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Структура студијског програма  
 
Студијски програм на основним академским студијама за стицање стручног назива 

васпитач у домовима траје три године, односно шест семестара и подразумева полагање 
укупно 34 испита (28 обавезних и 6 на позицијама изборних предмета), затим обављање 
стручне праксе и израду завршног рада. 

Од укупног броја предмета 95 процената је једносеместралних, док су преостали 
предмети својим практичним делом везани за рад у домовима и  отуд нужно двосеместрални.  
Заступљеност група предмета према брају ЕСПБ бодова извршена је на следећи начин: 
академско-општеобразовни 16 %, теоријско-методолошки 19 %, научно-стручни 35 % и 
стручно-апликативни 30%. 

Студентима се нуди 26 различитих програма на позицијама изборних предмета и 
њихово учешће у укупном броју ЕСПБ бодова у студијском програму износи 26 бодова (15 
%). Изборни предметни су сврстани у групе и распоређени на следећи начин: академско-
општеобразовна и теоријско-методолошка група изборних предмета на првој и другој години, 
научно-стручна и стручно-апликативна на трећој години. Настава се изводи у оквиру 
предавања, вежби и консултативне наставе. 

Програм стручне праксе организован је кроз све три године студијског програма са 
почетком у другом семестру прве године и подразумева стицање 15 ЕСПБ бода (8 %). Осим у 
првом семестру прве године студенти обављају интегрисану праксу у трајању од две недеље у 
сваком семестру до краја друге године студија. Интегрисана пракса подразумева да студенти 
током школске године одлазе у предшколску установу са програмираним задацима добијеним 
од наставника током семестра, и враћају се на наставу са резултатима обављене праксе. Током 
завршне године студенти немају интегрисану праксу већ на крају школске године обављају 
континуирану стручну праксу у трајању од четири недеље. Стручна пракса обавља се у 
сарадњи са домовима и васпитачима-менторима који заједно са наставницима и сарадницима 
прате рад студената на пракси.  

Израда завршног рада подразумева стицање 10 ЕСПБ бодова. Завршни рад се брани 
након свих положених испита предвиђених студијским програмом и обављене континуиране 
стручне праксе. Завршним радом студент показује способност примене теоријских знања у 
истраживању и решавању конкретних проблема из области васпитно рада у домовима.  
 
Сврха студијског програма  

 

Сврха Студијског програма за образовање васпитача у домовима на Педагошком 
факултету у Јагодини јесте образовање високопрофесионалног васпитачког кадра.  

Адекватан статус професионалне праксе студената одсликава се у студијском 
програму, који укључује засебне програме праксе.  
Општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и теоријско апликативни предмети 
(курсеви) студенту омогућују потребну научну, теоријску и практичну припрему за  извођење 
свих облика васпитно-образовног рада. 
 
Циљеви студијског програма 
 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве: 
- Упознавање студената са значајем и функцијом васпитача у домовима; 
- Стицање знања из различитих научних области која су неопходна за квалитетно и 
професионално усавршавање обављање посла домског васпитача;  
- Оспособљавање студената за креативно примену стечених знања која ће бити у функцији 



правилног физичког, социјалног, емоционалног и конгнитивног развоја васпитаника у 
домовима; 
- Оспособљавање студената за решавање конкретних ситуација и проблема у раду са 
васпитаницима у дому применом знања из мултидисциплинарних области; 
- Развијање одговорног понашања и деловања у складу са друштвеним и етуичким 
одговорностима васпитачког позива; 
- Оспособљавање студената за континуирано стручно усавршавање из области стручног рада у 
домовима. 

 
 Циљеви студијског програма у складу су са Мисијом и Визијом Факултета – 
школовањем компетентног васпитачког кадра, као и оспособљавањем студената на пољу 
компетентности укључивања теорисјких, стручних и практичних знања/вештина у васпитни 
процес.  
 
Компетенције дипломираних студената 
 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 
- Анализе, синтезе и предвиђања решења и последице одређених ситуација у раду са домском 
децом; 
- Овладавања пројектовања и реализације малих, примењених и акционих истраживања из 
области домског васпитања и образовања; 
- Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа раду; 
- Примене знања у пракси у домовима различите намене; 
- Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 
међународном окружењем; 
- Професионалне етике домског васпитача; 
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: 
- Темељног познавања и разумевања теоријских достигнућа из области домског васпитања и 
образовања; 
- Решавања конкретних васпитно-образовних проблема домске деце уз употребу научних 
метода и поступака; 
- Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене у раду са домском 
децом; 
- Праћење и примене иновација из области домског васпитања и образовања; 
- Развоја вештина и спретности у употреби знања из подручја домског васпитања и 
образовања; 
- Употребе информационо комуникационих технологија у овладавању неопходним стручним 
знањима. 
 



Курикулум 
 
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа 
студија. 
 

Часови активне наставе Остали 
часови 

ЕСПБ  Ш Назив 
предмета  
 

С Тип  
 

Статус 
предмета 
 П В ДОН   

ПРВА ГОДИНА 
1. ДВО

_101 
Српски језик 1 ТМ O 1 1   5 

2. ДВСЈ Страни језик 1 и 2 АО O 1,5 1,5   7 
3. ДВО

_102 
Психопатоло
гија 
детињства и 
младости 

2 НС O 1 1   5 

4. ДВО
_103 

Основе 
природних 
наука 

1 ТМ O 1 1   5 

5. ДВО
_105 

Филозофија 2 АО O 1 0   3 

6. ДВО
_104 

Социологија 2 АО O 1 0   3 

7. ДВО
_109 

Увод у 
педагогију 2 ТМ O 1 1   5 

8. ДВО
_106 

Развојна 
психологија 1 НС O 1 1   5 

9. ДВО
_110 

Основе 
информатике 1 АО O 0,5 1   4 

10. ДВО
_107 

Сценска и 
луткарска 
уметност 

1 УС O 1 0,5   4 

11. ДВО
_108 

Вокално – 
инструментал
на настава  I 

1 и 2 УС O 1 0,5   3 

12. ИБД
В1 

Предмет 
изборног 
блока 1 

1 АО ИБ 1 0,5   4 

13. ИБД
В2 

Предмет 
изборног 
блока 2 

2 ТМ ИБ 1 0,5   4 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија = 
22,5 

  

ДРУГА ГОДИНА 
1. ДВО

_202 
Методологија 
педагошких 
истраживања 

4 ТМ О 1 1   4 

2. ДВО
_203 

Основе 
домске 
педагогије 

4 СА О 1 1   6 

3. ДВО
_210 

Педагошка 
психологија 4 НС О 1 1   4 

4. ДВО
_205 

Породична 
педагогија 4 ТМ О 1 1   4 

5. ДВО
_204 

Интеракција 
и 
комуникација 

3 СА О 1 1   5 



у васп. раду 
6. ДВО

_209 
Основе 
комуниколог
ије 

3 АО О 0,5 1   3 

7. ДВО
_206 

Дидактика 3 и 4 НС О 2 2   8 

8. ДВО
_201 

Увод у 
проучавање 
књижевности 

3 ТМ О 1 1   4 

9. ДВО
_207 

Основе 
визуелне 
уметности 

3 УС О 1 1   4 

10. ДВО
_208 

Основе 
физичког и 
здравственог 
васпитања 

4 НС О 1 1   4 

11. ИБД
В3 

Предмет 
изборног 
блока 3 

3 АО ИБ 1 0,5   4 

12. ИБД
В4 

Предмет 
изборног 
блока 4 

4 ТМ ИБ 1 0,5   4 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија = 
24,5 

  

ТРЕЋА ГОДИНА 
1. ДВО

_301 
Методика 
рада домског 
васпитача 

5 и 6 СА О 2 2   8 

2. ДВО
_304 

Модели 
организације 
рада у 
домовима 

5 СА О 2 1   6 

3. ДВО
_302 

Педагогија 
слободног 
времена 

6 СА О 1 1   4 

4. ДВО
_307 

Рад са децом 
са посебним 
потребама 

5 НС О 1 1   4 

5. ДВО
_303 

Основе 
социјалне 
педагогије 

6 НС О 1 1   4 

6. ДВО
_305 

Превенција 
поремећаја у 
понашању 

5 НС О 1 1   4 

7. ДВО
_306 

Музичка 
култура 6 УС О 1 1   4 

8. ИБД
В5 

Предмет 
изборног 
блока 5 

5 НС ИБ 1 1   5 

9. ИБД
В6 

Предмет 
изборног 
блока 6 

6 НС ИБ 1 1   5 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија = 
21 

  

 Укупно 
= 36,5 

Укупно 
= 31,5 

Укупно 
= 

  

 Укупно часова активне   



наставе у свим годинама 
студија  = 68 

 ДВС
П 

Стручна 
пракса СА   -  15 

 ДВЗР Завршни рад  - 10 
Укупно ЕСПБ бодова 180 

 
 
Изборна настава на студијском  програму 
 
 
 Ш Назив предмета Тип Статус 

предмета 
Часови активне наставе ЕСПБ 

     П В ДОН СИР ЕСПБ 
Предмети изборног блока 1. 
1 ДВИ_104 Породица и савремено 

друштво 
AO И 1 0,5   4 

2 ДВИ_105 Руски језик – почетни AO И 1 0,5   4 
3 ДВИ_106 Енглески језик – 

почетни 
AO И 1 0,5   4 

4 ДВИ_107 Француски језик – 
почетни 

AO И 1 0,5   4 

5 ДВИ_108 Хорско певање 1 AO И 1 0,5   4 
6 ДВИ_109 Елементарне игре и 

скијање 
AO И 1 0,5   4 

 
Предмети изборног блока 2. 
1 ДВИ_110 Психологија 

менталног здравља 
TM И 1 0,5   4 

2 ДВИ_111 Интеркултурално 
образовање 

TM И 1 0,5   4 

3 ДВИ_113 Екологија ТМ И 1 0,5   4 
 
Предмети изборног блока 3. 
1 ДВИ_201 Реторика AO И 1 0,5   4 
2 ДВИ_202 Култура младих AO И 1 0,5   4 
3 ДВИ_203 Руски језик – средњи AO И 1 0,5   4 
4 ДВИ_205 Француски језик - 

средњи 
AO И 1 0,5   4 

5 ДВИ_204 Енглески језик - 
средњи 

AO И 1 0,5   4 

6 ДВИ_206 Хорско певање 2 АО И 1 0,5   4 
7 ДВИ_207 Елементарне игре и 

пливање 
AO И 1 0,5   4 

 
Предмети изборног блока 4. 
1 ДВИ_208 Психолошко 

саветовање у 
васпитном раду 

ТМ И 1 0,5   4 

2 ДВИ_209 Општа хигијена ТМ И 1 0,5   4 
3 ДВИ_210 Рад са даровитим 

ученицима 
ТМ И 1 0,5   4 

4 ДВИ_211 Конструктивно 
решавање сукоба 

ТМ И 1 0,5   4 

          
Предмети изборног блока 5. 
1 ДВИ_301 Ликовна креативност УС И 1 1   5 



2 ДВИ_302 Спортско рекреативне 
активности 

НС И 1 1   5 

3 ДВИ_303 Васпитање за хумане 
односе међу половима 

НС И 1 1   5 

Предмети изборног блока 6. 
1 ДВИ_304 Корективна 

гимнастика 
НС И 1 1   5 

2 ДВИ_305 Зелени путокази НС И 1 1   5 
3 ДВИ_306 Организација 

културних активности 
НС И 1 1   5 

 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима и васпитач у предшколским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Српски језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марина Јањић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета  
Теоријско и практично оспособљавање студената за самостални рад на развоју говорне културе деце  и 
омладине.    
Исход предмета  
Студент познаје основне појмове србистике, у усменом и писменом изражавању користи се 
стандардним српским језиком. Оспособљен је за  побољшавање, усмеравање и подстицање говора 
деце. Уме да одабере адекватне примере у развоју говора деце на фонетском, морфолошком, 
лексичком и синтаксичком нивоу.  
Садржај предмета 
Појам и дефиниција језика. Основна својства језика. Језички нивои.  
Артикулационе и акустичке особине фонема српског језика. Гласовне промене и гласовне алтернације. 
Правопис везан за фонетски ниво.  
Морфологија. Врсте и облици речи. Творба речи. Лексикологија. Правопис везан за морфолошки ниво. 
Комуникативна и предикатска реченица. Систем зависних и независних реченица. Правописна решења 
везана за синтаксички ниво.    
Вежбе: 
Појам и дефиниција језика. Основна својства језика. Језички нивои.  
Артикулационе и акустичке особине фонема српског језика. Гласовне промене и гласовне алтернације. 
Правопис везан за фонетски ниво.  
Морфологија. Врсте и облици речи. Творба речи. Лексикологија. Правопис везан за морфолошки ниво. 
Комуникативна и предикатска реченица. Систем зависних и независних реченица. Правописна решења 
везана за синтаксички ниво.    
Литература  
Поповић – Станојчић: Граматика српскога језика, ЗУНС, Београд 2004,стр. 187-405. 
Р. Симић: Српска граматика 2, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 2002. 
Д. Кристал: Кембричка енциклопедија језика, НОЛИТ, Београд 1995. 
Пешикан – Јерковић – Пижурица: Правопис српског језика 2003. 

Број часова  активне наставе 
Предавања 
30  

Вежбе 
 30 

  
  

 
Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, самостални рад (анализа дечјег говора или књижевноуметничког/научно-
популарног текста са морфолошког, лексичког или синтаксичког аспекта). 

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 : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ивана Р. Ћирковић Миладиновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Познавање енглеског језика на нивоу А2. 
Циљ предмета: Циљ студијског предмета је развој језичких компетенција, способности и знања, 
проширивањем и продубљивањем научених језичких структура и вокабулара кроз све четири језичке 
вештине-говор, читање, слушање и писање; интегрисање и прмена стечених језичких вештина и 
способности и функционална употреба језика; усавршавање способности комуницирања, интеракције, 
медијске писмености и одређених знања о енглеском језику; стицање овореног и критичког става 
према култури земаља енглеског говорног подручја; остваривање комуникативне компетенције на 
рецептивном и продуктивном нивоу, како у усменој, тако и у писменој форми и самосталности у 
употреби енглеског језика. 
Исход предмета: Студенти ће поседовати језичке компетенције Б1 нивоа Заједничког европског 
оквирног приступа језицима (самостални корисник страног језика). Интегрисане вештине.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Модул 1- Наставне теме: породица, друштво, свакодневни живот. Структура језика и лексика – 
фонетика (гласови, транскрипција и акценат), морфологија (глаголи, глаголска времена индикатива, 
именице и придеви), синтакса (упитни облик), лексика (општа).  
Модул 2- Наставне теме: елементи културе: филм, телевизија, штампа, музика, уметност, 
књижевност. Структура језика и лексика – фонетика (интонација), морфологија (глаголска времена 
пасива, партиципи), синтакса (клаузе, квантификатори), лексика (општа).  
Модул 3- Наставне теме: школа, образовање, посао. Структура језика и лексика – фонетика 
(скраћени облици), морфологија (модални глаголи, кондиционал, прилози, бројеви, свезе), синтакса 
(индиректни говор), лексика (општа и стручна).  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Комуникативне јединице – наставне активности за развијање компетенције разумевања слушањем и 
читањем, развијање компетенција писања и усменог излагања; рад у пару или групи, индивидуалне 
активности; групни рад на пројекту; истраживање путем интернета, у пару или групи. 
Литература:  

1. Araminta Crace & Robin Wileman (2002): Language to go (intermediate). Longman, Harlow. 
2. Vince, M. (2003): Intermediate English Practice – English Grammar and Vocabulary. Macmillan 

Education, Oxford. 
3. Longman Dictionary of Contemporary English (2003). Pearson Education Limited, Harlow.  
4. Бенсон, М. (1993): Речник – Енглеско српскохрватски и Српскохрватско енглески. Просвета, 

Београд.  
Број часова  активне наставе:  
Предавања: 

45 
Вежбе: 

45 
Други облици наставе: 
консултације 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови: 
самостални рад 
студената -  
      

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, метода разговора, текст метода, метода 
показивања, метода практичних радова, логичке методе у настави (компаративна метода, индуктивна и 
дедуктивна метода, аналитичко-синтетичка метода). 

