецептивном и продуктивном 
нивоу, са посебним акцентом на писаном језику; уочавање особености писаног језика и језика струке; 
овладавање научном и стручном терминологијом на француском језику везаном за области које се 
изучавају на овом нивоу студија; развијање вештине превођења са француског и на француски језик; 
стицање способности правилне употребе једнојезичних и двојезичних речника; оспособљавање за 
самостално коришћење стручне литературе на француском језику и развијање интересовања за личним 
професионалним усавршавањем. 
Исход предмета  
Студент ће моћи да: 

- самостално користи француски језик у усменој и писменој комуникацији у области струке; 
- усмено и писмено презентује преведени материјал, напише резиме и изрази свој критички став; 
- унапређује сопствено знање језика и језичких вештина коришћењем научне и стручне 

литературе на француском језику, у писаној и електронској форми; 
- самостално трага за литературом на француском језику везаном за области његовог 

интересовања коју ће моћи да употреби током студирања и личног стручног усавршавања. 
Садржај предмета 
Предавања: Кратак преглед француске граматике: врсте речи, глаголски начини и времена, безлични 
глаголски облици (инфинитиви и партиципи), независне и зависне реченице, пасив; Граматичке и 
лексичке особености писаног језика и језика струке; Основе теорије превођења; Писање резимеа, есеја 
и презентација. 
Вежбе: Развијање и усавршавање свих језичких вештина, са посебним нагласком на писању и читању; 
Превођење стручних текстова уз правилну употребу речника; Дискусија на теме из разних области 
везаних за струку и изражавање критичког става о њима; Писање есеја, резимеа и презентација 
(самостално и у пару). 
Литература  

1. Марија Ђорђевић, Избор стручних текстова на француском језику (интерни материјал) 
2. Младен Јовановић, О превођењу, Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Београд, 

2001. 
3. Стручна литература у писаној и електронској форми по избору студента 
4.     Y. Delatour et al, Nouvelle Grammaire du Français, Hachette Livre, Paris, 2004. 
5. Двојезични и једнојезични речници по избору 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
Консултације 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе. 
Предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава  усмени испит 15 
колоквијум-и 40 Презентација пројекта..........  
семинар-и 20   
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани учитељ- мастер, дипломирани васпитач у 
предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија:дипломске академске студије (мастер) 
Назив предмета: Руски језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јелена, М, Пантелић-Младеновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:5 
Услов:Да је студент похађао наставу и положио испите из Р.ј.1 и Р.ј.2(струке). 
Циљ предмета:Даље усавршавање свих облика комуникативних компетенција (говор,писање, 
превођење,увећање вокабулара, нарочито стручног. 
 
Исход предмета :Могућност служења језиком у научном раду у било ком облику у усменој или 
писаној форми 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Реченица у структури научног текста.Партиципски изрази и пасивна 
реченица.Стил научне литературеу руском језику: сличности и разлике са српским језиком.Синонимни 
језички изрази у научној литератури на руском језику.Савремени научни вокабулар – тенденције и 
реализација у савременом руском језикуПозајмљенице у савременом руском језику.Језички процеси у 
руском и српском језику... 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Одабрани текстови научног карактера из области језика, књижевне критике, 
психолингвистике,социологије, педагогије,уметности на којима ће се вршити анализе , изводити 
закључци, писати резимеа, реферати ... 
Литература: Шанский, Н. М. , Современный русский язык, Москва, 1981. 
Денисов, П.Н., Учебный словарь сочетаемости слов рус.яз., Москва,1981. 
Горшкова, А. И.,Теория и история рус. литературного языка,Москва,1984. 
Ожегов,С.И., Словарь русского языка, Москва,1990.   
Пантелић-Младеновић, Ј.,Сборник текстов и упражнений. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:30 
 

Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад:120 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:Сви облици монолошко-дијалошког рада , индивидуалне стручне анализе, 
расправе... 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-10 писмени испит 20 
практична настава 0-10 усмени испт 20 
колоквијум-и 0-20 ..........  
Семинар-и 0-20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани учитељ – мастер, дипломирани васпитач у 
предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: ICT у настави 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Данимир П. Мандић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета Овладавање основим знањима везаним за образовање на даљину. Анализирање улоге 
WEB портала у синхроној и асинхроној технологији.Оспособљавање студената у изради одговарајућих 
дидактичких материјала (дидактичког софтвера) за примену појединих врста наставе у појединим 
предметима као и примену дидактичких електронских медија у праћењу и вредновању рада ученика у 
разредној настави.  Оспособљавање за примену специјализованог рачунарског софтвера у разредној 
настави одређеног предмета и за коришћење разних апликативних софтвера. 
Исход предмета Студент зна да ради са савременом информационо комуникационом технологијом. 
Студент је способан да користи различите услуге Интернета. Студент уме да креира документ у текст 
процесору, врши табеларне прорачуне, нацрта слику, обради и употреби аудио, видео и графички 
материјал, пронађе жељену литературу и податке коришћењем Интернета, учествује у видео 
конференцијама. Студент је способан да вреднује мултимедијални образовни софтвер и све друге 
видове примене савремене ICT у разредној настави. Студент је способан да оцени када, на који начин и 
који савремени медиј применити при реализацији курикулума у разредној настави.  
Садржај предмета Теоријска настава Учење применом електронских медија. Образовни софтвер у 
разредној настави.  Мултимедија у разредној настави.  Образовање на даљину.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студенти се оспособљавају за практичан рад са апликативним софтверима за обраду текста, слике, 
аудио и видео материјала. Студенти овладавају у коришћењу одређених симулација, креирању 
сопствених WEB презентација, узимању учешћа у видео конференцијама, форумима.  
Литература  
Мандић П. Данимир, Бранковић Драго: Методика информатичког образовања са основима 
информатике, Бања Лука , 2003, стр. 35-66, 103- 113 , 149-353; 
Данимир Мандић, Мирослава Ристић: Web портали и образовање на даљину у функцији подизања 
квалитета наставе, Београд, 2006 
Мандић, Д. Дидактичко-информатичке иновације у образовању, Београд, 2005, стр.  
WEB ресурси (Educom review, Amazon.com и сл.) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 
 

Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 
Самостални 
рад студента: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе,  демонстрација, израда семинарских радова, практични рад у рачунарској 
лабораторији, практикум, самостална излагања (анализе, расправе, дискусије, саопштења, извештаји), 
групне и индивидуалне консултације,  рад на пројектима индивидуално или тимски, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
редовност и активност у току 
предавања 

10 писмени испит (два 
колоквијума или финално) 

40 

практични рад на рачунару 10 Усмена провера, уз практични 
рад на рачунару 

30 

семинарски рад-ови 10   
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Дечја игра и стваралаштво 
Наставник (Име, средње слово, презиме):др Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: Разумевање различитих тумачења и објашњења дечје игре и њене зависности од 
типова социо-културне средине, врсте дечјих игара и њихова развојна заснованост, функција игре у 
развоју детета, култивисање дечје игре, социјалне игре у функцији развијања кохезивне вршњачке 
групе, социјалне игре у функцији подстицања сарадње у  вршњачкој групи, традиционалне дечје игре, 
игре за подстицање самоафирмације деце, играчке и њихов значај за култивисање дечје игре, игре и 
индивидулане резлике међу децом    
Исход предмета: Разумевање функције дечје игре у развоју детета , оспособљеност студената за 
избор, примену и организовање различитих врста игри у вршњачкој групи, развијена мотивација за 
креирање нових дидактичких и других игара, развијена мотивација за примену традиционалних дечјих 
игара. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Теорије дечје игре, врсте дечјих игар, култивисање дечје игре, допринос игре 
развоју појединих аспеката дечјег развоја,  организација дечје игре, улога одраслог у дечјој игри, 
функција и врсте играчака, захтеви за играчке које подстичу дечји развој. 
Практична настава:Вежбе 
Организовање и примена различитих врста игара у вршњачкој групи.    
Литература  
Каменов, Е. (2006): Игре и играчке. Београд, ЗУНС. 
Сатон-Смит, Б. (1989): Играчке и култура. Београд, ЗУНС. 
Елкоњин, Д.Б. (1987): Психологија дечје игре. ЗУНС. 
Марјановић, А. (1977): Дечја игра и стваралаштво. Београд, Едиција Просветног прегледа 
„Марксизам и образовање“, бр.70 
Дуран, М., Плут, Д., Митровић, М. (1988): Симболичка игра и стваралаштво. Београд, ЗУНС.   
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
30 

Остали часови 

Методе извођења наставе: интерактивни рад са основним циљем анализе и дискусија у вези 
прочитане литературе; саопштења и извештаја о посматраној пракси у школама; саопштења и 
извештаја о реализованим групним и/или индивидуалним истраживачким задацима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања до 10 писмени испит до 10 
практична настава до 20 усмени испт  
колоквијум-и до 60 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама- мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: Припрема деце за полазак у школу 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бисера С. Јевтић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Упознати студенте са специфичностима предшколске деце, нарочито пред полазак у 
школу.Упознати студенте са поступцима којима се подстицајно делује на достизање готовости за 
полазак у школу. 

Исход предмета : Студенти стичу знање о начинима непосредног припремања деце за школу, са 
посебним освртом на припремање за читање и писање. Студенти се упознају и примењују тестове 
којима се процењује готовост за полазак у школу. Студенти су упознати са садржајима и облицима 
сарадње између предшколске установе, основне школе и родитеља и задацима сваког од њих у погледу 
припремања деце за школу. 
Садржај предмета:  Општа и посебна припрема деце за школу. Зрелост или готовост за школу. 
Проблем акцелерације. 
Телесна зрелост. Социјална и емотивна зрелост за полазак у школу.  
Интелектуална зрелост и готовост за школу.  
Припрема деце најстарије васпитне групе за читање и писање. 
Припремање деце за дисциплину и обавезе.сарадња вртића са основном школом и породицом. 
Вежбе 
Општа и посебна припрема деце за школу. Зрелост или готовост за школу. Проблем акцелерације. 
Телесна зрелост. Социјална и емотивна зрелост за полазак у школу.  
Интелектуална зрелост и готовост за школу.  
Припрема деце најстарије васпитне групе за читање и писање. 
Припремање деце за дисциплину и обавезе.сарадња вртића са основном школом и породицом. 
 