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



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија В. Ђорђевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Најмање 4 године учења француског језика у току претходног школовања 
Циљ предмета 
Развијање и усавршавање језичких знања и компетенција кроз све четири језичке вештине, на 
рецептивном и продуктивном нивоу; уочавање особености писаног језика и језика струке; овладавање 
стручном терминологијом на француском језику везаном за области које се изучавају на факултету; 
развијање вештине превођења са француског и на француски језик; стицање способности правилне 
употребе једнојезичних и двојезичних речника и енциклопедија; оспособљавање за самостално 
коришћење стручне литературе на француском језику.  
Исход предмета  
Студент ће моћи да: 

- самостално користи француски језик у усменој и писменој комуникацији у области струке; 
- разуме одслушано излагање и писани текст на француском језику из области струке; 
- усмено и писмено презентује преведени материјал, напише резиме и изрази свој критички став; 
- унапређује сопствено знање језика и језичких вештина коришћењем стручне литературе на 

француском језику, у писаној и електронској форми. 
Садржај предмета 
Модул 1. Наставне теме: породица, детињство, младост, васпитање, образовање. Граматика: род и 
број именица и придева; место придева; личне заменице; прилози за начин и за количину; групе 
глагола; глаголска времена индикатива; модални глаголи; реченични модалитети. 
Модул 2. Наставне теме: слободно време, спорт, музика, уметност, књижевност, књижевност за децу. 
Граматика: показне и присвојне заменице; безлични глаголски облици (инфинитиви и партиципи); 
кондиционал, императив и субјунктив; директни и индиректни говор; слагање времена. 
Модул 3. Наставне теме: развојна и педагошка психологија, педагогија, социологија, дидактика, 
методике наставе. Граматика: везници за координацију и субординацију; независне реченице; зависне 
реченице (релативне, темпоралне, компаративне, каузалне, финалне, консекутивне, хипотетичне, 
концесивне, инфинитивне и партиципске); униперсонални глаголи; пасив. 
Литература  

1. Марија Ђорђевић, Избор текстова из стручног француског језика (интерни материјал) 
2. Y. Delatour et al, Nouvelle Grammaire du Français, Hachette Livre, Paris, 2004. 
3. Y. Delatour et al, Grammaire pratique du français en 80 fiches avec exercices corrigés, Hachette 

Livre, Paris, 2000. 
4. Le Becherelle 1, L‚art de conjuguer, Librairie Hatier, Paris, 1980. 
5. Двојезични и једнојезични речници по избору 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
45 

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 испт 20 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 15   
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија:основне академске студије 
Назив предмета: Руски језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме):мр Јелена М.Пантелић-Младеновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:7 
Услов:Да је студент похађао наставу из овог предмета у средњој школи 
Циљ предмета1.Циљ студијског предмета: развој језичких компетенција,способности и знања, 
утврђивањем,  проширивањем и продубљивањем знања из области фонетике, фонологије, творбе речи , 
морфологије, научених језичких структура и вокабулара, који ће бити резултанта лингвистичких,  
културолошких, књижевних, уметничких и стручних сазнања добијених  из адаптираних оригиналних 
текстова. 
Исход предмета  
Виши ниво говорне и писане комуникације 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава1. 3. Садржај студијског програма: 
Модул 1: Језик – Породица – Етика васпитача – Именице(промена и  синтаксичке функције) - Глаголи 
(индикатив, императив и кондиционал). 
Модул2: Педагогија – Психологија – Социологија- Придеви – Бројеви. 
 
Модул 3:Књижевност – Уметност- Заменице – Прилози. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су компатибилне са теоријском наставом. 
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: 
45 

Вежбе:45 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад:120 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе : монолошка, дијалошка, комбинована. 
 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-10 писмени испит 25 
практична настава 0-10 усмени испт 25 
колоквијум-и 0-20 ..........  
усмена одбрана сваког модула 0-10   
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Психопатологија детињства и младости 
Наставник: Радмила Б. Миловановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања из области психопатологије детињства и младости као и развој способности 
разумевања деце са тешкоћама у развоју. 
 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће бити способни да препознају манифестације психопатологије код 
деце и да адекватно и благовремено реагују у циљу унапређења менталног здравља својих 
васпитаника. 
 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Одредјење предмета, циљева и граница психопатологије детињства и младости и историјат развоја. 
Нормално и патолошко у детињству и младости. Класификација психопатолошких појава. Поремећаји 
храњења, спавања, енуреза, енкомпреза, манипулација деловима тела; развојни поремећаји 
(поремећаји говора, поремећаји школских вештина, поремећаји моторике; прожимајући развојни 
поремећаји);емоционални поремећаји (анксиозни, фобични,конверзивни, опсесивни-компулсивни; 
Поремећаји понашања ( противљење и пркос, лагање, крадје, бежање и скитња, насилна понашања 
итд); Поремећаји у адолесценцији, адолесцентна криза, болести зависности 
 
Литература  
Ксенија Кондић ( 2000): Психопатологија детињства и младости, ДПС, Београд 
Светомир Бојанин (1998): Неуропсихологија развојног доба, Завод за удбеникеБеоград 
Невенка Тадић( 1999) : Психијатрија детињства и младости, Народна Књига , Београд 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
        30 

Вежбе: 
      30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:Усмено излагање, дијалог; приказ случајева и анализа случајева из 
литературе; анализа сопствених развојних тешкоћа; прикупљање и анализа података о развојним 
тешкоћама домске, предшколске и школске деце. 
 

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 : васпитач у предшколским установама,                                           
васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе природних наука 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Светлана С. Ћурчић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета је упознавање студената са основним природним законима и указивање на 
комплексност веза између живе и  неживе природе, унапређивање стручних знања, вештина и 
способности студената у разумевању места и улоге човека у очувању природе. 
Исход предмета  
 Студент је овладао основним знањима везаним за узрочно последичне везе између живе и  неживе 
природе и  развија љубав према пририроди 
Садржај предмета 
Теоријска настава Појам и основна својства материје; Физичке промене материје (врсте, узроци 
настанка); Хемијске промене материје (врсте, узроци настанка); Светлосно и топлотно зрачење Сунца; 
Кружење воде у природи; Значај воде за живи свет на Земљи; Загађивање воде (загађивачи, превенција 
и заштита); Састав ваздуха; Струјање ваздуха –ветар; Значај ваздуха за живи свет на Земљи; 
Загађивање ваздуха; Природне појаве (облаци, гром, муња, дуга, магла, роса, иње, слана снег); 
Магнетизам; Електрична струја; Брзина и отпор при кретању .Програмски садржаји наставе који се 
односе на биолошке карактеристике биљака, животиња и човека; Жива природа: Разликовање живе од 
неживе природе; Грађа биљака;  Основни принципи систематике биљака; бинарна номенклатура; 
Подела биљака према грађи и изгледу; Карактеристичне биљке у окружењу; Органи за размножавање 
биљака (грађа и функција); Фотосинтеза и процес дисања код биљака; Основни принципи систематике 
животиња; Бескичмењаци и кичмењаци; Карактеристичне животиње у окружењу; Копнене животне 
заједнице (шуме и ливаде); Водене животне заједнице (море, баре, језера, реке); Значај и заштита 
копнених и водених животних заједница; Култивисане животне заједнице: обрадиво земљиште 
(воћњљци, повртњаци, њиве) и паркови; Фенологија; Програмски садржаји географског карактера: 
Последице које настају приликом кретања Земље;  Небеска тела; Облик и кретање Земље, Орјентација 
у простору; Појам и врсте рељефа; Географска карта; Насеља, становништво, привреда; Локална 
географска средина. Равничарске и планинске области Србије; 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Основне особине воде (огледи); Агрегатна стања воде (огледи); Основне особине ваздуха (огледи); 
Кисеоник (значај и улога-огледи); Магнетизам и магнетна сила –огледи; Појам и врсте електрицитета- 
огледи; Одлике живог света; Биљке наших крајева-јестиве, лековите, отровне, зачинске, украсне, 
Коришћење биљног и животињског материјала као учила и у улепшавању  и оплемењивању радног и 
животног простора (израда хербаријума, цветних аранжмана, мањих ботаничких вртова, 
инсектаријума, акваријума); Микроорганизми људског тела; Домаће и дивље животиње; Животиње са 
фарме; Фенолошка посматрања и израда календара природе и годишњих доба; Национални паркови  
Литература  
1. Mатановић В. (1997) Одабрана поглавља из природних наука, Учитељски факултет Београд 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе Интерактивна настава,  семинари,  студије случајева. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 15 усмени испт  
колоквијум-и 40 ..........  



семинар-и 10   
 
 
  Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
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 : васпитач у домовима и васпитач у предшколским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Социологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Весна С. Трифуновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  
Циљ предмета: да се студенти упознају са социолошким гледиштем; да студенти стекну основна 
знања о друштву и јасну спознају о међусобној повезаности друштвених појава; да студенти стекну 
знања о различитим димензијама друштвене структуре и темељима друштвене моћи; да студенти 
стекну сазнање о томе да су промене сталне, а развој и напредак нису, као и о механизмима 
друштвених промена.   

Исход предмета: студенти су овладали појмовно-категоријалним апаратом социологије; 
студенти могу да идентификују основна питања у оквиру студијских тема; студенти разумеју процесе 
друштвених промена; студенти могу да анализирају дешавања у друштву и могу да разумеју узрочно-
последичну везу између глобалних друштвених процеса и процеса у конкретном друштву.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: (1) настанак и развијеност социологије; предмет социологије; 
методологија; социолошке теорије; (2) oпшти елементи и појам друштва;   кретање и структура 
друштва; типови друштва; друштвена појава; друштвене групе; породица; насеље; етничке 
заједнице;својина и друштвена моћ; сиромаштво; (3) друштвене установе и организације; привредне 
установе и организације; политичке установе и организације; образовање; социјализација; норма и 
вредност; статус и улога; рад и економски живот; рад и доколица; владавина и друштвена моћ; 
владавина и политика, жене и друштво; девијантност;  (4) култура и друштво; култура и цивилизација; 
творевине културе: језик и симболичка комуникације; религија; обрасци културе; сазнање – 
филозофија и наука; идеологија; уметност; (5) промене и развој друштва, развојни процеси у 
савременим друштвима; еколошки аспекти друштвеног развоја; димензије глобализације; дебате о 
глобализацији; глобализација и ризик, глобализација и неједнакост.    
Литература  

 
1.Хараламбос М. и Хеалд Р. /1989/: Увод у социологију, Глобус, Загреб. 
2. Гиденс Ентони /2003/: Социологија, Економски факултет, Београд. 

              3. Коковић Драган, Трипковић Милан, Митровић Милован /1993/: Социологија, Светови,  
Нови Сад. 
            4. Мандер Џери, Голдсмит Едвард /2003/: Глобализација, Clio, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 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  
практична настава / усмени испт 50 
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 15   
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима  
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Увод у педагогију  
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти упознају педагогију као науку о васпитању, да усвоје елементарна знања 
о основним педагошким феноменима и релевантну научну и стручну терминологију. 
Исход предмета  
Да студенти усвоје елементарна знања о основним педагошким феноменима и да та знања користе за 
даље проучавање фундаменталних педагошких дисциплина.  
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Педагогија наука о васпитању; 
Суштина, значај и основне карактеристике васпитања, циљ и задаци савременог васпитања и 
образовања; 
Васпитање у функцији свестраног развијања личности васпитаника; 
Основи методике васпитања и развијања личности, oрганизација система васпитања и образовања; 
Специфичности васпитног рада са васпитаницима предшколског и школског узраста – адолесцената. 
Литература  
Група аутора: Општа педагогија, Учитељски факултет, Београд, 1996. 
Влаховић Бошко и Франковић Драгутин: Педагошка хрестоматија, Научна књига, Београд,1995. 

Мандић Петар, Радовановић Ивица и Мандић Данимир: Увод у општу и информатичку педагогију, 
Учитељски факултет, Београд, 1998. 
Будимир – Нинковић Гордана: Практикум опште педагогије, Учитељски факултет, Јагодина, 2005.  
Будимир – Нинковић Гордана: Савремена породица и школа, Учитељски факултет Јагодина, 2006.  
Греј Џон: Деца су из раја, Есотхериа: Моћ књиге, Београд 2001. 
Педагошки речници, енциклопедије, лексикони 
Број часова  активне наставе:  
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
предавања, индивидуални рад, рад у пару,  групни рад, дијалог, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена вежбе 10 
активност у току предавања 5 практикум 10 
Пракса 10 Завршни испит 
колоквијум-и 20 писмени испит 30 
семинар-и 15 усмени испт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколској установи, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Развојна психологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Благоје Нешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета. Стицaње oснoвних знaњa o психoлoшким кaрaктeристикaмa дeцe oд рaнoг узрaстa дo 
узрaстa ране адолесценције (са нагласком на предшколском узрасту), која трeбa дa пoслужe кao oснoвa 
зa oргaнизoвaњe рaзвojнo дoбрo примeрeних aктивнoсти у предшколскoj устaнoви.  Циљ je дa студeнти 
рaзумejу прирoду oпштeг психичкoг рaзвoja, и чиниoцe кojи утичу нa oвaj рaзвoj, eмoциoнaлнe и 
сoциjaлнe пoтрeбe млaђeг дeтeтa, учeникa и млађег aдoлeсцeнтa, њихoвe мoгућнoсти и спoсoбнoсти 
(сoциjaлнe, eмoциoнaлнe, интeлeктуaлнe и jeзичкe). 
Исход предмета. Способност дефинисања области психолошких феномена и законитости коjе изучава 
развоjна психологиjа. Овладаност основним знањима о интелектуалном, емоционалном и социjалном 
развоjу детета од раног детињства до ране адплесценције. Могућност уочавања показатеља овог 
развоjа и њиховог идентификовања у непосредном дечjем понашању. Познавање особености 
интелектуалног функционисања детета од сензомоторног до периода формалних операциjа (Пијажеова 
теорија). Препознаjе и разуме деловања механизама социjализациjе у свакодневном животу детета: 
културни медиjи као чиниоци социjализациjе деце, положаj детета у предшколској установи, итд. 
Познаjе основне карактеристике дечjег емоционалног реаговања; прилагођено и неприлагођено 
понашање. Познаjе карактеристике моралног развоjа деце. Спремност за полазак у школу. 

Садржај предмета 
Предмет, методе и основни појмови развојне психологије. Основне стратегије и методе истраживања. 
Чиниоци психофизичког развоја. Основне периодизације психофизичког рсзвоја. Дефиниције 
интелигенције; прва буђења интелигенције; карактеристике развоја дечје интелигенције; мерење. 
Природа и стадијуми интелектуалног развоја (Пијажеова теорија). Психолошки механизми процеса 
социјализације. Емоционални развој; прилагођено и неприлагођено понашање. Афективно везивање 
(улога афективног везивања на дечје функционисање у вртићу). Развој селф концепт-а. Развој 
моралног суђења. Адолесценција и васпитне специфичности. 
Литература основна:1. Смиљанић, В. (1991): Развоjна психологиjа, Савез друштва психолога Србиjе, 
2. Нешић, Б. и Радомировић, В. (2000): Основе развоjне психологиjе, Учитељски факултет у Јагодини, 3. 
Љ. Миочиновић: Пијажеова теорија интелектуалног развоја, Институт за Педагошка истраживања, 
Београд, Ивић И. (1983): Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: / Студијски истраживачки рад: 
/ 
 

Остали 
часови: / 

Методе извођења наставе. Фронтална настава (смисаоно-рецептивно-вербални облик);  
Интерактивни облици рада наставник-студент, и у малим групама студената: конструисање и примена 
већ готових психолошких инструмената (упитника, скала);  извођење ad hoc истраживања на 
програмске теме; психолошка анализа и интерпретациjи прикупљених података.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 3-5 писмени испит - 
активност на вежбама 3-5 
Самосатлни рад и пракса  7-10 

усмени испит до 20 

колоквијум-и 42-64 ..........  
семинар-и -   



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе информатике 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Данимир П. Мандић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Овладавање основним појмовима из информатичке науке, руковањем електронским рачунарима и 
њиховој примени у настави, учењу и школској администрацији. Оспособљавање за примену 
рачунарског софтвера у разредној настави и за коришћење разних апликативних софтвера. 
Исход предмета  
Студент зна да ради са савременом информационо комуникационом технологијом, познаје елементе 
хардвера, системског и апликативног софтвера,  познаје различите комуникационе медије за 
повезивање физички удаљених рачунара и идентификује врсте мрежа у свом окружењу. Студент је 
способан да користи различите услуге Интернета. Студент уме да креира документ у текст процесору 
Word for Windows, врши табеларне прорачуне у Excel-у, нацрта слику у Paint-у, пресними фајлове на 
дискету или CD, употреби аудио, видео и графички материјал, пронађе жељену литературу 
коришћењем софтвера за претрагу књига и часописа у библиотеци. 
Садржај предмета 
Теоријска настава. Одређење појма информатике. Преглед развоја информатизације образовања. Базе 
података. Технологија програмирања на рачунарима. Телекомуникационе технологије. Појам 
мултимедијалног образовног софтврера. Нове информационе технологије и промене у систему и 
организацији образовних система.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студенти се оспособљавају за практичан рад са: напреднијим техникама у оперативним систему 
Windows 95-2003; напреднијим техникама  са текст процесором Word for Windows; напреднијим 
техникама  са програмом за рад са низовима података Excel; програмом за графичку обраду (Paint, 
Photoshop); Windows Commander-ом или Norton Commander -ом; коришћењем образовног софтвера; 
софтвером за претрагу књига и часописа у библиотеци. 
Литература  
Мандић П. Данимир, Бранковић Драго: Методика информатичког образовања са основима 
информатике, Бања Лука , 2003, стр. 35-66, 103- 113 , 149-353; 
Мандић П. Данимир,Ристић Мирослава: Практикум из информатике, Београд, 2006, стр. 1-222; 
Часопис Образовна технологија, Београд. WEB ресурси (Educom review, Amazon.com и сл.) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
15 
 

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  40 

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

30 



семинарски рад-ови 10   
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитачи у предшколским установама, васпитачи у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије                                 
Назив предмета: Сценска и луткарска уметност 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Сретко О. Дивљан 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета   
           Оспособљавање студената за разумевање сценске уметности. Разумевање суштине и задатака 
овог предмета као теориске и практичне основе за планирање и реализацију активности сценских игара 
у прадшколским установама. 
          Анализа телесне експресије и сценског покрета као елемената позоришне представе; кратак 
историјат начина глумачке игре са освртом на значајне системе глуме из угла третмана тела и његових 
изражајних могућности; глумац и простор; принципи кретања; ритам и темпо; од случајног ка 
намерном, од баналног ка знаку, основи пантомиме – невербално позориште. 
          Елементи и особености луткарске представе. Прилагођавање драмског текста за луткарску 
представу. Израда елемената сценографије. Луткарске радионице. 
Исход предмета         
       Препознавање и анализирање особина сценске радње. 
       Способности анализе и креирања драмског лика. Пројектовање и сценска реализација. 
Препознавање и функционални избор жанра. Дефинисање могућности реализације на сцени. 
Савладаванје основа драмске игре и луткарске представе.                                                                

Садржај предмета 
Теоријска настава        
      Сценска уметност- појам, функције, поделе. Режија – креативност и занат,. Особеност жанрова. 
Елементи сценографије. Елементи костимографије. 
      Луткарство -  гињол, марионета, лутка на штапу. Позориште сенки. Карактеристике драмског 
текста за луткарску представу.      
 Практична настава:Вежбе  
       Сценска реализација – лутке у процесу интерпретације. Структура говорне целине. Пројектовање, 
анализа и реализација позоришне игре и лутка представе. Композиција рамске представе, израда 
пројекта и сценска реализација у позоришним условима. 
 Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
    Сретко Дивљан, Методика наставе ликовне културе за предшколски узраст , 
Јагодина 2007 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
  Вербално- текстуална, експериментална, метода драматизације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и  Сценска реализација. 50 
семинар-и    
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Вокално-инструментална настава  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јелена Р. Гркић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Оспособити студенте за свирање на инструменту и упознавање студената са основама музичке теорије 
у циљу реализације програмских садржаја музичког васпитања у предшколским установама. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за свирање дечијих песама на хармоници предвиђеним програмским 
садржајима за рад са децом предшколског узраста;  упознат је са основама теорије музике и музички 
описмењен.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основи терије музике – појам музике, звук и тон, тонски систем, ноте, кључеви, појам лествице, 
основна C-dur лествица, трајање тонова, пеузе, метрика, ритмика, интервали, лествице, акорд, 
тоналитет, транспозиција, динамика, темпо, знаци за понављање, артикулција.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Упознавање са инструментом – хармоника; вежбе за леву и десну руку, прсторед, свирање дечијих 
песама.  
Литература  
Љубодраг Радосављевић, Практикум за вокално-инструменталну наставу, Учитељски факултет у 
Јагодини, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

30 
Вежбе: 

15 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе из хармонике. 

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 : студијски смер: учитељ, васпитач у предшколским 
установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Породица и савремено друштво 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Весна С. Трифуновић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: да студенти стекну основна знања о породици, о њеним појавама и процесима, 
кретањима и законитостима; да студенти стекну увид у начине разматрања основних група питања: 
појам и структура породице; породица и макросистем друштва; породица као микросистем и 
породични циклуси; анатомија и патологија породице; пројекција породице у будућности; да студенти 
стекну сазнања о променама у породици у светским и домаћим размерама, да се суоче са проблемима, 
питањима и дилемама које пред њих поставља нова ситуација породице и да покушају да уз помоћ 
добијених општих сазнања пронађу одговоре за актуелне појаве.  
Исход предмета: студенти су усвојили основни научни појмовно-категоријални апарат социологије 
породице и друштвеног развоја; студенти могу да идентификују основна питања из делокруга 
социологије породице и друштвеног развоја;  студенти разумеју различите односе између породице и 
друштва, као и породице и образовања; студенти могу да примене добијена знања у свом будућем 
професионалном раду, који подразумева и њихову сарадњу са породицама ученика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: (1) Општи елементи и појам друштва; структура друштва; промене и развој 
друштва; развојни процеси у савременим друштвима;критичка теорија савременог друштва; (2) 
Предмет и методолошка усмереност социологије породице; настанак и развој социологије породице; 
основни проблеми и садашње стање дисциплине; анализа основних појмова (породица, домаћинство, 
сродство, брак); полови и родна подела рада у породици; дете и детињство; родитељство; ауторитет у 
породици; породичне вредности; (3) Породица и савремено друштво; породична и друштвена промена; 
типологија породица и потребе породице у друштву; функције породице; (4) Процес социјализације у 
породици; сарадња породице и школе; интеграција и дезинтеграција породице; породични циклуси; (5) 
Патологија породице; породице са поремећеном структуром; породице са поремећеним односима.    
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  
Милић, Анђелка /2001/: Социологија породице: критика и изазови, Чигоја штампа, Београд. 
Младеновић, Марко /1995/: Основи социологије породице,Завет, Београд. 
Хараламбос, М. /1989/: Увод у социологију, Глобус, Загреб. 
Трифуновић, Весна /2006/: Породица и школа, Учитељски факултет, Јагодина. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

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 25 
практична настава / усмени испт 25 
колоквијум-и 25 .......... / 
семинар-и 15  / 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Енглески језик - почетни 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ивана Р. Ћирковић Миладиновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета 
Студент стиче основне језичке компетенције, способности и знања, на почетном нивоу, како у усменој 
тако и у посменој форми; развијање интересовања за енглески језик и културу енглеског говорног 
подручја. Остваривање језичких компетенција у оквиру А1 нивоа Заједничког европског оквирног 
приступа језицима.  
Исход предмета  
Студент ће моћи да:  

• разуме и употребљава свакодневне и уобичајене изразе, као и једноставне исказе у циљу 
задовољавања конкретних потреба у писменој и усменој комуникацији; 

• пружи основне податке о себи и другима, да поставља питања о темама из свакодневног 
живота и да одговара на њих; 

• води једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и разговетно.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Модул 1. Наставне теме: упознавање, поздрави, бројеви, тачно време, дани у недељи, активности у 
слободно време, породица. Структура језика и лексика: фонетика (гласови, транскрипција и акценат), 
морфологија (глагол to be, именице, множина именица, присвојни облик и придеви), синтакса 
(потврдни, упитни и одрични облик).  
Модул 2. Наставне теме: годишњи одмор, транспорт, спорт, свакодневне активности. Структура 
језика и лексика: фонетика (скраћени облици), морфологија (глагол to have, члан и неодрећени 
придеви, прилози), синтакса (потврдни, , упитни и одрични облик). 
Модул 3. Наставне теме: куповина и продаја, посао, наручивање хране и пића у ресторану. 
Структура језика и лексика: фонетика (скраћени облици), морфологија (present simple tense 
индикатива, поређење придева, императив, свезе, past simple tense правилних глагола), синтакса 
(потврдни, упитни и одрични облик). Лексика (општа).  
Литература  
1. Simon le Maistre & Carina Lewis (2004): Language to go (Elementary). Longman, Harlow 
2. Elaine Walker & Steve Elsworth (2000): Grammar Practice for Pre-Intermediate Students. Longman, 
Harlow. 
3. Longman Dictionary of Contemporary English (2003). Pearson Education Limited, Harlow 
4. Бенсон, М. (1993): Речник – Енглеско српскохрватски и Српскохрватско енглески. Просвета, 
Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
консултације 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања, метода разговора, текст метода, метода показивања, метода практичних 
радова, логичке методе у настави (компаративна метода, индуктивна и дедуктивна метода, 
аналитичко-синтетичка метода). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 20 
колоквијум-и 40 ..........  



семинар-и    
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (почетни) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија В. Ђорђевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних језичких способности и знања и комуникативних компетенција на француском 
језику у писменој и усменој форми; развијање интересовања за француски језик и културу Француске 
и других франкофоних земаља. 
Исход предмета  
Студент ће моћи да: 

- разуме и употребљава свакодневне и уобичајене изразе, као и једноставне исказе у циљу 
задовољавања конкретних потреба у писменој и усменој комуникацији; 

- пружи основне податке о себи и другима, да поставља питања о темама из свакодневног 
живота и да одговара на њих; 

- води једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и разговетно. 
Садржај предмета 
Модул 1. Наставне теме: поздрављање, упознавање, представљање; франкофонија у свету. 
Граматички и лексички садржаји: фонетика: гласовни систем француског језика, интонација 
(узлазна и силазна), подела речи на слогове, тонски акценат; морфологија: глаголи être, avoir, s`appeler, 
aller; мушки и женски род именица и придева; одређени и неодређени члан; синтакса: упитни облик; 
лексика: општа. 
Модул 2. Наставне теме: лични предмети (локализација и дескрипција), боје, животна средина и 
становање. Граматички и лексички садржаји: фонетика: оралне ознаке за множину, везивање и 
уланчавање; морфологија: множина именица и чланова, слагање придева и именице, предлози за место, 
наглашени облици личних заменица; синтакса: негација, интерогација помоћу qu`est-ce que, où, 
comment и combien; лексика: општа. 
Модул 3. Наставне теме: посао и слободно време, путовања, спорт, куповина, празници у 
Француској. Граматички и лексички садржаји: фонетика: назални вокали, ритмичке групе; 
морфологија: повратни глаголи, партитивни члан, перфекат; синтакса: интерогација помоћу формуле 
упитна реч+est-ce que; лексика: општа. 
Литература  

1. G. Capelle, R. Menand, Taxi! 1, Méthode de français + Cahier d`exercices, Hachette Livre, Paris, 
2003. 

2. Y. Delatour et al, Nouvelle Grammaire du Français, Hachette Livre, Paris, 2004. 
3. В. Драшковић, Граматика француског језика за основну школу, ЗУНС, Београд, 1979. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

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 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и    



 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија:основне академске студије 
Назив предмета: Руски језик-почетни 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јелена,М, Пантелић-Младеновић 
Статус предмета:изборни  
Број ЕСПБ:4 
Услов: 
Циљ предмета:Овладавање знањима, умећима и вештинама почетног нивоа у области артикулације 
гласова, творбе речи, основа морфолошких структура,простијих реченичних структура. 
Исход предмета:Могућност минималне комуникације на овом језику и обезбеђивање услова за даљу 
надградњу знања . 
Садржај предмета 

Теоријска настава Модул 1:Фонолошка структура руског језика. Врсте речи.Елементи реченичне 
структуре.Породица.Писмо.Школа. Успеси у учењу. Град. Село.Домовина.Земље у окружењу. 
Континенти.Земља чији се језик учи. 
Модул 2: Имена- промена.Глаголи-инфинитив,вид,изјавни начин.глаголи кретања.Градски 
превоз.Московски метро.Разговор у аутобусу.Путовање хеликоптером. 
Модул 3.Реченица- елементи реченичне структуре, проста, проширена и сложена реченица. 
Лексика.Природа. Време.Одмор.Фискулура и спорт. Уметност. Књижевност. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су компатибилне теоријском делу наставе. 

Литература :  
Маројевић,Р., Граматика руског језика, Београд,1983; 
Плужникова,С.Н.,Русский язык, Москва1982 ; 

Станковић ,Б., Руско-српски речник, Матица српска, Нови Сад,1998. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:30 
 

Вежбе:15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:монолошка, дијалошка, комбинована. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит 0-15 
практична настава(вежбе) 0-5 усмени испт 0-15 
колоквијум-и 0-40 ..........  
Усмени после модула 1 и 2 0-20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Хорско певање 1 
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 : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Елементарне игре и скијање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Живорад Марковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима 
кретања, планирање, припрема и организација боравка и активности у измењеним условима (у 
природи, на снегу), савладавање основне технике алпског смучања и игара на снегу, савладавање 
спасавања у снежним планинским условима, мере превенције и прве помоћи. 
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење, организовање и перманентно осавремењивање 
наставног процеса у области активности у природи и смучарских техника, елементарних игара на 
снегу, различитих варијанти спасавања у снежним условима, мере превенције и пружање прве помоћи, 
критичко коришћење литературе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Улога, значај и законитости кретања (посебно кроз различите флуиде) као 
природне потребе човека, 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. 
Елементарне и техничко-тактичке игре на снегу, правила понашања и активности у снежним 
планинским условима, основна техника алпског смучања (смук право, коси смук, завој ка брегу, завој 
од брега, плуг, плужни завој, основни завој, широко паралелно вијугање, игре на снегу, спасавање, 
мере превенције и пружање прве помоћи. 
Литература  
Левајац, Р., Станковић, В.: Теорија физичке културе-скрипта, ФФК Универзитета у Приштини-
Лепосавић, 2000. 
Берковић, Л.: Методика у физичком васпитању, НИП Партизан, Београд, 1979. 
Милановић, Љ., Стаматовић, М.: Теорија и методика физичког васпитања, Учитељски факултет у 
Ужицу, Ужице, 2006. 
Алексић, С.: Основи смучања, ФФК Универзитета у Приштини, Приштина 1994. 
Гама, К.: Све о скијању, ДЕЛО Љубљана, 1982. 
Живановић, Н. и сар.: Алпско скијање-техника, методика, психофизичка припрема, Паноптикум Ниш, 
2003.  
Вучковић, С., Микалачки, М.: Теорија и методика рекреације, ФФК Универзитета у Нишу-Новом 
Саду, Ниш-Нови Сад 1999. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: 
Курсна настава у трајању 
од седам дана 

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 10 писмени испит 10 
практична настава 20 усмени испт 10 
колоквијум-и  практични испит 50 
семинар-и    
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/програми: учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Психологија менталног здравља 
Наставник: Радмила Б. Миловановић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Стицање знања из области психологије менталног здравља и превенције менталних поремећаја; развој 
способности разумевања дечијих емоција и њиховог утицаја на ментално здравље; развој свесности о 
сопственој улози у унапређењу менталног здравља деце али и о значају очувања сопственог. 
Исход предмета  
Проширење професионалних компетенција: по завршетку курса требало би да студент буде способан да 
1. разуме утицај породице и школе на ментално здравље деце 2. препозна свој сопствени утицај на 
ментално здравље деце као и да 3. да свој допринос унапређењу менталног здравља ученика. 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Предмет и теоријске основе психологије менталног здравља;Ментално здравље током животног 
циклуса: детињство ( значај породице и родитеља, значај мајке, значај оца, положај детета у породици, 
развојни страхови, емоционално лишавање, развојне сметње, психосексуални развој); припрема деце за 
полазак у школу; полазак у школу ( одвајање, вршњаци, учитељ, установа); видови заштите деце од 
ускраћења од родитељског старања; деца која задају бриге, даровита деца, деца са сметњама у развоју, 
болесна деца, деца ометена породичним приликама; Животне кризе и њихово превазилажење савремени 
проблеми живљења: отуђење, животне кризе; заштита менталног здравља.  
 