Литература: Каменов, Е. : Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Нови Сад, 2006. 
Драгон 
Каменов, Е. : Експериментални програми за рано образовање, Београд, Завод за издавање уџбеника и 
наставна средства, 1982. 
Кешдан, С. : Како помоћи деци да уче – пилози когнитивном програму, Београд, Заво за издавање 
уџбеника и наставна средства , 2000. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, израда задатака и вежби за самостални 
рад, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 3 писмени испит 67 
практична настава+ вежбе 7+3 усмени испт  
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Психотерапијске технике у васпитном раду 
Наставник: др Радмила Б. Миловановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Стицање знања о основним карактеристикама психотерапијског приступа деци и родитељима; 
разумевање лековитости људског сусрета, лековитости саосећања, разумевања и  подршке; овладавање 
психотерапеутским техникама и препознавање могућности њихове примене у раду са децом 
Исход предмета  
По завршетку курса требало би да учитељ 1. овлада вештинама које би му омогућиле негујућ приступ 
сваком детету 2. прошири репертоар својих могућности да сваком ученику примери подстицај 3. 
прошири свесност о сопственим акцијама у односу на ученика 4.помогне родитељима да прилагоде 
очекивања могућностима детета и реше неке друге недоумице и да 5.  унапреди сопствено психичко 
здравље 
Садржај предмета 
Теоријскаи практична  настава 
Основни појмови: појам психотерапије, примена, принципи, циљеви, правци; Могућност примене у 
васпитно-образовном раду; Психолошки аспекти односа учитељ –ученик : развој односа; фазе развоја 
односа; ја-ти однос; моћ и /или  комплеменарност; Елементи психотерапијског приступа: креирање 
повољне атмосфере; уважавање детета; стварање поверења; психотерапијске технике: подршка, 
исповедање, саветовање, вођење,сугестија, убеђивање, притисак, обуздавање, емпатија; имитација; 
препорука, обећање, награда, претња , казне, интерпретације; коришћење цртежа, покрета, 
драматизације, гласа, имитације, идентификације. 
Литература  
Бергер Ј.(2000): Трећи родитељ, стр.122-130,Центар за примењену психологију, Београд, 
Бергер Ј, Биро М.(1990): Клиничка психологија, стр. 614-671, Научна књига, Београд 
Миловановић Р. (2008):Скрипта: Психотерапијске технике у васпитном раду 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
30 
 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: 
Усмено излагање, дијалог (кад је могуће); по принципима радионичког рада увежбавати свесност о себи 
и својим акцијама, однос са другим, као и могућности примене свих поменутих техника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања   1    до        7   
практична настава   3    до        8 усмени испит 24 -40 
колоквијум-и 1 и 2  22  до       35   
семинар-и  5    до       10   
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Образовање за одрживи развој 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трифуновић С. Весна 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета: да се код студената развије нова парадигма погледа на свет у коме је нови аксиолошки 
оријентир човечанства одговорност човека за судбину планете; да студенти прихвате суштинске 
вредности у друштвеном животу, које су саставни део етичког императива и темеље се на следећим 
принципима: принципу поштовања Живота уопште, као и живота људске врсте; принципу 
одговорности, који ће омогућити човеку и друштву да дође у склад са светом који их окружује; 
принципу штедљивости, који претпоставља задовољавање потреба уз поштовање еколошких 
вредности.   
Исход предмета:  студенти су стекли сазнања да су природни и друштвени системи недељиви, 
целовити, узајамно повезани и условљени; студенти су упознати са еколошким вредностима; код 
студената се развија нови поглед на свет заснован на сазнању да човек мора да живи са другима, уз 
друге и за друге (будуће генерације) уз оптимизацију деловања са природом; студенти су стекли знања 
о одрживом развоју и могу да их имплементирају у садржаје и активности у оквиру свог будућег 
професионалног ангажовања у предшколским установама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: (1) човекова средина; еколошка криза и могућности њеног решавања; заштита 
човекове животне средине; еколошка политика; еколошки покрети; (2) екологија и друштвени развој; 
ново промишљање друштвеног развоја; концепт одрживог развоја; екологизација васпитно-образовног 
процеса као услов развоја мултикултуралности;  (3) одрживост као узор друштвеног развоја; одрживи 
развој у контексту образовних промена; функције еколошког образовања у дискурсу одрживости; од 
образовања и васпитања за заштиту животне средине до учења за одрживо друштво; школа у природи 
и образовање за животну средину; школа у природи као елемент стратегије образовања за одрживи 
развој; (4) модернизација; теорија конструктивизма; водећи узор као оријентација; рефлексивна 
модернизација као феномен промене; дискурс праведности као основа социјалних иновација и 
интергенерацијских релација; тенденција индивидуације и животни стил као социјални феномен; 
интерес за партиципацију као општи тренд; принципи и кључне компетенције образовања за одрживи 
развој.  
Практична настава: Вежбе тематски прате предавања, а рад се одвија организовањем панел 
дискусија, радом у пару или групи, кроз индивидуалне активности (израда семинарских радова, 
истраживање преко Интернета), радионице, активности на микроистраживачком пројекту. 
Литература: Бецк У. Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд, 2001. 
Милтојевић В. Еколошка култура, СКЦ,Ниш, 2004. 
Андевски М. и Кнежевић-Флорић О.  Образовање и одрживи развој, Савез педагошких друштава 
Војводине, Нови сад; Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), 
консултације, израда задатака и вежби за самостални рад, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 9 усмени испт 46 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 15   
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета :   Говорна култура  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мара С. Кнежевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:    
 Циљ предмета:   Упознавање студената са културом и умећем говорења.   
Исходи предмета: Студенти су оспособљени за конкретан говорни и комуникацијски систем. 
Овладали су умећем говорења: истинитист, убедљивост, оригиналност, једноставност, економичност, 
стилска дотераност. Способни су  да интерпретирају разне врсте текстова, да разликују  облике и врсте 
излагања и да их реализују.     
 
Садржај предмета: Ортоепске и дикцијске вежбе: артикулација, акценатске вежбе, усклађивање 
дисања и говорења. Примена правила и законитости говорне интерпретације. Врсте комуникације. 
Оспособљавање за интерпретирање различитих врста текстова  по жанровима. Вежбе говорења пред 
већим аудиторијем. Коришћење бележака приликом излагања, импровизација у излагању, реализација  
излагања. Казивање текстова намењених пригодним програмима.   
 