Литература  
Влајковић Ј: (2003):Животне кризе и њихово превазилажење, друго издање, стр.1-94, Београд, Плато 
Симић М., Ковачевић К. (2004): Ментална хигијена, стр. 5-150 Београд, АИ, 
Милосављевић М. (1998): Насиље над децом, Београд, ФПН 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 
 

Вежбе: 15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе.  
Усмено излагање, дијалог; Вежбе укључују анализу примера из праксе; Приказ превентивних програма 
за децу; прикупљање примера који илуструју утицај породице, учитеља, школе и других фактора на 
ментално здравље; Израду превентивних програма за децу;  гостовање учитеља и разговор са њим; 
анализу сопственог искуства; самостални рад на предлозима мера за унапређење менталног здравља 
ученика; прикупљање и анализу примера деце са сметњама у развоју; израду постера и других садржаја 
са циљем унапређења мент. здравља и сл. 

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 : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Интеркултурално образовање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Општи циљ предмета је пружање знања, вештина и ставова који ће студенте 
оспособити да дају допринос поштовању, разумевању и солидарности према појединцима, етнички, 
социјално и културно различитим групама и нацијама; припрема студената за креирање образовне 
праксе која најбоље рефлектује културалне особености  свих ученика у одељењу; усклађивање 
наставних стратегија са потребама и особеностима свих ученика у одељењу. 
Исход предмета: Познавање препрека стицању образовања и начина превазилажења тих препрека,  
испољавање алтруизма и хуманости у односу са ученицима: етика бриге, поштовање различитости и 
једанког права свих ученика да уче, уважавање културних разлика и поштовање културног идентитета: 
особености сваке породице, њене културе, обичаја, језика и вредности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:Разумевање културних и индивидуалних разлика. Култура. Идентитет: лични, 
групни. Карактеристике пристрасног и конструктивног односа према индивидуалним разликама. 
Предрасуде, стереотипи и дискриминација. Ефекти предрасуда и стереотипа. Од етноцентризма ка 
уважавању културних разлика. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Емпатија и 
асертивност као стратегије успешне комуникације. Медијација: непристрасно посредовање у 
сукобима. Шест корака у процесу медијације. Комуникација у процесу медијације. 
Литература  
Мацура-Миловановић, С (2005): Зашто је потребна обука учитеља у мултикултурним одељењима са 
ромским ученицима?, Иновације у настави, бр..1, Београд, стр. 20-32 
Кнежевић-Флорић, О. (2005): Мултикултурализам као основа интеркултурног образовања, 
Педагошка стварност, 1-2, Нови Сад. 
Уважавње различитости и образовање (2003): Тематски зборник радова, ИПИ, Бепоград.  
Пероти, А. (1995): Пледоаје за интеркултурални одгој и образовање. Загреб, Едука.     
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
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 : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Екологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Светлана С. Ћурчић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета је упознавање студената са основним еколошким појмовима,  појавама и механизмима 
заштите у циљу очувања животне средине.  
Исход предмета  
Студенти су овладали основним појмовима  из области екологије и принципима очувања природних 
добара и угрожених врста, оспособљени су да препознају проблеме везане за  заштиту природних 
екосистема     
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам екологије, Историјски развој екологије; Животна средина и екосистем; Станиште-биотоп; 
Животна заједница-биоценоза; Услови живота у станишту-еколошки фактори; абиотички фактори; 
биотички фактори; Популација; Еколошка ниша; Просторна и временска организација; Односи 
исхране у животној заједници; Трофичка пирамида; Протицање енергије и кружење материје; Развој и 
еволуција екосистема; Услови живота у води; Екосистеми копнених вода-потоци, реке, језера, баре и 
мочваре; Услови живота на копну; Шумски екосистеми, Травни екосистеми; Агроекосистеми; Човек и 
природа; облици угрожавања природе-Глобалне промене; Загађивање земљишта; Загађивање вода; 
Загађивање ваздуха; Заштита врста и природних екосистема; Заштита природних добара и угрожених 
врста наше земље;   
Практична настава:семинари, интерактивна настава 
Појам екологије, Историјски развој екологије; Животна средина и екосистем; Станиште-биотоп; 
Животна заједница-биоценоза; Услови живота у станишту-еколошки фактори; абиотички фактори; 
биотички фактори; Популација; Еколошка ниша; Просторна и временска организација; Односи 
исхране у животној заједници; Трофичка пирамида; Протицање енергије и кружење материје; Развој и 
еволуција екосистема; Услови живота у води; Екосистеми копнених вода-потоци, реке, језера, баре и 
мочваре; Услови живота на копну; Шумски екосистеми, Травни екосистеми; Агроекосистеми; Човек и 
природа; облици угрожавања природе-Глобалне промене; Загађивање земљишта; Загађивање вода; 
Загађивање ваздуха; Заштита врста и природних екосистема; Заштита природних добара и угрожених 
врста наше земље;   
Литература  
1. Ђукановић Мара (1991) Еколошки изазов, Елит , Београд 
2. Практикум за еколошко образовање ушитеља (1992) Градски секретаријат за заштиту животне 
средине, Педагошка академија за образовање учитеља у Београду. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања уз коришћење савремене наставне технологије, презентације, интерактивна настава, 
тематске радионице, самостални рад студената 

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



 
 
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм/студијски програми : домски васпитач (прва година) 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 
презиме): Весна С. Трифуновић, Гордана П. Будимир-Нинковић 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: присуствовање предавањима и вежбама из предмета Социологија, Увод у педагогију и Развојна 
психологија и испуњавање предиспитних обавеза које се односе на припремање студената за 
реализовање професионалне праксе 
Циљ. Оспособљавање студената за систематску опсервацију социјалних односа у дому; сарадња дома 
са осталим друштвеним институцијама. Посматрање, уочавање и откривање узрока неприлагођеног 
понашања младих у дому. Усвајање знања о основним узрасним карактеристикама дечјег психичког 
функционисања у интелектуалној, језичкој, емоционалној и социјалној сфери развоја; схватање 
природе овог развоја, тј, чиниоца који утичу на овај развој. 
Очекивани исходи. Овладавање знањима о социјалној структури и социјалним односима унутар 
малих група; познавање различитих облика сарадње дома и осталих друштвених установа. Развијање 
способности посматрања, уочавања и откривања узрока неприлагођеног понашања младих у дому; 
развијање хуманих односа међу половима; подстицање алтруизма. Познавање основних узрасних 
карактеристика деце на узрастима од 7. до 15 године (интелектуалних, емоционалних и социјалних); 
могућност уочавања показатеља овог развоја и њиховог идентификовања у непосредном дечјем 
понашању; познавање карактеристика моралног развоја деце у средњем детињству и 
предадолесценцији; разликовање васпитних стилова родитеља и васпитача, и њихове импликације на 
морални и општи психички развој детета; познавање основних видова неприлагођеног понашања деце 
и њиховог реаговања на значајне животне ситуације у средњем детињству и адоелесценцији. 
Садржај стручне праксе. Социјална структура и социјални односи унутар дома. Сарадња дома и 
осталих друштвених институција. Узроци неприлагођеног понашања и неуспеха у учењу. 
Социометријско истраживање. Систематска опсервација и процена социјалног и емоционалног 
понашања ученика. Карактеристика дечјег мишљења. Радионичарски облик рада. Морално 
расуђивање. Нивои развоја математичких операција. 
Број часова , ако је специфицирано  80 радних сати 
Методе извођења. Вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и 
вежби предвиђених Програмом професионалне праксе, менторски рад. 

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 : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Методологија педагошких истраживања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Бранко Р. Јовановић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положен испит из Опште педагогије 
Циљ предмета. Да се студенти уведу у теорију педагошког сазнања, у логичке форме педагошког 
мишљења и теорију педагошког истраживања, као и да се истовремено практично оспособе за примену 
тих знања у реализацији педагошких истраживања. Стицање основних теоријских знања и вештина 
неопходних за примену педагошке статистике. Оспособљавање за академско писање. 
Исход предмета. Познавање различитих врста, функција, метода и облика педагошких истраживања; 
оспособљеност за израду и примену истраживачких инструмената; способност самосталног 
одређивања теоријских основа педагошких истраживања; умење израде пројеката и реализације 
различитих врста педагошких истраживања; способност разумевања и примене педагошке статистике 
у истраживањима у области васпитања и образовања; овладаност академским писањем научно-
истраживачких и стручних радова. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеристике научноистраживачког рада у области васпитања и образовања. Педагошка 
истраживања у васпитно-образовним институцијама (примењена, мала, акциона, експериментална, 
социометријска, ex-post-facto и друга истраживања). Методе, технике и инструменти педагошких 
истраживања. Пројектовање педагошких истраживања. Извештај о педагошком истраживању и 
академско писање. Основни статистички појмови. Прикупљање, сређивање и обрада статистичких 
података. Статистичко закључивање. Параметријски статистички поступци. Непараметријске процене. 
Графичко приказивање резултата истраживања. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда пројеката и инструмената истраживања. Практично спровођење ''малих'' педагошких 
истраживања. Примена статистике у педагошким истраживањима. Писање извештаја о обављеном 
истраживању. Израда задатака за самостални рад, вежбе и професионалну праксу.  
Литература  
Јовановић, Б. и Кнежевић – Флорић, О. (2007): Основе методологије педагошких истраживања са 
статистиком. Јагодина: Педагошки факултет 
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 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 испит / 

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

семинар-и /   
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе домске педагогије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драган М. Јешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета. Упознавање студената са методолошко-теоријским проблемима домске педагогије и 
њиховог практичног оспособљавања за организацију свих видова педагошког рада у домовима ученика 
(самосталног рада, слободног времена, моралног, интелектуалног васпитања и др.) 
Исход предмета. У организацији наставе овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције: 
планирање и организација свих видова васпитног рада, дијагностиковање и указивање саветодавног 
рада и помоћи ученицима, и евалуације рада и вођења комуникације са ученицима 
Садржај предмета 
Теоријска настава Област 1: Појам, предмет и задаци домске педагогије. Историјски развој домске 
педагогије. Домска педагогија у систему педагошких наука. Однос домске педагогије и других наука. 
Врсте домова ученика. Васпитне могућности домова ученика. Област 2: Васпитање у домовима 
ученика. Компоненте васпитања. Морално, радно, интелектуално, естетско и здравствено васпитање. 
Садржај активности ученика у слободном времену. Домови као фактор социјализације ученика. 
Област 3: Организација живота и рада у домовима. Организација самосталног рада ученика. Слободно 
време, зимовање и летовање ученика. Планирање васпитног рада. Вредновање рада и напредовања 
ученика у дому. Дијагностички и саветодавни рад васпитача у домовима ученика. Сарадња дома и 
школе. Сарадња са родитељима ученика. ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ: 1) Предавања, 2) Вежбе-
интерактивни рад у малим групама, 3) Пројектна настава – рад студената по утврђеној идејној скици 
пројекта – самостални рад студената, 4) Менторска настава (упућивање студената у технике 
самосталног рада, 5) Микро настава – припрема модела за излагање пред групом (5-10 минута), 6) 
Модуларна настава.  
Практична настава: СТУДЕНТСКИ ПОРТФОЛИО: Кумулативни евалуативни картон (досије) за 
праћење постигнућа студената, инструментариј за евалуацију педагошке праксе, дневник о 
практичном раду студената (пракса, хоспитовање).  
Литература: Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова, Министарство просвете Србије, 
Београд, 2002.  Ракић, Б. Васпитно деловање у малим групама, завод за уџбенике, Сарајево,; 
1974.Франковићм Д. и група аутора: Васпитни рад у домовима ученика, Делта-прес, Београд, 1973. 
Seitz, M. Halllwachs: Montesori ili Waldorf, Educa, Zagreb, 1997.; Јешић, Д.: Породица и слободно време, 
Учитељси факултет, Ужице,  2001.; Јешић, Д.: Моделовање васпитног рада у домовима ученика 
утемељено на принципима Валдофске и хумано личносне педагогије, Zbornik povzetkov I mednarodne 
konference vzgoiteljev dijaških domov Separat speciale, Ljubljana, 2007.;Росић, В. Домски одгој, 
Графтраде, Ријека, 2001;Клапан, А. Учење у ученичком дому, Педагошки факултет у Ријеци, Ријека, 
1996; 
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 предвиђених Практикумом, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 
активност у току предавања 0-3 писмени испит 30 
практична настава 8-23 усмени испит / 

први 8-23 колоквијум-и други 8-23 Практикум / 

семинар-и /   



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима, учитељ 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Педагошка психологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Благоје Нешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положен испит из Развојне психологије 
Циљ предмета. Настава из овог предмета треба да омогући да студент, будући учитељ: разуме 
социјалне и психолошке механизме деловања школског учења као кључног фактора у дечјем 
интелектуалном и општем когнитивном развоjу; да процес усваjања знања разуме као процес активног 
стварања и (ко)конструкције знања; да буде у стању да прилагођава педагошку комуникациjу 
развоjном нивоу ученика (интелектуалном, когнитивном, социо-емоционалном, мотивацоном).  

Исход предмета. Студент је у стању да дефинише област психолошких феномена и законитости коjе 
изучава педагошка психологиjа. Разуме основне интелектуалне и сазнаjне карактеристике деце (узраст 
од 7 до 12 г,  и од 12 г). Познаjе узрасне и развоjне особености мотивационе структуре ученика. Разуме 
природу учења и памћења сложеног садржаjа као нужно смисаоног и реконструктивног процеса. 
Разуме природу активности ученика у настави, познаје основне облике активне наставе, и принципе 
конструисања школских задатака А (активног) – типа.  Познаjе и уме да примени основне принципа 
поjмовне презензациjе наставних садржаjа. Познаjе и уме да примени технику евалуациjе школског 
часа. Да идентификуjе евентуалне тешкоће у учењу код своjих ученика, и да на њих адекватно 
одговори. 
Садржај предмета. Предмет, историјат развоја и методе педагошке психологије. Дефинициjа учења, 
основни облици учења. Подстицаји за учење. Унутрашња мотивација за учење. Памћење и 
заборављање. Поjам трансфера учења и савремене теориjе трансфера. Развоjа интелигенциjе; мерење 
интелигенциjе. Природа способности стваралачког мишљења, потстицање и спутавање креативности. 
Одабрана питања специjалне педагошке психологиjе (даровита деца, деца са посебним потребама). 
Психолошки проблеми деце везани за школски рад Теорије наставе. Активно учење/настава (појам 
активности ученика, показатељи активности ученика, облици активне наставе/учења). Евалуациjа 
школског часа. Усвајање научних појмова у настави. Психологиjа наставника. Психологиjа у 
поjединим наставним предметима.  
Литература: 1. Вучић, Л.(2003) : Педагошка психологиjа, СДПС (27-170),  2. Нешић, Б.(2004): Теме из 
педагошке психологиjе, Филозофски факултет у Приштини (7-18,32-51,79-205),  3. Ивић, И., Пешикан, 
А., Антић, С: Активно учење, Институт за психологиjу, 2001, Београд (20-44,141-168) 
Изборна: 1. Нешић, Б. Развиjање перцептивних способности код ученика 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: / Студијски истраживачки рад: 
/ 
 

Остали 
часови: / 

Методе извођења наставе. Фронтална настава (смисаоно-рецептивно-вербални облик);  
Интерактивни облици рада наставник-студент, и у малим групама студената: конструисање и примена 
већ готових психолошких инструмената (упитника, скала);  извођење ad hoc истраживања на 
програмске теме; психолошка анализа и интерпретациjи прикупљених података. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 3-5 писмени испит - 
активност на вежбама  

3-5 
Самосатлни рад и пракса 
студената 

7-10 

усмени исптит до 30 

колоквијум-и 42 -54 ..........  



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Породична педагогија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Циљ наставе породичне педагогије је да студентима омогући потпуније стицање 
знања о породици, њеној васпитној функцији и начинима остваривања те функције, као и да се 
афирмишу вредности породичног живота и њена улога у нашој култури и васпитању. 
Исход предмета: Студент ће бити оспособљен за аналитичко и критичко мишљење о значају и улози 
породице, за идентификовање узрока васпитних проблема у породици и примену стечених знања у 
циљу деловања на отклањање тих узрока, као и за сарадњу са родитељима. 
Садржај предмета. 
Теоријска и практична настава ОПШТИ ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ И ЊЕНЕ 
ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ: Одређење породичне педагогије као педагошке дисциплине (предмет, 
циљ и задаци, место у систему педагошких дисциплина, повезаност са другим наукама). 
Схватања о породици и њеној васпитној функцији кроз историју. 
Савремена породица и њена трансформација: појам, основни типови и најважније функције породице, 
промене у савременој породици, основне карактеристике односа у појединим типовима породице и 
њихов утицај на развој личности детета. 
Породична средина као васпитна средина родитеља и деце. Атмосфера у породици, међусобни односи 
међу родитељима, понашање родитеља према деци, стил родитељског понашања, социо-економски 
статус, структура и карактеристике породице. 
Васпитни проблеми у породици и начини њиховог разрешавања.Појава неприхватљивих облика 
понашања, лаж, крађа, агресивност. Породично васпитање детета ометеног у развоју. 
МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ПОРОДИЦИ 
Игра, рад и друге активности деце у породици. Припремање детета за полазак у школу у породици. 
Комуникација васпитач-родитељ. Сарадња вртића и породице, родитељски састанци, групни 
разговори, индивидуални контакти, кућне посете, облици унапређивања педагошке културе 
родитеља.Заштита деце и кодекс дечјих права (Конвенција о правима детета УН). Заштита породице, 
мајке и детета у нашим законима. 
Литература : 
Гордана Будимир – Нинковић: Савремена породица и школа, Учитељски факултет Јагодина, 2006.  
Нада Вилотијевић: Породична педагогија, Учитељски факултет Београд, 2002. 
Загорка Голубовић: Породица као људска заједница, Напријед, Загреб, 1981. 
Љубица Продановић: Сарадња са породицом, Едука, Београд, 2005. стр. 8-135. 
Радмила Николић: Школска и породична педагогија, Изабрани текстови за студенте учитељских 
факултета, Учитељски факултет, Ужице, 2004. стр. 9-138. 
Борислав Д. Станојловић: Породица и васпитање деце, Научна књига, Београд, 1995. 
Босиљка Ђорђевић: Савремена породица и њена васпитна улога, Просвета, Београд, 1985. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
 

Остали часови 

Методе извођења наставе : предавања, рад у малим групама, решавање проблемских задатака, 
дијалог, вежбе, семинари. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена пракса 10 
активност у току предавања 5 Завршни испит 40 
вежбе 10 писмени испит  
колоквијуми 25 усмени испт  



семинар-и 10   
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Интеракција и комуникација у васпитном раду 
Наставник: Радмила Б Миловановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти стекну знања из области интеракције и интерперсоналне комуникације у 
васпитном процесу као и вештине комуникације са појединцима и групом.  
 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да 1.) са васпитаницима, групом и осталим 
субјектима у васпитном процесу  комуницирају на конструктиван начин и да остваре интеракцију која 
помаже развој личности 2) на ненасилан начин решавају конфликте који се појаве у васпитном 
процесу 3.) активно слушају, шаљу Ја-поруке, управљају васпитним процесом, конструктивно се 
супротстављају итд. 4.) разумеју важност успостављања квалитетних сарадничких односа у колективу 
и сопствену улогу у том процесу. 
 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Механизми интерперсоналне интеракције ( сугестија, симпатија и антипатија, идентификација, 
социјални притисак, фацилитација –инхибиција, ид)  Понашање и комуникација;Комуникација и 
интеракција- Вербална комуникација (Разговор са учеником; Врсте порука )Активно слушање; 
Конфронтирање; Ја-говор. Невербална комуникација ( говор тела)Модели комуникације; Елементи 
социјалне перцепције ( процес опажања других и самоопажања);Конфликти и решавање конфликта; 
Ненасилна комуникација; Баријере и превазилажење баријера у комуникацији- Комуникација основ 
професионалне праксе; остваривање конструктивне дискусије; комуникација родитељ-наставник-
ученик). Преношење порука; јасноћа поруке;Комуникација родитељ-васпитач – дете. 
Литература  
Никола Рот (2004): Знакови и значења – Вербална и невербална комуникација плато, Бгд 
Драган Попадић(2000): Социјални конфликти, Мост, Београд 
Ауторизована скрипта ( у припреми) Радмила Миловановић  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: усмено излагање, дијалог; демонстрација облика комуникације; вежбе у 
паровима и у групи; приказ и анализа случајева различитих облика комуникације из праксе. 

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: васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: Основе комуникологије 
Наставник Добривоје Ж. Станојевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема 
            Циљ предмета: 
Сагледавање историје комуникације и савременог комуницирања. Увођење у основе науке о 
кумуникацији. Проучавање основних правила и карактеристика комуникативне праксе. Припрема 
студената за самостално тумачење и изучавање савремене комуникације и њених најизраженијих 
облика (масовна, групна, интерперсонална, интраперсонална, руморна комуникација).  

Исход предмета  
Обучавање студената да разумеју посебну природу комуникативних процеса. Савладавање 

основних комуниколошких појмова и њихово тумачење у савременим  околностима. Указивање на 
комуникацијске специфичности у оквиру различитих облика стваралаштва. Оспособљавање студената 
за самостално тумачење комуникције. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријско и историјско одређење комуникологије и комуникације. Основне особености и структура различитих 
типова комуникације. Репрезентативни тумачи, теоретичари и теорије у области комуникологије. Комуникативна 
анализа и тумачење одабраног модела комуникације. 

Практична настава:Вежбе 
Теоријско и историјско одређење комуникологије и комуникације. Основне особености и структура 
различитих типова комуникације. Репрезентативни тумачи, теоретичари и теорије у области 
комуникологије. Комуникативна анализа и тумачење одабраног модела комуникације. 
 
Литература: Мирољуб Радојковић, Мирко Милетић, Комуникациј, медији, друштв, Нови Сад 2005; 
Тијана Мандић, Комуникологија, психологија комуникације, Београд, 2004; Зорица Томић, 
Комуникологија, Београд, 2003; Добривоје Станојевић, Медији и начела дијалога, Панчево, 2005. 
Изабрана литература примерена ближем упознавању ширих аспеката комуникологије. 
 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
15 

Вежбе: 
30 

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 15 писмени испит 15 
практична настава 15 усмени испт 15 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Дидактика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): МАРГИТ Е. САВОВИЋ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета : Упознавање студената са законитостима у развоју дидактичке мисли и наставне 
праксе у свету и код нас, проучавање дидактичких теорија и унапређивање наставне праксе; 
систематско усвајање основних дидактичких категорија и појмова; упознавање са курикуларним 
обликовањем садржаја.  
Исход предмета : Оспособљеност студената за критичко праћење и  истраживање наставног процеса и 
његовог унапређивања; оспособљеност студената за уношење новина у наставни рад.  
Садржај предмета  
1. Дидактика као научна дисциплина. Конститутивна питања дидактике, однос дидактике и других 
наука, основни дидактички појмови. 
2. Настава. Појам, смисао, задаци и фактори наставе. Процес сазнавања у настави. Циљеви и задаци 
наставе. Таксономија наставних циљева. Интеракција и комуникација у настави. 
3. Садржај наставе. Избор садржаја, принципи за избор наставних садржаја, теорије о избору 
наставних садржаја. Наставни план и програм. Методологија израде наставних планова и програма. 
Курукуларни покрет. 
4. Организација наставе и ток наставног процеса. Етапе наставног процеса. Планирање и припремање 
наставе. Наставни час. Праћење и евалуација у настави. Распоред наставних часова. Наставни објекти 
и дидактички медији. Облици наставног рада. Наставне методе. Рад у комбинованом одељењу. 
Вежбе 
1. Дидактика као научна дисциплина. Конститутивна питања дидактике, однос дидактике и других 
наука, основни дидактички појмови. 
2. Настава. Појам, смисао, задаци и фактори наставе. Процес сазнавања у настави. Циљеви и задаци 
наставе. Таксономија наставних циљева. Интеракција и комуникација у настави. 
3. Садржај наставе. Избор садржаја, принципи за избор наставних садржаја, теорије о избору 
наставних садржаја. Наставни план и програм. Методологија израде наставних планова и програма. 
Курукуларни покрет. 
4. Организација наставе и ток наставног процеса. Етапе наставног процеса. Планирање и припремање 
наставе. Наставни час. Праћење и евалуација у настави. Распоред наставних часова. Наставни објекти 
и дидактички медији. Облици наставног рада. Наставне методе. Рад у комбинованом одељењу. 
 
Литература : Стипан Јукић, Живољуб Лазаревић, Весна Вучковић: Дидактика – Избор текстова, 
Учитељски факултет, Јагодина, стр 1-580. 
Хилберт Мејер: Дидактика –разредне кваке, Едука, Загреб, 2002, стр. 87-129. 
Јован Ђорђевић: Настава у савременој школи, Учитељски факултет, Београд, 1997. стр. 13-56, 385-514. 
Недељко Трнавац, Јован Ђорђевић: Педагогија, Научна књига, Београд, 1992. стр. 151-325. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
 60             

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 3 писмени испит 55 
практична настава + вежбе 3+10 усмени испт  
колоквијум-и 24 ..........  



семинар-и 5   
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: учитељ и васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Увод у проучавање књижевности 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Виолета П. Јовановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Разумевање специфичне природе књижевног језика и структуре књижевног 
текста.Овладавање основним књижевнотеоријским појмовима. Оспособљавање студената за 
самостално изучавање и интерпретирање књижевних дела. 
Исход предмета: Студент познаје специфичну природу књижевног језика и структуру књижевног 
текста. Савладао је основне појмове из области теорије поезије, прозе и драме. Уме самостално да 
тумачи различите књижевне жанрове у складу са савременим методама у проучавању књижевности. 
Садржај предмета: 
Природа књижевности и задаци проучавања књижевности. Појам науке о књижевности. Појам и 
специфичности песничког језика. Класификација књижевности. Природа и особине поезије, прозе и 
драме. Појам тумачења текста. Спољашњи и унутрашњи приступ књижевном делу. Основне методе у 
проучавању књижевности. Тумачење лирског текста. Тумачење прозног текста. Тумачење драмског 
текста. 
Вежбе: 
Природа књижевности и задаци проучавања књижевности. Појам науке о књижевности. Појам и 
специфичности песничког језика. Класификација књижевности. Природа и особине поезије, прозе и 
драме. Појам тумачења текста. Спољашњи и унутрашњи приступ књижевном делу. Основне методе у 
проучавању књижевности. Тумачење лирског текста. Тумачење прозног текста. Тумачење драмског 
текста. 
Литература:  
Миливој Солар, Теорија књижевности,Школска књига, Загреб, 2001 
 Драгиша Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености,Издавачка агенција 
“Драганић”, Београд, 1995;  
Taња Поповић, Речник књижевних термина, Логос-арт, Београд, 2007 
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 20 писмени испит 15 
практична настава - Усмени испт 15 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима, васпитач у предшколским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе визуелне уметности 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Нада М. Милетић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
        Стицање основних теоријких појмова из области визуелне културе и способности њихове 
практичне примене у раду са дечом у домским установама. 
Исход предмета  
   Креативно разумевање и надградња специфичних способности у области визуелне уметности. 
Овладавање ликовном културом кроз ликовну форму, елементе, њихову наративну, ликовну и 
психолошку вредност. Савладавање периодизације, основних карактеристика  стилова и праваца у 
историји уметности.  
            Студенти су оспособњени за ликовно- естетску анализу дела из историје уметности, својих и 
радова својих колега. 
Садржај предмета  
Ликовни елементи.композициа. визуелност и оптика. Ликовне технике – сликарске, вајарске, графичке. 
Подручја примењене уметности. Истирија уметности- периоди и репрезентативна дела 
Теоријска настава 
Теорија форме, ликовне технике, историја уметности 
Практична настава:Вежбе 
Цртање, сликање, вајање,  
Литература  
       Сретко Дивљан, Подстицање и развијање ликовног стваралаштва ученика, Учитељски факултет у 
Јагодини, 2000  
       Сретко Дивљан, Дете и рат, Учитељски факултет у Јагодини, 2000  
       Сретко Дивљан, Методика наставе ликовне културе и ликовни типови ученика , Учитељски 
факултет у Јагодини, 2004 
         Сретко Дивљан, Историја уметности за учитеље, Учитељски факултет у Јагодини, 2005        
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања,  анализе, самостални рад студената – цртање, сликање, графика 

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



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 
Студијски програм/студијски програми: учитељ, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе физичког и здравственог васпитања  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Живорад Марковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета. 
Оспособљавање студената за остваривање циљева и задатака физичког и здравственог васпитања; 
курикуларно дефинисање наставних садржаја кинезиолошких активности, стицање знања о 
психосоматским димензијама човека. 
Исход предмета  
Студент схвата примену вредности физичког и здравственог васпитања кроз појавне облике у физичкој 
култури (физичко васпитање, спорт, рекреацију), примењује савремену технологију у процесу телесног 
вежбања приликом планирања и програмирања активности, оспособљава се за критичко коришћење 
литературе   
Садржај предмета 
Теоријска настава. 
Важни термини у физичкој култури, примена кибернетике у кинезиолошким активностима, теорије и 
законитости о прихосоматским димензијама личности, извори физичке културе кроз физичке, 
биолошке, психолошке и социолошке законитости  
Практична настава. 
Утицај процеса телесног вежбања на човечији организам, овладавање студената природним и 
конструисаним облицима кретања кроз елементе појавних облика у физичкој култури – физичко 
васпитање, спорт (спортске игре), рекреацију (елементе спортске рекреације), анализа ефеката процеса 
вежбања.  
Литература  
Левајац, Р., Станковић, В.: Теорија физичке културе-скрипта, ФФК Универзитета у Приштини-
Лепосавић, 2000. 
Живановић, Н.: Прилог епистемологији физичке културе, Паноптикум, Ниш, 2000. 
Лескошек, Ј.: Теорија физичке културе, Партизан, Београд, 1980. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
 

Остали часови 

Методе извођења наставе. Предавања, Вежбе, Практична настава,Консултативна настава, 
истраживачки рад – семинарски рад, презентација резултата 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 35 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 10 практични испит 25 
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Реторика 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Ружица Ж. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета Стицање знања о основним појмовима и принципима реторике и оспособљавање за 
његову правилну и племениту примену у васпитно- образовном процесу.   
Исход предмета Истицање значаја елоквенције њено препознавање и неговање код студената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Почеци реторике у древној Хелади. Карактер римске реторике. Предмет и методе реторике; Реторика 
као песничко умеће; Реторика као говорничка вештина; Реторика као филозофска дијалектика; 
Реторика као наука; Врсте говора; Врсте стила;  Ритмичко, отмено, сликовито изражавање; 
Дескриптивно и нормативно у реторици. Улога осећајности у реторици; Говор испуњен мржњом, 
страхом, љубављу; Испразан говор; Уверљив говор. Говор истине; Исихазам-  разборито 
ћутање.Племенито надметање у говорништву. Реторика и филозофија језика; Реторика и семиологија. 
Традиционална и савремена реторика. Значај говорничке вештине у наставној делатности 
Вежбе 
Почеци реторике у древној Хелади. Карактер римске реторике. Предмет и методе реторике; Реторика 
као песничко умеће; Реторика као говорничка вештина; Реторика као филозофска дијалектика; 
Реторика као наука; Врсте говора; Врсте стила;  Ритмичко, отмено, сликовито изражавање; 
Дескриптивно и нормативно у реторици. Улога осећајности у реторици; Говор испуњен мржњом, 
страхом, љубављу; Испразан говор; Уверљив говор. Говор истине; Исихазам-  разборито 
ћутање.Племенито надметање у говорништву. Реторика и филозофија језика; Реторика и семиологија. 
Традиционална и савремена реторика. Значај говорничке вештине у наставној делатности. 
Литература  
Љубомир Тадић, Реторика, Београд 1978; Сретен Петровић, Реторика, Београд, 1975; Милош Ђурић, 
Историја хеленске књижевности, Београд, 1972; 
Изворна дела: Аристотел, Реторика, Београд, 2000; Платон, Гозба, Београд, 2002; Одбрана Сократова, 
БИГЗ, Београд, 1983. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 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 10 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
 