Литература: 
 1. Косановић, Јелена (2002): Култура говора са реториком, Сомбор: Учитељски факултет. 
 2.Петровић, Тихомир (2005): Реторика, Сомбор: Учитељски факултет. 
 3. Васић, Смиљка (1997): Говор у разреду, Београд: Просвета. 
5. Васић, Смиљка (1990): Култура говорне комуникације, Београд.  
 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
30 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинар и вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер, 
дипломирани васпитач у домовима - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Филозофија васпитања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ружица Ж. Петровић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Увођење у филозофски начин мишљења кроз аналитикчи приступ у тумачењу изворних текстова. 
Упознавање са природом и принципима теоријског и практичког ума.  
Исход предмета  
Сазнање основних филозофских појмова и парадигматичних етичких стајалишта. Развијање 
способности критичког мишљења и моралног расуђивања у решавању практичних питања 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Модул 1 
Одређење појма филозофије. Филозофски почетак. Да ли се филозофија може научити? Филозофске 
дисциплине. Мистично у религији. Однос митологије и филозофије. Принцип реда и мере. Аутархија- 
начело унутрашње слободе. Сократов појам јединства знања и врлине. Епикурово учење о 
самодовољности. Стоички појам мудрог живота. О смрти, бесконачности и бесмртности.   
Модул 2 
Филозофски појам ероса. Платонова филозофија ероса. Шопенхауер о љубави. Спинозино схватање 
интелектуалне љубави. Пријатељство-врлина социјалног живота: Демокритово, Сократово, Платоново 
и Аристотелово схватање. Византијско мудрољубље као добротољубље. О блаженству као највишем 
добру. Демокритов појам еутимије као духовне ведрине. Аристотелово учење о срећи. Лајбницово 
учење о срећи као општем добру. Интелектуална и морална својства наставника. Кантово етичко 
учење. Шопенхауерова филозофија воље. Ничеов појам надчовека.  
Модул 3 
Појам и предмет етике. Однос моралног и етичног. Етички појам добра. Појам зла у етичком аспекту.О 
даровитости као стваралачком позвању. О правичности и праведности. Нормативна етика, Етика мере, 
Стваралачка етика, Мета – етика, Парадоксална етика О судбини и слободи. Принцип задовољства и 
принцип корисности. Кривица и санкција. Стид и кајање. 
Литература  
Meкинтајер, Кратка историја етике, Београд, 2000; (Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics, 
London, 1967). Р. Петровић, Антрополошко-етички огледи, Вршац, 2005; Д. Мабот, Увод у етику, 
Београд, 1981; Изворна дела: Аристотел, Никомахова етика, Загреб, 1982, или БИГЗ, Београд, 1980; Ф. 
Аријан, Епиктетов приручник, Београд, 1978, И. Кант, Метафизика морала, БИГЗ, Београд,1981 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30                    

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби за 
самостални рад, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Изабрани књижевни жанр 
Наставник (Име, средње слово, презиме) Виолета П. Јовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
            Циљ предмета: 
Сагледавање природе и поетичких особености одабраног књижевног жанра у оквиру уметничке и 
усмене традиције. Проучавање основних поетичких карактеристика репрезентативних дела и аутора 
српске и светске књижевности. Припрема студената за самосталну инетрпретацију дела одабраног 
књижевног жанра.  

Исход предмета  
Студент разуме специфичну природу одабраног жанра у односу на остале видове књижевног 

изражавања. Савладао је књижевнотеоријске појмове везане за одабрани књижевни жанр. Зна поетичке 
специфичности стваралаштва репрезентативних писаца одабраног књижевног жанра у српској и 
светској књижевности. Уме самостално да тумачи одабрани књижевни жанр у складу са савременим 
методама у проучавању књижевности. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Књижевнотеоријско одређење одабраног књижевног жанра. Основне поетичке особености и структура 
одабраног књижевног жанра. Репрезентативни аутори и дела  у српској и светској књижевности у 
дијахроном низу. Књижевнотеоријска анализа и тумачење дела одабраног жанра (изабрани жанр се 
утврђује у договору са студентима и може да буде: роман, приповетка, бајка, басна, лирска песма, 
драма) 
 
Практична настава:Вежбе, 
Књижевнотеоријска анализа и тумачење одабраних дела. 
 
Литература: Миливој Солар, Теорија књижевности, Школска књига, Загреб, 2001; Драгиша 
Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености,Издавачка агенција “Драганић”, Београд, 
1995; Речник књижевних термина, Нолит, Београд 
Изабрана литература примерена ближем упознавању књижевнопоетичких особености одабраног 
књижевног жанра. 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинар и вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава 10 усмени испт 15 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: Драма и драматизација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мара С. Кнежевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  нема 
            Циљ предмета: Студенти треба да стекну општа знања о развоју позоришне уметности. 
Поетика и естетика драме. Оспособити студенате за драматизацију текста и за његову реализацију. Од 
игре до позорнице.   
Исход предмета Студент разуме специфичну природу драме у односу на остале видове књижевног 
изражавања. Савладао је појмове из области теорије драме и драме за децу. Зна поетику 
специфичности стваралаштва драмских дела за децу. Уме самостално да тумачи драмско дело, да 
драматизује понуђене текстове и да их постави на сцену.   
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
       Појам драмске књижевности. Историја драме  Поетичке особености и тумачење драмског 
стваралаштва за децу. Дете и позоришна уметност. Прерада уметничког текста – драматизација текста. 
Луткарско позориште.  Конкретна сценска радња. Мизансцен. Импровизација. Јединство лик – глумац. 
Звучни и светлосни ефекти. Оспособљавање студената за правилно говорење на примерима драмских 
текстова.Читаће пробе. Драматизација понуђених текстова: подела улога, говорне радње, пасивне 
радње, костими, сцена, положај и распоред глумаца, декор, светлосни и звучни ефекти.    
    
Литература: 1. Мисаиловић, Миленко (1991): Дете и позоришна уметност, Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства.. 
2.Зора Бокшан – Танурѕић (2001): Од игре до позорнице, Београд; Креативни центар.  
3.Вучковић, Мирољуб (1994) Драмско дело у настави књижевности и језика (Методички приручник за 
студенте и наставнике матерњег језика), Београд: Просвета 
  4. Бокшан, Танурџић, Зора (2001):Бајке за позоришну игру (Избор драмских текстова за 
децу),Београд: Креативни центар. 
5. Ђокић, Љубиша (1986): Мала позорница, Београд и Сарајево:Завод за издавање уџбеника. 
6. Крављанац,  Бранислав (2001):  Антологија српске драме за децу, Београд: Завод за уѕбенике и 
наставна средства. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинар и вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета   
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Математика кроз забаву и игру 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милана Р. Егерић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета 
  Да оспособи и припреми студенте да почетну наставу математике учине занимљивом, интересантном, 
у духу дидактичке игре која ће код деце побудити осећање задовољства и радости, а не страха од 
тешког и непознатог садржаја. 
 
Исход предмета  
 Студент треба да познаје значај и предност учења неких математичких садржаја кроз игру, да је 
свестан утицаја игре на дечје емоције, расположење, размишљање, понашање, да познаје улогу и 
коришћење компјутера као средства учења математике кроз игру. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Педагошко-психолочке основе за учење математике кроз игру. Програмски математички садржаји 
погодни за учење кроз игру. Ваннаставни рад и математика за игру. Утицај математике кроз игру на 
развој даровите деце. Улога учитеља у реализацији математичког садржаја кроз игру. 
Практична настава:Вежбе 
Педагошко-психолочке основе за учење математике кроз игру. Програмски математички садржаји 
погодни за учење кроз игру. Ваннаставни рад и математика за игру. Утицај математике кроз игру на 
развој даровите деце. Улога учитеља у реализацији математичког садржаја кроз игру. 
 
Литература  
 Дејић, М. и други (2006): Математика као игра I, Архимедес, Београд. Маринковић, Б.(2004): Мала 
збирка занимљивих задатака за изоштравање ума, Архимедес, Београд. Стошић-Миљковић, Д. и 
Маринковић, Б. (2005):Математички практикум, Архимедес, Београд. Полачек, А. (1992): 
Математика за IV разред, Друштво математичара Србије, Београд. Першке, Ј.П. и Клепић, Д. (1990): 
Моја математика за школу и квиз, Дечја књига-Нова књига, Београд. Костић, Ш. (1985): Између игре и 
математике, Техничка књига, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
 30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:    
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, дискусије, студијски истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија:, дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Графика 
Наставник (Име, средње слово, презиме) Сретко, О. Дивљан 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета 
Савладавање теоријских садржаја о графичким техникама и ликовним принципима различитих 
графичких техника и могућностима њиховог прилагођавања предшколском узрасту 
Исход предмета  
Студенти теоријски познају и практично примењују графичке технике које имају могућности да се 
прилагоде способностима деце предшколског узраста. Познају основне ликовне принципе и техничке 
захтеве графичких техника. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријско познавање графичких техника, поделе и технички елементи високе, дубоке и равне штампе. 
Познавање материјала, примене и избора материјала у зависности од особености технике. Кратка 
историја графике. 
Практична настава:Вежбе,Израда скица, припрема и штампа графичких радова 
 Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Монографије, каталози 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
метода демонстрације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 50 усмени испт  
колоквијум-и  практични рад 40 
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Хорско певање 3 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јелена Р. Гркић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4  
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основама вокалне технике, рад на импостацији гласа и оспособљавање 
студената за певање у хорским ансамблима. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за певање у хорским ансамблима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Хорска вокална техника – подела гласова, дисање, образовање тона, атака тона, импостација, апођо.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Хорска вокална техника. Аудиција. Распевавање хора. Хорска проба. 
Литература  
Сузана Костић, Хорско дириговање, Културни центар Ниш, 1997. 
Изабране хорске композиције. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

30 
Вежбе: 

15 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 70 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Спортско-рекреативна настава 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад  Марковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета. Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима 
кретања, планирање, циљ, задаци и значај спортско-рекреативних активности у савременом свету, 
припрема и организација активности у области спортско-рекреативне наставе, савладавање спортско-
рекреативних активности у зависности од постојећих услова. 
Исход предмета. Оспособљавање студената за праћење и перманентно осавремењивање наставног 
процеса у области спортско-рекреативних активности, организација истих на различитом узрасту, 
критичко коришћење литературе уз јасно и прецизно коришћење терминолојије у области физичке 
културе. 
Садржај предмета. 
Теоријска настава. 
 Улога, значај и законитости спортске рекреације, као потребе човека, дртаљни осврт на могућности 
организовања спортско-рекреативних активности са различитим старосним групама, значај 
рекреативних активности као сегмента физичке културе. 
Практична настава. 
Разноврсне спортско-рекреативне активности у зависности од постојећих временских, материјалних и 
техничких услова. 
 
Литература  
Вучковић, С., Микалачки, М.: Теорија и методика рекреације, ФФК Универзитета у Нишу-Новом 
Саду, Ниш-Нови Сад 1999. 
Левајац, Р., Станковић, В.: Теорија физичке културе-скрипта, ФФК Универзитета у Приштини-
Лепосавић, 2000. 
Крагујевић, Г.: Методика наставе физичког васпитања, Крагујевац, 1991. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе. 
Вежбе, Практична настава у виду курса,Консултативна настава 

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



 
 
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм/студијски програми : дипломирани предшколски васпитач (четврта година) 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије -  мастер 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 
презиме):  Бранко Р. Јовановић, Данимир П. Мандић, Сунчица В. Мацура-Миловановић, Маргит Е. 
Савовић, Весна С. Трифуновић, Мара Кнежевић, Тиодор Р. Росић, Милана Р. Егерић, Сретко О. 
Дивљан, Наташа М. Вукићевић, Јадранка Ј. Коцић 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: испуњене предиспитне обавезе из свих студијских предмета који се реализују на четвртој 
години смера дипломирани предшколски васпитач. 
Циљ. Реализовање свих облика васпитно – образовног рада у припремној васпитној групи. 
Очекивани исходи. Вештине осмишљавања, планирања, организовања, извођења и самоевалуације 
васпитно-образовног рада који произлази из циљева и садржаја припремног предшколског програма. 
Способност интегрисања активности, садржаја и поступака као и остваривања везе између различитих 
области васпитно-образовног рада. 
Садржај стручне праксе. Функције и циљ припремног предшколског програма. Зрелост или готовост 
за полазак у школу. Општа и посебна припрема деце за школу. Модел А припремног предшколског 
програма: полазишта за развијање припремног предшколског програма, социо-емоционални развој, 
сазнајни развој, физички развој, изражајни и естетски развој; планирање и програмирање васпитно-
образовног рада, вредновање и самовредновање васпитно-образовног рада, документовање дечјег 
учења и развоја. Модел Б припремног предшколског програма: интелектуална, социјална, емоционална 
и мотивациона готовост деце за полазак у школу, садржаји и активности припреме деце за школу. 
Број часова , ако је специфицирано  160 радних сати 
Методе извођења. Консултације, менторски рад, извештаји 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  