 
 
 
 
 
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



 

Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Култура младих 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Весна С. Трифуновић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета:да студенти стекну општа знања о култури и културним појавама, као и знање о томе 
да је култура у целини и по своме смислу битно друштвени феномен; да студенти стекну знања о томе 
да материјална, класна, као и генерацијска позиција и искуство појединаца и група утичу на 
формирање њиховог културног идентитета и облике културног изражавања; да студенти стекну 
основна знања о генерацијским специфичностима и карактеристикама културе младих. 
Исход предмета: студенти су усвојили основни научни појмовно-категоријални апарат социологије 
културе; студенти могу да идентификују основна питања из делокруга социологије културе и културе 
младих; студенти разумеју различите односе између генерације младих и глобалног друштва и 
доминантне културе; студенти могу да примене добијена знања у свом будућем професионалном раду, 
који подразумева и преношење културних модела ученицима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: (1) Социолошки појам културе, прогреса, традиције и цивилизације; поткултура и 
контракултура, друштвене структуре и култура; културни идентитет; културна динамика, акултурација 
и енкултурација, теорије о културним променама;социолошки аспекти културе масовног друштва; 
снобизам; игре и спорт; мода и њене друштвене функције; (2) Однос између типова културе и типова 
личности и понашања; културна организација развоја у раном детињству; културни развој и формално 
школовање; адолесценција у различитим културама и историјским раздобљима; културна структура 
преображаја адолесцената; друштвено и културно конструисана значења која усмеравају адолесценте; 
мултилинеарност човековог развоја и његова зависност од културног контекста; (3) Културне промене 
и образовање; социокултурни миље школе; социјализација културе; улога образовања у ширењу 
културе; функције културе основне школе; ученици и функције културе основне школе; масовни 
медији и образовање; (4) омладинске поткултуре; слободно време и млади; животни стилови и млади; 
музика и млади; однос младих према породици и заједници; вредности и млади; језик и комуникација;  
контракултуре младих. 
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 
Илић, Милош /1989/: Социологија културе и уметности,Научна књига, Београд.  
Валсинер, Јан /1997/: Човеков развој и култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
Чејни, Дејвид /2003/: Животни стилови, Clio, Београд. 
Трифуновић, Весна /2001/: Сеоске школе и култура, Учитељски факултет, Јагодина. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  метода усменог излагања; метода разговора (хеуристички облик 
разговора, дискусија); текстуална метода, метода илустративних радова. 

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 25 ..........  
семинар-и 15   



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Енглески језик - средњи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ивана Р. Ћирковић Миладиновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Без услова 
Циљ предмета Проширивање и продубљивање основних језичких компетенција на енглеском језику, 
способности и знања, како у усменој тако и у посменој форми; развијање интересовања за енглески 
језик и културу енглеског говорног подручја. Остваривање језичких компетенција у оквиру А2 нивоа 
Заједничког европског оквирног приступа.  
Исход предмета Студент ће моћи да: разуме и употребљава свакодневне и уобичајене изразе, као и 
једноставне исказе у циљу задовољавања конкретних потреба у писменој и усменој комуникацији; 
пружи основне податке о себи и другима, да поставља питања о темама из свакодневног живота и да 
одговара на њих; води једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и разговетно, 
једноставним изразима искаже свој став о нечему што је чуо или прочитао. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Модул 1. Наставне теме: активности у слободно време, временске прилике и годишња доба, спортске 
активности, венчања, особине људи, путовања. Структура језика и лексика: фонетика (скраћени 
облици), морфологија (present simple tense индикатива, поређење придева, императив, свезе, past simple 
tense правилних глагола), синтакса (потврдни, упитни и одрични облик). Лексика (општа). 
Модул 2. Наставне теме: годишњи одмор, транспорт, спорт, свакодневне активности, понашање 
људи. Структура језика и лексика: фонетика (гласови, транскрипција и акценат), морфологија 
(глаголска времена present simple and continuous and present perfect simple and continuous, именице, 
множина именица, присвојни облик и придеви), синтакса (потврдни, упитни и одрични облик). 
Лексика (општа). 
Модул 3. Наставне теме: куповина и продаја, посао, исказивање осећања и ставова, звуци, лепо 
понашање за столом. Структура језика и лексика: фонетика (скраћени облици), морфологија 
(глаголска времена past simple tense and present simple tense у пасиву, сложене именице и њихово 
грађење,придеви, прилози), синтакса (потврдни, , упитни и одрични облик). Лексика (општа). 
Литература 1. Simon le Maistre & Carina Lewis (2004): Language to go (Pre-Intermediate). Longman, 
Harlow, 2. Elaine Walker & Steve Elsworth (2000): Grammar Practice for Pre-Intermediate Students. 
Longman, Harlow. 3. Longman Dictionary of Contemporary English (2003). Pearson Education Limited, 
Harlow. 4. Бенсон, М. (1993): Речник – Енглеско српскохрватски и Српскохрватско енглески. Просвета. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
консултације 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе Метода усменог излагања, метода разговора, текст метода, метода 
показивања, метода практичних радова, логичке методе у настави. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 20 
колоквијум-и 40 ..........  
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (Средњи) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Марија В. Ђорђевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен испит из предмета Француски језик (Почетни) 
Циљ предмета 
Проширивање и продубљивање основних језичких способности и знања и комуникативних 
компетенција на француском језику у писменој и усменој форми; проширивање знања о култури 
Француске и других франкофоних земаља. 
Исход предмета  
Студент ће моћи да: 

- разуме и употребљава свакодневне и уобичајене изразе, као и једноставне исказе у циљу 
задовољавања конкретних потреба у писменој и усменој комуникацији; 

- пружи основне податке о себи и другима, да поставља питања о темама из свакодневног 
живота и да одговара на њих; 

- води једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и разговетно; 
- једноставним изразима искаже свој став о нечему што је чуо или прочитао. 

Садржај предмета 
Модул 1. Наставне теме: школовање, посао, животни оквир. Граматички и лексички садржаји: 
фонетика: интонација, полувокали; морфологија: глаголи pouvoir, savoir, vouloir, императив, заменице 
en и ça, повратни глаголи; синтакса: негација ne... plus, конструкција il faut+infinitif, интерогација 
помоћу pourquoi; лексика: општа. 
Модул 2. Наставне теме: слободно време, годишњи одмор, интересовања, симболи Француске. 
Граматички и лексички садржаји: фонетика: опозиција звучних и безвучних консонаната; 
морфологија: имперфекат, перфекат, партиципи; синтакса: блиско прошло време – конструкција venir 
de + infinitif, изражавање циља помоћу pour + infinitif; лексика: општа. 
Модул 3. Наставне теме: запослење, будућност, планови. Граматички и лексички садржаји: 
фонетика: изговорне особености појединих глагола, удвојени консонанти, вокалске опозиције; 
морфологија: футур, неправилни глаголи; синтакса: изражавање будућег времена конструкцијом 
aller+infinitif, хипотеза si+présent/futur, конструкција quand+futur; лексика: општа. 
Литература  

1. G. Capelle, R. Menand, Taxi! 1, Méthode de français + Cahier d`exercices, Hachette Livre, Paris, 
2003. 

2. Y. Delatour et al, Nouvelle Grammaire du Français, Hachette Livre, Paris, 2004. 
3. В. Драшковић, Граматика француског језика за основну школу, ЗУНС, Београд, 1979. 
4. Двојезични речници по избору 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

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 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и    
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач за рад у предшколским установама, 
васпитач у домовима 
Врста и ниво студија:Основне академске студије 
Назив предмета: Руски језик 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Јелена,М, Пантелић-Младеновић 
Статус предмета:изборни 
Број ЕСПБ:4 
Услов:Да је студент положио Руски језик 1,изборни 
Циљ предмета:Овладавање знањима из граматике(фонологије, фонетике, морфологије,основама 
синтаксе)и повећавање вокабулара. 
Исход предмета :Могућност даљег усавршавања и практичне примене. 
Садржај предмета 

Теоријска настава :Модул 1:Промена и употреба именица. Заменице. Човек, портрет, 
карактер.Годишња доба. Зечји живот.Одговор.Књижевни портрети.Писмо другу. Бреза. Модул 
2:Компарација придева.глаголски придеви и прилози.Врсте спорта. 
Филм.Биоскоп.Позориште.Несебичан таленат. Модул3: Императив и кондиционал.Бројеви. 
Проста, проширена и сложена реченица.Музеј. Галерија слика.вајарство.Репин и Левитан. 
Древно,велико сликарство. Земља чији језик учим. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су припремљене на бази теоријског дела програма. 

Литература : Маројевић,Р., Граматика руског језика, Београд,1983; 
Плужникова,С.Н.,Русский язык, Москва1982 ; 

Станковић ,Б., Руско-српски речник, Матица српска, Нови Сад,1998. 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања:30 
 

Вежбе:15 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе:монолошка, дијалошка, комбинована 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит 0-15 
практична настава (вежбе) 0-5 усмени испт 0-15 
колоквијум-и 0-40 ..........  
Усмени из модула 1и 2 0-20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Хорско певање  2 
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: учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домским установама 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Елементарне игре и пливање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Коцић Ј. Јадранка 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима 
кретања, планирање, припрема и организација боравка и активности у измењеним условима (у 
природи, на води), савладавање свих пливачких техника и игара на води, савладавање спасавања 
утопљеника и мера прве помоћи. 
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење, организовање и перманентно осавремењивање 
наставног процеса у области активности у природи и пливачких техника, елементарних игара на води, 
различитих варијанти спасавања  утопљеника, пружање прве помоћи, критичко коришћење 
литературе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Улога, значај и законитости кретања (посебно кроз различите флуиде) као 
природне потребе човека, 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. 
Елементарне и техничко-тактичке игре на сувом и на води, правила понашања и активности у и око 
водене средине, основна техника пливања краул, прсно, леђно и делфин стилом, игре на води, 
спасавање утопљеника, мере превенције и пружање прве помоћи утопљенику. 
Литература  
Левајац, Р., Станковић, В.: Теорија физичке културе-скрипта, ФФК Универзитета у Приштини-
Лепосавић, 2000. 
Берковић, Л.: Методика у физичком васпитању, НИП Партизан, Београд, 1979. 
Милановић, Љ., Стаматовић, М.: Теорија и методика физичког васпитања, Учитељски факултет у 
Ужицу, Ужице, 2006. 
Пивач, М., Раџо, И.: Пливање и спортови на води, ФФК Универзитета у Нишу, Ниш 1993. 
Вучковић, С., Микалачки, М.: Теорија и методика рекреације, ФФК Универзитета у Нишу-Новом 
Саду, Ниш-Нови Сад 1999. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
0 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: 
Курсна настава у трајању 
од седам дана 

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 10 писмени испит 10 
практична настава 20 усмени испт 10 
колоквијум-и  практични испит 50 
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Психолошко саветовање у васпитном раду 
Наставник:  Миловановић Радмила 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Стицање основних знања из области психолошког саветовања и развој вештина за њихову 
имплементацију у васпитнообразовни рад 
Исход предмета  
Након завршеног програма студент ће моћи да 1) при реализацији програма рада примењује неке 
принципе саветодавног рада и тако садржај програма учини прихватљивијим за васпитаника 2) развија 
ја-ти однос са васпитаником 3) компетентније саветује и децу и родитеље 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 
Појам психолошког саветовања; принципи саветодавног рада; технике саветодавног рада; могућности 
примене у васпитном раду; учитељ-васпитач у улози саветника; примена принципа саветовања у 
васпитно-образвоном процесу; саветодавни рад са ученицима у решавању личних проблема; 
саветодавни рад са родитељима; развој односа васпитач-васпитаник; карактеристике личности 
васпитача у васпитном раду; стил рада; карактеристике личности детета; перцепција деце од стране 
васпитача; емоционалне реакције према деци и њихово коришћење у васпитном раду; уважавање 
дечијих емоција; индивидуални и групни рад на принципима саветодавног рада. 
 
Литература  
Бергер Ј. Трећи родитељ, ЦПП, Београд 
Тадић Н: Психотерапија деце и омладине, Научна књига, Београд 
Половина Н, Ћорђевић: Метод саветовања у раду са децом и њиховим родитељима 
Скрипта (у припреми): Миловановић Радмила 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:Усмено излагање, дијалог; демонстрација принципа и техника 
саветодавног рада; саветодавни рад са студентима како би доживели у сопственом искуству принципе 
саветодавног рада; студенти у улози : рад са другим студентима и супервизирање. 

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 : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Општа хигијена 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Светлана С. Ћурчић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
 Стицање основних знања из хигијене и развијање одговорности у очувању и унапређењу здравља, 
указивањем на здрав начин живота и развијаље хигијенских навика од најмлађег узраста; 
Исход предмета  
Студенти су овладали основним појмовима из области хигијене, оспособљени су да препознају 
проблеме везане за примену хигијенских принципа и учествују у њиховом решавању. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Хигијена: задаци и значај; циљеви. дравље. Човек и животнa средина. Фактори 
средине. Лична хигијена. Хигијена тела. Хигијена одевања. Обољења која се преносе контактом. 
Ментална хигијена. Болести зависности. Хигијена становања. Хигијена насеља. Хигијена радне 
средине. Школска хигијена. Хигијена школског намештаја, рекреативних објеката, предшклских 
објеката. Стварање хигијенских навика код деце предшколског и школског узраста. Хигијена исхране. 
Енергетски биланс хране. Намирнице биљног порекла, намирнице животињског порекла, конзерванси, 
антиоксиданси, боје, зачини. Атмосфера. Загађење атмосфере. Бука. Вибрације. Саобраћај. Утицај 
загађења на здравље. Аероинфекције. Вода. Природне воде. Вода за пиће. Отпадне воде. Хидричне 
инфекције. Земљиште. Пестициди. Отпад. Основи санитарне микробиологије.  
Практична настава- Микроорганизми  људског тела.  Стерилизација, дезинфекција, дератизација. 
Процена ефикасности изабраних дезинфекционих средстава. Антибиограм тест. Микробиолошка 
контрола ваздуха. Хигијенска својства воде за пиће. Хигијенска контрола животних намирница.  
Радионица 1: АИДС    
Литература  
Коцијанчић Р. (уредник) 2002. Хигијена. Завод за уџбенике и нставна средства. Београд 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, тематске радионице, самостални рад студената Предавања уз коришћење 
савремене наставне технологије, презентације,  лабораторијски рад  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит   поена 
активност у току предавања 5 писмени испит   
практична настава 5 усмени испт  40 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Рад са даровитим ученицима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): МАРГИТ Е. САВОВИЋ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Схватања значаја способних људи за напредовање друштва. Пажња према даровитим 
људима. Истраживање могућности, како задовољити различите могућности и различите потребе 
младих који се образују. Упознавање са факторима који су значајни за постизање успеха у учењу и 
раду. 
Исход предмета : Стечено знање о утврђивању, разликовању и објашњавању појмова даровитости, 
обдарености, талента. Умеће препознавања тих ученика. Стечено знање о питањима која се односе на 
креативност. Разликовање високих интелектуалних способности од стваралаштва. 
 
Садржај предмета:  теоријска настава: предавања 
 
Област 1. : Схватање и теорије о способностима. Дефиниција даровитости. Даровитост и креативност. 
Схватања о креативности. Интелигенција и стваралаштво особине креативних личности. 
 
Област 2. : Проблеми идентификације даровитих. Проблем идентификовања даровитих. Хомогено 
груписање. Редовна одељења са обогаћеним програмом. Школска акцелерација. 
 
Област. 3. : Рад са даровитим ученицима у оквиру редовне наставе. Рад са даровитим ученицима у 
оквиру додатне наставе и слободном времену. Рад домског васпитача са даровитим младима. 
 