 
Завршни испит  поена 

практична настава 50 извештај о реализованим 
задацима професионалне 
праксе 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколској установи - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Инклузивно образовање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета: Упознавање студената са различитим теоријама и облицима васпитно-образовног рада 
са децом са посебним потребама. Развијање осетљивости студената да препознају и одговоре на 
посебне потребе све деце у васпитној групи; разумевање  и прихватање различитости деце у 
интелектуалном, емоционалном, социјалном, физичком, социо-културном и сваком другом погледу; 
припрема студената за стварање неопходних услова који ће омогућити учење и социјалну 
партиципацију за сву децу у васпитној групи.  
Исход предмета: Развијена осетљивост на психолошке, образовне и социјалне потребе деце; трагање и 
ослањање на очуване потенцијале деце током васпитно-образовног процеса; успешна комуникација са 
децом: разумевање значаја стварања поверења и социоафективних веза за процес учења и 
социјализације; стварање и одржавање односа поверења и сарадње са родитељима деце са посебним 
потребама; разумевање значаја и примена поступака партнерства насупрот дисциплиновању; 
подстицање интеракције међу вршњацима у васпитној групи, регулисање односа међу децом и 
развијање солидарности; развијање самопоштовања деце.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: Теорије, модели и облици васпитно образовног рада са децом са посебним потребама. 
Дефинисање појма посебних потреба. Едукативни и медицински дискусрс у одређењу посебних потреба. 
Деца ометена у развоју. Специфичне тешкоће у развоју и специфичне тешкоће у учењу. Идентификација 
тешкоћа, учесталост јављања, етиолошки узроци. Партнерски однос у васпитању. Припрема предшколске 
установе за укључивање деце са посебним потребама. Стварање услова за инклузивну васпитно-
образовну праксу. 

Вежбе: планирање диференцираних и индивидуалних програма, приступа, модела, техника васптино-
образовног рада. Начини обезбеђивања социјалне партиципације деце са посебним потребама.  
Литература  
Павловић-Бранеселовић, Д. (2000): Партнерски однос у васпитању. Приручник за обуку васпитача. 
Институт за педагогију и андрагогију, Београд. 
Дениелс, Е., Стафорд, К. (2001): Интеграција деце са посебним потребама. Дечји вртић као породични 
центар. Програм усмерен на дете и породицу. Центар за интерактивну педагогију. Београд.  
Gulliford, R.Ed.(1992): Special Education Needs. G.Upton, London.  

Westwood, P. (1993): Commonsence Methods for Children with Special Needs. Routledge, London. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
30 

Остали часови 

Методе извођења наставе: интерактивни рад са основним циљем анализе и дискусија у вези 
прочитане литературе; саопштења и извештаја о посматраној пракси у школама; саопштења и извештаја 
о реализованим групним и/или индивидуалним истраживачким задацима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  10 писмени испит 10 
практична настава  20 усмени испт  
колоквијум-и  60 ..........  
семинар-и    
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Курикулуми предшколског васпитања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Гордана Будимир-Нинковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета: Оспособити студенте за овладавање основним одликама савремених курикулума 
предшколског образовања и васпитања 
Исход предмета : Студенти ће разматрати, дефинисати и примењивати основне критеријуме на којима 
се почивају савремени курикулуми предшколског васпитања.Студент ће схватити садржај, васпитне 
филозофије које имплицирају. Упознавање студената са различитим врстама предшколских 
курикулума.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава: предавања 
Карактеристике и врсте предшколских курикулума, полазишта за израду предшколских курикулума. 
Структура курикулума предшколског васпитања.  
Захтеви ваљаног курикулума, евалуација предшколског васпитања. Светска искуства у изради и 
примени курикулума.  
Практична настава:Вежб: Анализа модела курикулума који се примењују з нашој васпитној пракси.  
Литература: Каменов, Е. : (2002) Курикулуми (програми) васпитно-образовног рада. Београд – Завод 
за уџбенике и наставна средства – Предшколска педагогија, књига друга 
Пешић, М. (2001.) : Теорија и пракса предшколског васпитања и образовања. Пресшколско васпитање 
и образовање у СР Југославији 37-50. Београд, Чигоја   
Миљак, А. (1991.): Основне одреднице предшколског програма – курикулума Истраживање процеса 
одгоја и његе у дечјим јасицама 68-74, Загреб: Школска књига 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 
 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
60 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: вербалне, аналитичке, компаративне, демонстративне, текстуалне 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 70 
практична настава 20 усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Педагошка комуникологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко Р. Јовановић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета. Развијање комуникационих компетенција васпитача. Развијање способности за креирање 
услова за ефикасну педагошку комуникацију у предшколским установама. Развијањеспособности за 
отклањање сметњи у педагошком комуницирању. Развијање умења вербалног и невербалног комуницирања са 
децом, индивидуалног комуницирања са децом и комуницирања у васпитној групи. Оспособљавање за 
комуницирање са родитељима. Развијање способности за употребу комуникационих садржаја, облика и 
метода у решавању конфликата у тзв. малим групама. Развијање мотивације и способности за процену и 
усавршавање комуникационих способности васпитача и деце. 
Исход предмета. Способност креирања услова за ефикасно педагошко комуницирање. Умење вербалног и 
невербалног комуницирања са децом и родитељима. Способност отклањања сметњи у педагошком 
комуницирању. Умење комуницирања у малим групама и решавању конфликата. Умење развијања 
комуникационих способности деце и сопствених комуникационих компетенција. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријско-методолошки оквири педагошке комуникологије. Кључни аспекти, својства, структура и садржаји 
педагошког комуницирања. Функције и етапе педагошког комуницирања. Одашиљање и пријем садржаја 
педагошког комуницирања. Вербално и невербално комуницирање са децом и у малим групама. Технике 
комуницирања у малим групама. Решавање конфлиаката путем педагошког комуницирања. Програмирање и 
евалуација педагошког комуницирања. Креирање услова за педагошко комуницирање и отклањање сметњи у 
педагошком комуницирању. Комуницирање са родитељима. Облици, методе и средства развијања 
комуникационих компетенција деце и васпитача. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Природа и карактеристике педагошког комуницирања. Садржаји, облици и технике педагошког 
комуницирања у малим грапама и развијања комуникационих компетенција деце. Технике решавања 
конфликата у малим групама путем педагошког комуницирања. Отклањање сматњи у педагошком 
комуницирању са децом и родитељима. Вредновање успешности педагошког комуницирања. 
Литература  
Брајша, П. (1994): Педагошка комуникологија. Загреб: Школске новине 
Сузић, Н. (2005):  Педагогија за ХХI вијек. Бања Лука: ТТ Центар, стр. 163-223, 285-301. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
30 