Практична настава:Вежбе, практикум,  Студијски истраживачки рад 
 
Литература: 1. Босиљка Ђорђевић: Индивидуализација васпитања даровитих, Институт за педагошка 
истраживања, Београд, 1979. стр. 13-88, 111-153. 
2. Радивој Квашчев:  Могућности и границе развоја интелигенције, Нолит, Београд, 1981. стр. 184-225. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
70 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: вербалне, текстуалне, компаративне 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 3 писмени испит 54 
практична настава+ вежбе 10+3 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама, васпитач у 
домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Конструктивно решавање сукоба 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Основни циљ предмета je базично упознавање вештина конструктивног решавања 
сукоба и њихове примене у наставном процесу. Активно слушање и ненасилно супротстављање 
другоме су основне комуникационе вештине на чијој се примени заснива успостављање добрих односа 
између настваника и ученика, као и наставника и родитеља. Ове вештине могу помоћи развијању 
складних социјалних односа између ученика, развијању социјалне одговорности ученика, одржавању 
партнерског односа са ученицима и и односа поверења са родитељима ученика.  
Исход предмета: стицање знања о начинима ефиксане комуникације са ученицима (активно слушање, 
ја поруке, децентрација), конструктивна сарадња са родитељима и другим одраслим одговорним за 
бригу о ученицма, активно регулисање социјалних односа међу децом и развијање солидарности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:Комуникација и интеракција као компетенције савремених наставника, природа 
сукоба, понашање у сукобима, фазе у развоју сукоба, процес и исходи сукоба,  разликовање жеља и 
потреба учесника у сукобу. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Ја- говор, 
неслушање и слушање, активно слушање, децентрација, фазе у конструктивном решавању сукоба. 
Литература  
Гордон, Т. (1998): Како постати успешан наставник, Креативни центар, Београд. 
Ковач-Церовић, T., Росандић, Р., Попадић, Д. (1995): Учионица добре воље – школски програм за 
конструктивно решавање сукоба, том 1, УНИЦЕФ и група МОСТ, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
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 5.2А Спецификација  стручне праксе   



Студијски програм/студијски програми : домски васпитач (друга година) 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 
презиме): Бранко Р. Јовановић, Драган М. Јешић, Гордана П. Будимир-Нинковић, Маргит Е. Савовић 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: присуствовање предавањима и вежбама из предмета Методологија пеагошких истраживања, 
Домска педагогија, Педагошка психологија, Породична педагогија и Дидактика и испуњавање 
предиспитних обавеза које се односе на припремање студената за реализовање професионалне праксе 
Циљ. Оспособљавање студената за примену технике интервјуисања и анкетирања. Оспособљавање 
студената за системску  опсервацију  специфичности  васпитно-образовне делатности у домским 
условима (у домовима за децу  без родитељског старања, ученичким, студентским,  васпитно-
поправним, домовима са школом за децу оштећеног говора и слуха итд.) и  специјалним институцијама 
(центрима за дневни  рад са децом једноструко или вишеструко ометеном у развоју,итд). 
Препознавање деловања психолошких принципа и концепата (теоријски појмови, принципи, 
законитости)  у конкретним васпитним и образовним ситуацијама у домској установи, и њихова 
опсервација и анализа применом различитих истраживачких техника (образаца за систематску 
оспервацију, скала процене, упитника). Уочавање педагошких проблема у условима живота у 
породици. 
Очекивани исходи. Самостално конструисање инструмената; примена истраживачких техника; 
прикупљање и сигнирање података; интерпретација добијених резултата. Познавање  структуре плана 
и програма васпитно-образовног рада и разумевање повезаности начела, циљева, задатака, садржаја, 
метода и облика рада. Осетљивост за социјално-емоционалну климу у васпитној групи (односи 
ученик-ученик, васпитач - ученик), и способност процене овог аспекта образовног и васпитног рада у 
дому; познавање основних развојних карактеристика емоционалног и социјалног реаговања 
адолесцената; познавање основних облика неприлагођеног понашања на овим узрастима; разумевање 
природе спољашње и унутрашње мотивације за школско учење (интринзична и екстринзична 
мотивација); разумевање да је потребно да су ученици активни у учењу: разуме природу активности 
учења, познаје основне облике активне наставе и самосталног рада на тексту (конструисање појмовних 
мапа). Уочавање и анализа узрока поремећаја у понашању и васпитних проблема у породици. 
Садржај стручне праксе. Мала педагошка истраживања; интервју и анкетни лист; прикупљање, 
сређивање и обрада података; педагошка статистика. Опсервација, праћење, проучавање, истраживање 
законитости домског васпитања.  Опсервација и процена социо-емоционалне климе у одрђеној 
васпитној групи ученика помоћу скала процене; опсервација и идентификација система поткрепљења 
(система награда и казни) која користи васпитач и управа; припрема и реализација дискусионе трибине 
са ученицима на тему из области њихових интересовања везаних за њихово одрсатање, 
психосексуално и емоционално сазревање; примена техника вођеног учења и самосталног рада на 
тексту у индивидуалном раду. Сарадња домског васпитача са родитељима.  
Број часова , ако је специфицирано  160 радних сати 
Методе извођења. Вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и 
вежби предвиђених Програмом професионалне праксе, менторски рад. 
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 : васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Методика рада домског васпитача 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драган М. Јешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета. Стицање теоријских и практичних знања и способности: 1) Организације васпитног 
рада у домовима; 2) Организације слободног времена; 3) Планирање васпитног рада; 4) Евалуација 
васпитног рада у домовима; 5) Дијагностиковање и указивање саветодавног и педагошко-
инструктивног рада са ученицима; 6) Васпитно деловање у малим групама.  
Исход предмета.  У оквиру наставе овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције: умешност 
организације, комуникације и извођења свих видова педагошког рада, дијагностиковања и указивања 
саветодавне и педагошко-инструктивне помоћи ученицима 
Садржај предмета Теоријска настава Област 1: Појам, предмет и задаци Методике рада домског 
васпитача; Специфичности организације васпитног рада у домовима уечника; Структура педагошког 
рада у домовима ученика; Ритам радног дана у домовима ученика. Област 2: Функција васпитача у 
домовима. Методичке основе организације појединих видова педагошког рада ученика у домовима. 
Област 3: Методе, облици, дијагностика, саветовање и евалуација. Методе васпитног рада. Васпитни 
рад у малој групи. Дијагностиковање, испитивање потреба и интересовања ученика. Методичке основе 
саветодавног рада васпитача са ученицима: Индивидуални и групни саветодавни рад.Методичке 
основе праћења и вредновања ученика у домовима: Педагошка документација за праћење; 
Инструменти за мерење остварених резултата; Вредновање остварених резултата . Област 4: Објекти 
за смештај и организацију васпитног рада: Нормативи у домовима. Нормативи опремања објекта 
васпитног рада. Нормативи за изградњу домских објеката.  

ИНТЕРАКТИВНИ РАД У МАЛОЈ ГРУПИ- ВЕЖБЕ  Пријем ученика у дом; Упознавање са режимом 
рада у дому;  Програмирање васпитног рада у дому;Израда документације за праћење и 
дијагностиковање;Технике индивидуалног и групног саветодавног рада;Комуникација између ученика 
и васпитача;Решавање конфликта;Бићеш човек;Умеће разумевања и слушања; Како се осећам у 
дому;Дружење и пријатељство;Шта је успех, шта је срећа;Клима разумевања у дому – лепа реч;Порука 
о раду – примери изузетних људи људи из света науке, уметности, спорта.  
Литература : Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова, Министарство просвете Србије, 
Београд, 2002.;  Ракић, Б. Васпитно деловање у малим групама, завод за уџбенике, Сарајево, 1974; 
Франковићм Д. и група аутора: Васпитни рад у домовима ученика, Делта-прес, Београд, 1973. Seitz, M. 
Halllwachs: Montesori ili Waldorf, Educa, Zagreb, 1997;Јешић, Д.: Породица и слободно време, 
Учитељсkи факултет, Ужице,  2001.; Јешић, Д.: Моделовање васпитног рада у домовима ученика 
утемељено на принципима Валдофске и хумано личносне педагогије, Zbornik povzetkov I mednarodne 
konference vzgoiteljev dijaških domov Separat speciale, Ljubljana, 2007.;Росић, В. Домски одгој, 
Графтраде, Ријека, 2001 Клапан, А. Учење у ученичком дому, Педагошки факултет у Ријеци, Ријека, 
1996 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад:  
Остали часови 

Методе извођења наставе. Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), 
консултације,  менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 37 
активност у току предавања 0-3 писмени испит / 
практична настава 8-20 усмени испит / 

први 8-20 колоквијум-и други 8-20         

семинар-и /   
 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Модели организације рада у домовима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драган М. Јешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета Разумевање специфичности унутрашње организације   у зависности од категоризације 
домске заједнице или  специјализоване васпитне установе(у домовима за децу  без родитељског 
старања, ученичким, студентским,  васпитно-поправним, домовима са школом за децу оштећеног 
говора и слуха итд.) и  специјалним институцијама (центрима за дневни  рад са децом  посебним 
потребама,итд). 
Исход предмета.  Упознавање са типологијом и различитим моделима живота и рада. Увиђање 
различитих, начела, садржаја и  распореда активности, с обзиром на тип установе. Разумевање  састава 
васпитаника и штићеника, а самим тим и увиђање и разумевање   конкретних организационих форми  у 
зависности од узрасних, породичних, социјалних и индивидуалних и других одређујућих  
карактеристика. Разумевање  различитих методичких приступа  у зависности од модела  институција. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Врсте  и типови домова, код нас и свету. Традиционалне и терапеутске коцепције 
домова. Разлике по питању, начела, садржаја и  распореда активности, с обзиром на тип установе. 
Организационе форме  у зависности од узрасних, породичних, социјалних и индивидуалних и других 
одређујућих  карактеристика. организације послова за задовољење примарних али и специфичних 
потреба васпитаника, организација  активности за одржавење и унапређивање образовне успешности. 
Кадровска организација. Дневна организација. Организација слободног времена и креативних 
активности. Специфичност  методичких приступа  у зависности од типова  институција. Популарни 
модели програмских иницијатива васпитно-образовног  рада у домовима  у свету (the Wellness Model, 
Asset-based Model, Community Standards Model, Living-Learning Model, BASIC Model, Cultural-based 
model). 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 Израда задатака за самостални рад, вежбе и професионална пракса.  
Литература : Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, (1998), 
Министарство просвете Републике Србије, Београд; Скалар, В. (2001): Взгојне установе на преходу 
в постиндрустријско дружбо, Младост, Љубљана; Основе програма васпитног рада у домовима 
ученика,(2006), Министарство просвјете и науке Црне Горе, Подгорица; Росић, В.(2007) Домска 
педагогија,  Наклада, Задар; Хрватић, Н. (2002) Домска педагогија: од теорије до одгојне праксе, 
Зборник радова: однос педагогијске теорије и педагошке праксе, Филозофски факултет у Ријеци, 
Ријека  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
60  

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
Остали часови 

Методе извођења наставе. Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), 
консултације, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит   
активност у току предавања 0-3 писмени испит 30 
практична настава 8-23 усмени испит / 

 8-23 колоквијум-и  8-23   

семинар-и /   
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : учитељ, васпитач у предшколским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Педагогија слободног времена  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти овладају знањем да слободно време треба да послужи као средство 
ведријег, садржајнијег, културнијег и хуманијег живота људи, као врста одбране од снажних утицаја 
техничке цивилизације те да се оспособе за самостално планирање и организовање слободног времена. 

Исход предмета  
Да се студенти оспособе да изграде однос са децом који одговара њиховим улогама и подстиче их на 
садржајно коришћење слободног времена и учење; да се студенти оспособе да упоређују теоријска 
знања и практична искуства о коришћењу слободног времена у породици и школи и да планирају 
одређене активности... 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 

Предмет, циљ и задаци педагогије слободног времена; Настанак и развој; Повезаност са 
социологијом, антропологијом и психологијом; Усвајање знања о специфичностима васпитања у 
слободном времену, принципи организовања слободног времена. Васпитање у слободном времену и за 
слободно време; Вршњаци, слободно време и социјални развој младих; Педагошки аспекти проучавања 
слободног времена; Слободно време и његов андрагошки значај; Научно – техничка револуција; 
Урбанизација и слободно време. 

Литература  
Гордана Будимир – Нинковић, Педагогија слободног времена – хрестоматија, Учитељски факултет, 
Јагодина, 2008. 
Анка Дошен – Добуд, Планирање слободних дјечјих активности, Педагошки рад 3-4/1978. Загреб, 
стр.160-175. 
Владимир Росић: Слободно вријеме – слободне активности, Наклада Жагар, Ријека, 2005. 
Лидија Пехар – Звачко: Слободно вријеме младих или... Филозофски факултет, Сарајево, 2003. 
Нада Качавенда – Радић: Рефлексије о/и слободном времену, Институт за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета, Београд, 1992. 

Број часова  активне наставе:  
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
предавања, индивидуални рад, рад у пару,  групни рад, дијалог, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  поена 
активност у току предавања 5 пракса 10 
вежбе 10 Завршни испит 
колоквијум-и 25 писмени испит 40 
семинар-и 10 усмени испт  
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима, васпитач у предшколској установи 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Рад са децом са посебним потребама 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета Општи циљ предмета је 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. Програм предмета је конципиран тако да обезбеди 
систематску припрему за све изазове и могућности рада у хетерогеним васпитним групама, да развије и 
продубљује разумевање појма и садржаја инклузивног образовања, са циљем повећања знања, вештина 
и позитивних ставова (компетенција) васпитача да имплементирају успешну инклузивну праксу 
Исход предмета: Разумевање појма и садржаја инклузивног образовања; 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; поштовање и уважавање културног идентитета све деце и ученика у васпитној групи.  
Садржај предмета Теоријска настава:Психолошко-педагошке основе инклузивног образовања. 
Инклузија као интернационално прихваћена образовна политика. Инклузивно образовање као 
прилагођавање васпитно образовне институције посебним потребама деце. Дефинисање појма посебних 
потреба.Едукативни и медицински дискусрс у одређењу посебних потреба. Идентификација, праћење и 
подршка васпитача даровитој деци у васпитној групи. Деца ометена у развоју. Социо-културно 
депривирана деца, деца припадника маргинализованих група и националних мањина. Партнерски однос 
у васпитању. Припрема предшколске установе за инклузију деце са посебним потребама. Стварање 
услова за инклузивну васпитно-образовну праксу. Практична настава:Вежбе:Педагошке и методичке 
импликације теоријских концепата инклузије деце са посебним потребама у васпитним групама. Значај 
интерперсоналних односа и климе у разреду. Начини обезбеђивања социјалне партиципације деце са 
посебним потребама.  
Литература   

 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.  

 Хрњица, С. (2004): Школа по мери детета, Приручник за рад са ученицима редовне школе ометеним у 
развоју. Институт за психологију Филозофског факултета у Београду. 

Хрњица, С., Митровић, А., Стојановић, Ј. (уред.) (2003): Увод у компензаторно образовање. Друштво за 
унапређивање ромских насеља. Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
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 

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 ..........  
 