Остали часови 

Методе извођења наставе. Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, 
израда задатака и вежби за самостални рад, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-3 писмени испит / 
практична настава 8-17 усмени испит 23-46 

први 8-17 колоквијум-и други 8-17   

 
 
 



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Језичке игре у говорном развоју 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Тиодор Р. Росић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета  
Теоријско и практично оспособљавање студената, будућих учитеља и васпитача предшколске установе, 
за самостални рад на говорном развоју деце школског и предшколског узраста. Подстицање студената 
на примену нових и савремених облика рада.  
Исход предмета  
Студент може да ради на побољшавању, усмравању и подстицању говора предшколске  и школске деце. 
Функционално укључује говорно-игровних текстова ради подстицања говорног развоја и говорне 
културе, оспособљен је за спонтано увежбавање елемената говора и стварање погодне  радне атмосфсре. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам и дефиниција језичке игре. Језичка игра у развоју говора и језичка игра у говорном 
развоју. Синкретизам језичких игара. Врсте и типологија језичких игара. Вербалне и невербалне језичке 
игре. Фонолошке, лексичке, синтаксичке, семантичке,  игре  с пословицама,  загонеткама,  брзалицама, 
бајалцама, бројалицама, ругалицама, игре   причања,   драмске   игре,   игре драматизације и 
импровизације, покретне говорне игре. Језичка игра у функцији подстицања  говорног стваралаштво 
детета и ученика. 
Вежбе: Појам и дефиниција језичке игре. Језичка игра у развоју говора и језичка игра у говорном развоју. 
Синкретизам језичких игара. Врсте и типологија језичких игара. Вербалне и невербалне језичке игре. 
Фонолошке, лексичке, синтаксичке, семантичке,  игре  с пословицама,  загонеткама,  брзалицама, 
бајалцама, бројалицама, ругалицама, игре   причања,   драмске   игре,   игре драматизације и 
импровизације, покретне говорне игре. Језичка игра у функцији подстицања  говорног стваралаштво 
детета и ученика. 
 Литература 
Дечји говр(1973), Зборник института за педагошка истраживања, 6, Београд, Научна књига. 
Јоцић М., Савић С.( 1974), Модели у синтакси дечјег говора, Нови Сад, Форум. 
Каменов, Е. и сарадници (1986):  "Игрпмо се, откривамо, стварамо", Дневник, Нови Сад. 
Лукић, В. (1971),  Дечји речник, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. 
Марјановић А.( 1975), Језичке игре предшколског детета, Београд, Предшколско дете, бр. 2. 
Марјановић А.(1973), Говор у игри предшколског детета, Предшколско дете, Београд, бр. 1-2. 
Ничковић Р. и Цвијовић Р.(1977), Дечји говор, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства. 
Пражић М. (1971): Игра као слобода, Змајеве дечје игре: Нови СадСтошић М. (1964), Развитак дечјег 
речника, Инситут за екперименталну фонетику и патологију говора, Београд.  
Росић, Т (2008): Методика развоја говора, зборник радова; Педагошки факултет у Јагодини: Јагодина 
Toogh, J.(1978), Језик мале деце, Предшколско дете. 
Број часова  активне наставе 
Предавања 
30 

Вежбе 
30 

Самостални рад: 
 

 
Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, самостални рад (изучавање текстова у стручној периодици). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена   
активност у току предавања 5 колоквијум 15 
активност у току вежби 5 писмени испит 40 
самостални рад 15 усмени испит 20 



  
Табела 5.2 Спецификација  предмета   
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија:  дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Креативност у настави математике 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милана Р. Егерић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета  
 Да упозна студенте: са предностима рада креативног учитеља, са значајем осмишљавања и 
организовања часова креативне наставе математике, са значајем развоја стваралачког духа код 
најмлађих школараца. 
 
Исход предмета   
 Студент треба самостално да осмишљава и практично проверава наставне ситуације у којима би 
дошла до изражаја креативност ученика и учитеља. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Математичке способности и њихово развијање. Стваралачко мишљење и како га развијати. 
Даровитост за математику. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 
Литература  
 Дејић, М. и Егерић, М. (2005): Методика наставе математике, Учитељски факултет, Јагодина.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
     30 

Вежбе: 
   30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:    
      

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, дискусије, студијски истраживачки рад 

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



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Примењене уметности 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Нада, М. Милетић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета 
Савладавање теоријских садржаја о техникама и ликовним принципима различитих области 
примењених уметности и могућностима ниховог прилагођавања основношколском узрасту 
Исход предмета  
Студенти дефинишу, процењују и анализирају домене и дела из примењених уметности. Познају 
основне  функције и захтеве примењеног, сликарства, вајарства, керамике, дизајна ентеријера и 
намештаја, индустријског дизајна, графичког дизајна, костима и сценографије, дизајн текстила 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Технике и области примењеног сликарства, Технике и области примењеног вајарства ,уметничка и 
утилитарна керамика, уникатна и серијска керамика, захтеви пројектовања ентеријера, намечтај- 
ликовност у функционалности, плакат, опрема књиге, амбалажа. Позорична и филмска сценографија. 
Савремени и историјски костим – позориште и филм, дизајн текстила - технике ткања и дезен 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Монографије, каталози, фотографије дела из примењених уметности 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Вербално – текстуална, презентације 
 

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



 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама- мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Познавање музичке литературе 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Наташа М. Вукићевић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Оспособити студента за препознавање и коришћење музичке литературе у настави музичке културе у 
старијим разредима, проширити основна знања из историје музике. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за примену стечених знања из историје музике у реализацији програмских 
садржаја наставе музичке културе у старијим разредима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кратак преглед музичких епоха и стилова кроз историју музике. Најважнији представници ренесансе, 
барока, класицизма, романтизма и музике двадесетог века, живот и стваралаштво. Национална 
историја музике. Слушање познатих дела. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Слушање и препознавање слушаних композиција. 
Литература  
Роксанда Пејовић, Историја музике, ЗУНС Београд, 1987. 
Томислав Братић, Музичка култура за средње школе, ЗУНС Београд, 2005. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

30 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, теоријске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава усмени испт 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : дипломирани васпитач у предшколским установама- мастер 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Терминологија у физичкој кулутри  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Коцић Ј. Јадранка 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима 
кретања, планирање, припрема и организација активности у области физичке културе, перманентно 
технички исправно савладавање значајних термина у физичкој кулутри, кроз антропомоторичке 
активности са акцентом на терминологију основних покрета и кретања човечијег тела и делова тела, 
основа биомеханике кретања. 
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење и перманентно осавремењивање наставног 
процеса у области активности у физичкој култури, критичко коришћење литературе уз јасно и 
прецизно коришћену терминолојију у области физичке културе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Улога, значај и законитости кретања  као природне потребе човека, дртаљни осврт 
на физичке активности у спрези са осталим граничним наукама, значај природних облика кретања као 
средства физичког васпитања у процесу правилног раста и развоја човечијег организма. 
Практична настава:Вежбе, Практична настава у виду курса,Консултативна настава, Студијски 
истраживачки рад 
Елементарне и техничко-тактичке игре, програмски садржаји дефинисани правилном терминологијом 
у области физичке културе. 
Литература  
Стојиљковић, С.: Основе опште антропомоторике, СКЦ Ниш, 2003. 
Херодек, К.: Општа антропомоторика, СИА Ниш, 2006. 
Бубањ, Р.: Основи биомеханике, СИА Ниш, 1997. 
Опавски, П., Бубањ, Р.: Практикум из биомеханике, НИП Партизан, Београд, 1986.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 10 
практична настава 20 усмени испт 10 
колоквијум-и 10 Практични испит 40 
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм/студијски програми : дипломирани предшколски васпитач (пета година) 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије -  мастер 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 
презиме): Сунчица В. Мацура-Миловановић,  Бранко Р. Јовановић, Тиодор Р. Росић, Милана Р. 
Егерић, Сретко О. Дивљан, Наташа М. Вукићевић, Јадранка Ј. Коцић,  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: испуњене предиспитне обавезе из свих студијских предмета који се реализују на петој години 
смера дипломирани предшколски васпитач. 
Циљ. Осмишљавање, планирање, организовање, извођење и самоевалуација практичних активности из 
различитих области васпитно-образовног рада у предшколској установи. Сарадња са породицом и 
локалном заједницом. 
Очекивани исходи. Стицање вештине интегрисања активности, поступака и садржаја из различитих 
области васпитно-образовног рада. Развој спремности за сарадњу и оспособљавање за коришћење 
различитим облицима сарадње са родитељима и институцијама локалне заједнице (музеји, библиотеке, 
позоришта, галерије уметности и сл.) 
Садржај стручне праксе. Модели предшколског васпитања и образовања: Модел А и Модел Б. Опште 
основепредшколског програмакао основа за различите програмске моделе. Васпитно-образовни 
циљеви као полазиште за разраду различитихпрограмских модела. Васпитно-образовни садржаји и 
активности у различитим програмским моделима. Деца и њихово окружење као полазиште за разраду 
различитих програмских модела и коначни критеријум ваљаног избора васпитно-образовних циљева. 
Планирање и евалуација. Припремни предшколски програм. 
Број часова , ако је специфицирано  160 радних сати 
Методе извођења. Консултације, менторски рад, извештаји 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  

 
Завршни испит  поена 

практична настава 50 извештај о реализованим 
задацима професионалне 
праксе 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   
Студијски програм: Дипломирани васпитач у предшколским установама - мастер 
 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије - мастер 
Број ЕСПБ: 20 
 
Услов: Положени сви испити на дипломским академемским студијама - мастер 
 
Циљеви завршног рада:  
• оспособљавање студената за примену теоријских и емпиријских истраживачких приступа у домену 
васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста; 

• оспособљавање студената за критичко промишљање и разумевање узрочно-последичних веза и 
односа различитих васпитно-образовних проблема у раду са децом предшколског узраста; 

• развијање способности за комплексно вредновање и креативно унапређивање васпитно-образовног 
рада у предшколским установама; 

• оспособљеност за научно-истраживачки рад и наставак школовања на докторским студијама. 
 
Очекивани исходи:  
Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: 
• планирања, програмирања, реализовања и истраживања у области васпитно-образовног рада у 
предшколским установама; 

• креативног педагошког промишљања, изражавања и деловања; 
• имплементације резултата истраживања у васпитно-образовну праксу; 
• критичког праћења научне и стручне литературе. 
 
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у којем студент примењује стечена, али и нова 
сазнања из области предшколског васпитања и образовања и методологије истраживања у васпитно-
образовном раду. Након усвојене теме завршног дипломског – мастер рада, студент израђује студијски 
пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране наставника ментора. Након тога, студент 
обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми завршног рада. Завршни рад 
садржи следеће целине: Увод (у којем се даје образложење избора и значаја теме завршног рада), 
Теоријска оријентација истраживања (у којој се образлаже парадигма истраживања, наводе и критички 
разматрају резултати досадашњих релевантних истраживања и разрађује теоријски приступ проблему), 
Методолошка оријентација истраживања (предмет, циљ, задаци, хипотезе, варијабле, узорак, методе, 
технике, инструменти, статистички поступци истраживања), Интерпретација резултата, Закључна 
разматрања, Преглед литературе и Прилози. Након завршеног рада, студент у договору и 
координацији са наставником ментором приступа јавној одбрани завршног рада. 
Методе извођења:  
менторски рад, самостални истраживачки рад студената. 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: Израда завршног дипломског – мастер рада 70 поена 
Завршни испит: Одбрана завршног дипломског – мастер рада         30 поена 
 
 
 