 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :  васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Основе социјалне педагогије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Упознавање студената са предметом, појмовима и подручјима социјалне педагогије, 
упознавање социјалне педагогије као интердисциплинарног подручја, разумевање поремећаја у 
понашању деце и младих, упознавање програма превенције и основе интегративних, компензаторних, 
васпитних и корективних програма.  
Исход предмета: разумевање појава премећаја у понашању код деце и младих, развијеност етике 
бриге, оспособљеност за проналажење друштвено прихватљивих и индивидуално конструктивних 
модела понашања код деце и младих са дисоцијалним поремећајима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Социјална педагогија као научна дисциплина и професија; социјална педагогија 
као интердисциплинарно подручје; сличности и разлике са сродним дисциплинама; подручја деловања 
са циљним групама и појединцима; педагошка виктимологија- узроци, последице, терапија, 
превенција; социјална интеграција, превнеција, компензација, корекција и васпитање као темељна, 
садржинска и методолошка усмерења социјално педагошког деловања.    
Практична настава:Вежбе 
Припрема презентација о одабраним деловима релевантне литературе након којих следе дискусије.   
Литература  
Кнежевић-Флорић, О. (2007): Основе социјалне педагогије, Нови Сад, СПД Војводине. 
Мацура-Миловановић, С. (2007): Школа коју су основали студенти: Отворена учионица. Socialna 
pedagogika, Vol.11,  br. 1., Љубљана, стр. 99-117; 
Мацура-Миловановић, С. (2006): Педагошки видици укључивања ромске деце из насеља Депонија у 
образовни систем, Socialna pedagogika, Vol.10,  br. 1., Љубљaна, стр.1-28     
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Остали часови 

Методе извођења наставе: интерактивни рад са основним циљем анализе и дискусија у вези 
прочитане литературе; саопштења и извештаји 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 : васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Превенција поремећаја у понашању  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета.  
Циљ предмета је да студенти овладају знањима о узроцима, врстама и последицама поремећаја у 
понашању предшколске деце и адолесцената; оспособљавање студената за самостално учење, 
анализирање, закључивање и критичко мишљење као и благовремено уочавање поремећаја у 
понашању; стицање сазнања о доменима и делотворности педагошко превентивног деловања у 
вртићима и домовима; подстицање студената  на анализу педагошких проблема и примену теоријског 
знања у практичном понашању – животу у конкретним ситуацијама; развијати способности студената 
за педагошко – социјалну идентификацију, превенцију и терапијско деловање на друштвено 
неприхватљиво понашање предшколске деце и адолесцената. 
Исход предмета  
Да се студенти оспособе да критички мисле, анализирају и благовремено уочавају поремећаје у 
понашању; Да се осамостаљују у учењу, самосталном истраживању и проучавању узрока поремећаја у 
понашању; Да овладају компетенцијама за педагошко – социјалну идентификацију превенцију и 
терапијско деловање у породици, групама вршњака, вртићу, домовима и другим местима. 
Садржај предмета  
Теоријска и практична настава 
Суштина, значај и основне карактеристике поремећаја у понашању; Појмовно одређење 
поремећаја у понашању; Узроци поремећаја у понашању; Облици и последице; Преступничко 
понашање младих; Значај породице за формирање личности; Појава поремећаја у понашању и њихова 
превенција; Поремећај личности: симптоми поремећаја, подела поремећаја, узроци настајања и начин 
испољаваља, облици поремећаја понашања; Препознавање – дијагностиковање поремећаја; Облици 
терапијских метода лечења; Превенција поремећаја: превенција и терапијско деловање у образовним 
институцијама, у породици, слободном времену, групама вршњака, вртићу, домовима...Израда 
програма превенције, комуникације и тимског рада. 
Литература  
Крнета, Љубомир.: Педагогија младих са поремећајима у друштвеном понашању, Дефектолошки 
факултет, Београд, 1978. Бојанин, Светомир: Школа као болест, „Просвета“, Београд, 1991 
Olweus, Dan: Насиље међу децом у школи, „Школска књига“, Загреб, 1998. Крњајић, Стеван: 
Социјални односи и образовање, ИПИ, Београд 2002. Хајдуковић, Чедомир.: Преступничко 
понашање младих, Савремена администрација, Београд, 1975. Петровић, Милица и Радовановић, 
Добривоје: Преступништво малолетника, бежање од куће, бежање од школе, Институт за 
криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1977.Поповић – Ћитић Бранислава и Жунић – 
Павловић Весна: Превенција преступништва деце и омладине, Министарство просвете и спорта 
Републике Србије, Педагошко друштво Србије, Београд, 2005.  
Број часова  активне наставе:  
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе предавања, индивидуални рад, рад у пару,  групни рад, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  поена 
активност у току предавања 5 вежбе  10 
Пракса 20 Завршни испит 
колоквијум-и 20 писмени испит 30 
семинар-и 15 усмени испт  
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Музичка култура 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Наташа М. Вукићевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознати студенте са основним стилским правцима у музици, проширити основна знања о музичким 
инструментима; оспособити студенте за препознавање познатих композиција слушањем одабраних 
примера из музичке литературе. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за препознавање основних стилских праваца у музици и препознавање 
познатих композиција најзначајнијих представника барока, класицизма, романтизма и импресионизма. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кратак преглед музичких епоха и стилова кроз историју музике. Најважнији представници ренесансе, 
барока, класицизма, романтизма и импресионизма. Основне карактеристике националне историје 
музике. Препознавање познатих одломака у слушаним композицијама.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Упознавање музичке литературе слушањем музике. 
Литература  
Братић, Т.:  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 
Прадавања, теоријске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима, васпитач у предшколским установама 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Ликовна креативност 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Нада М. Милетић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положен предмет ОВУ са друге године 
Циљ предмета 
              Овладавање принципима рада креативних радионица- да деца директно доживе, испоље и 
схвате основне принципе стваралачког и еколошког односа према животу. Упознавање са радом 
радионица и њиховим основним принципима – заједништву, играма које не подстичу поделу, сукоб 
или такмичење као одликама принципа моћи. Проучавање приступа организовању радионица на 
принципу  игра- искуство-сазнање- развој. Оспособљавање студената за разумевање појма, значаја и 
функције игре на принципима радионичарске праксе и дечијих напора да превазиђу раскорак између 
сопствених жеља и могућности да утичу на стварност око себе и могућности њиховог прилагођавања. 
Исход предмета  
           Студенти стичу знања и вештине које им омогућавају да утичу на укупну радну атмосферу да се 
уместо циљаног искуства не би добила његова супротност. Развијање знања и искустава да се са 
дететом заједнички превазиђу негативна искуства, незадовољавајућа решења. Стицање знања и навика 
да се подршка пруњи и појединцу, али и целој групи. Развијене способности да се створи атмосфера 
уважавања сваког члана групе и његовог креативног доживљаја. Студент је оспособњен да у групи 
примети свако дете и прилагоди захтеве његовим особеним аспектима креативног изражавања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
            Принципи органижовања радионице. Добровољност учествовања. Принцип рада без 
посматрача. Могућност алтернативних избора.синхронизовани рад више васпитача. Истовремене 
различите активности више група 
Практична настава:Вежбе, .      
          Еко играчке – израда играчака д природних плодова.Играчке од природних, памучних 
материјала пуњене сувом травом, лишћем, цвећем. Предмети и играчке од глине. Рециклажне играчке. 
Други облици наставе  
           Радионичарске игре , игра перцепције, маште, вођена фантазија као основа за креативни рад у 
материјалу. 
Литература  
    Сретко Дивљан, Методика наставе ликовне културе за предшколски узраст , 
Јагодина 2007 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Илустративно- демонстративна, експериментална. радионица 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 50 писмени испит 20 
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Спортско-рекреативне активности  
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, 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 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. 
Теоријска настава Практична настава:Вежбе, Практична настава у виду курса,Консултативна 
настава, Студијски истраживачки рад 
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: 
30 

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 20 писмени испит 30 
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Васпитање за хумане односе међу половима  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета: Подстицање студената на развијање хуманизма у свакодневном животу и васпитно – 
образовном раду. Упознавање са садржајима о хуманизацији односа међу половима у програмима 
предшколског образовања и васпитања.  

Исход предмета : Студент разуме важност хуманизације односа међу половима од раног детињства, 
пресудну улогу породичног васпитања, личног примера родитеља. Студент ће бити оспособљен да 
теоријска знања примењује тако да хуманизација односа међу половима доприноси васпитању за 
одговорно родитељство од рођења детета преко породичног и институционалног образовања и 
васпитања. 
Садржај предмета. 
Теоријска и практична настава 
Суштинске одлике хуманизма (могућности развијања хуманизма у нашим условима у предшколским 
установама, колективном животу – дому, школи). Педагошки хуманизам. Утицај вршњака, породице и 
друштвене средине на понашање и хуманизацију младих. Утицај институција и васпитача  на 
хуманизацију односа међу половима. Односи васпитач – васпитаник као чинилац хуманизације односа 
међу половима. Неки чиниоци који доприносе хуманизацији односа међу половима (љубав према 
деци, позиву и спремност да се поштује личност васпитаника). Методе, поступци и средства васпитног 
деловања који доприносе хуманизацији односа међу половима. Развијање свесне дисциплине као 
претпоставке хуманизације односа.  
Литература:  
Министраство просвете: Васпитање младих за хумане односе међу људима и планирање породице, 
Приручник за наставнике, Београд, 1999. стр. 17-39, 45-60, 75-81, 105-123, 193-200, 211-234 
Петар Мандић: Изабрана дјела, Педагошки факултет, Осијек, 1988. стр. 5 – 136. 
Петар Мандић: Хуманизација односа у школи, Просвјетно – педагошки завод, Сарајево, 1980. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:   
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: предавања, рад у малим групама, решавање проблемских задатака, 
дијалог, вежбе, семинари. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит   
активност у току предавања 5 писмени испит 50 
Вежбе 10 усмени испт  
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Корективна гимнастика 
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, уочавање и 
препознавање постуралних поремећаја код деце, сарадња са медицинском установом, сарадња са 
родитељима, перманентно руковођење вежбања за њихову превенцију и  отклањање.  
Исход предмета Оспособљавање студената за праћење и перманентно осавремењивање наставног 
процеса у области корективне гимнастите, мере превенције и корекције постуралних поремећаја деце, 
препознавање и отклањање телесних деформитета путем физичких вежби,критичко коришћење 
литературе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Улога, значај и законитости кретања као природне потребе човека, физичко 
васпитање у спрези са осталим граничним наукама, значај природних облика кретања као средства 
физичког васпитања у процесу правилног раста и развоја човечијег организма, основе анатомије 
човечијег тела, корективне вежбе и вежбања по сегментима у зависности од регије постуралног 
поремећаја.  
Практична настава:Вежбе, Практична настава у виду курса,Консултативна настава, Студијски 
истраживачки рад 
Практична настава: Вежбе превенције и корекције стопала, ногу, кичменог стуба (сколиотично лоше 
држање, лордотичко лоше држање, кифотично лоше држање,...)  
Литература  
Стојиљковић, С.: Основе опште антропомоторике, СКЦ Ниш, 2003. 
Херодек, К.: Општа антропомоторика, СИА Ниш, 2006. 
Ђурашковић, Р: Основе спортске медицине, ФФК Универзитета у Нишу, 2002. 
Котуровић, Љ.: Корективна гимнастика, НИП Парнизан, Београд, 1988. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

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 10 
практична настава 20 усмени испт 10 
колоквијум-и 10 Практични испит 40 
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм/студијски програми : васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Зелени путокази 
Наставник : Светлана С. Ћурчић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета: Усвајање основних еколошких садржаја што омогућава разумевање природних 
законитости  и живот у сагласју са природом.  
Исход предмета Код студената иницира радозналост за сопствено окружење и  развија љубав према 
природи, што доприноси  преношењу порука најмлађима да живе у хармонији са околином. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Увод у екологију; Наука будућности- наука о опстанку; Оквир живота; Дом живих 
бића; Животни фактори – ткачнице живота; Подела еколошких фактора; Абиотички фактори; 
Биотички фактори; Антропогени фактор; Низ подсистема: јединка, популација, бројност и густина 
популације, распоред популације, наталитет и морталитет, раст популације; Животна заједница- 
биоценоза; Животно станиште-биотоп; Екосистем-јединство биотопа и биоценозе; Произвођачи, 
потрошачи и разлагачи; Биосфера; Све живо ужива исти ваздух; Вода- крвоток Земље; Земљиште- 
компонента животне средине; Србија- земља очуване природе; Чувати и сачувати природна добра; 
Национални паркови Србије; Остала заштићена природна добра; Природне реткости; Бон тон у 
природи; Организован систем праћења стања животне средине-биомониторинг; Разноврсност живог 
света-биодиверзитет. 
Практични рад: Увод у посматрање природе; Еколошки дневник; лупа, микроскоп; Природњачки 
кутак у вртићу; Трагови у природи; Зељасте биљке и гљиве; Сушење, пресовање-хербаријум; гљиве; 
дрвеће- годови; шишарке, плодови и семење; Отисци листа и нерватуре; Живот у воденој средини- 
живот и бари, акваријум; Посматрање птица; птице станарице и птице селице; сакупљање пера; 
хранилице; гнезда; Посматрање инсеката и других бескичмењака-живот у шумској стељи; кишне 
глисте; гајење лептитира; паукова мрежа; Посматрање сисара и других кичмењака; Фенологија. 
Семинарски радови, Интерактивна настава; студије случајева 
Литература  
1. Гордана Брун, Војислав Васић, Биљана Гачановић, Радивоје Мандић, Вера Матановић, Мирјана 
Скенџић и Олга Стаматовић /1995/: Зелени путокази-приручник за еколошко образовање васпитача 
2. Практикум за еколошко образовање учитеља (1992) Градски секретаријат за заштиту животне 
средине, Педагошка академија за образовање учитеља у Београду. 
3. Светлана Ћурчић, Будислав Татић /2003/: Слике из природе , ННК Интернационал, Београд. 
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 30 
практична настава 15 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 15   
 
 
 
 
 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 



Студијски програм/студијски програми: васпитач у предшколским установама, васпитач у домовима 
Врста и ниво студија: основне академске студије  
Назив предмета: Организација културних активности 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мара С. Кнежевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  нема 
            Циљ предмета: Студенти треба да стекну општа знања о развоју школсства. Организација 
приредби и свечаности.  Оспособити студенате за припремање приредби,  пригодних манифестација, 
обележавање значајних датума и празника.  

Исход предмета Студент познаје развој школства. Савладао је знања из области значајних 
датума и празника. Оспособљен је да припреми приредбу, свечаност, јавни наступ, да организује 
изложбу, књижевну трибину, организује екскурзију и др.   
 
Садржај предмета 
Теоријска и практична настава 

       Историја школства у Србији. Развој културних институција. Добротвори у српској 
култури. Центри српске духовности. Текелијанумске свечаности. Значај 19. века у обележавању Дана 
Светог Саве. Организација програма: тема, оквирни програм свечаности, учесници, организација 
простора, средства јавног  информисања, позивнице, плакати, приступ званицама (култура опхођења). 
Програми са различитим функцијама: васпитни, образовни, забавни, добротворни.     
 
Литература: 

1. Тешић, Владета (1967): Школе у Србији пре сто година (1860 -1870, Београд: Педагошки музеј.  
2. Ковачек, Божидар (1997). Текелијанумске историје 19. века, Нови Сад: Матица српска. 
3. Кнежевић, Мара (2006): Стеван В. Поповић у српској култури, Сомбор: Педагошки факултет. 
4. Зора Бокшан – Танурџић ( 2000): Од игре до позорнице, Београд: Креативни центар. 

 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

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 20 усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   



Студијски програм/студијски програми : васпитач у домовима (трећа година) 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 
презиме): Драган М. Јешић, Гордана П. Будимир-Нинковић, Сунчица В. Мацура-Миловановић 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: испуњене предиспитне обавезе из предмета Методика рада домског васпитача, Модели 
организације рада у домовима, Педагогија слободног времена, Инклузивно образовање, Основе социјалне 
педагогије, Превенција поремећаја у понашању, Музичка култура. 
Циљ: Увиђање и разумевање планирања примене  различитих  метода, поступка, техника и средстава 
у зависности од категоризације домске заједнице или  специјализоване васпитне установе-(у домовима 
за децу  без родитељског старања, ученичким, студентским,  васпитно-поправним, домовима са 
школом за децу оштећеног говора и слуха итд.) и  специјалним институцијама (центрима за дневни  
рад са децом једноструко или вишеструко ометеном у развоју,итд). Упознавање  студената са 
моделима организације  живота и рада у  различитим типовима домова. Разумевање специфичности 
унутрашње опште  организације   у зависности од категоризације домске заједнице или  
специјализоване васпитне установе-(у домовима за децу  без родитељског старања, ученичким, 
студентским,  васпитно-поправним, домовима са школом за децу оштећеног говора и слуха итд.) и  
специјалним институцијама (центрима за дневни  рад са децом једноструко или вишеструко ометеном 
у развоју,итд). 
Очекивани исходи:   Увиђање специфичности  и разлика између метода поучавања, метода 
уверавања, методе индивидуалних и групних разговора, мотивисања и стимулације, метода 
ограничавања, методе навикавања, каналисања и суспституције, методе праћења васпитаника и 
коришћења документације, методе организације и вођења васпитног рада у Педагошком већу и 
домској заједници  или специјализованој институцији. Увиђање флексибилности методичких приступа 
у тзв, ad-hoc ситацијама. Увиђање различитих, начела, садржаја и  распореда активности, с обзиром на 
тип установе. Разумевање  различитих методичких приступа  у зависности од модела  институција. 
Садржај стручне праксе. Самостално прављење сценарија и реализација програмираних  активности 
у малој групи,  на унапређењу  здравствено-хигијенско-нутритивних  навика васпитаника.  
Организовање  редовног учења и припремање ученика за извршавање школских задатака. Указивање 
на успешне методе и технике учења. Припрема и реализација васпитних активности – по моделу 
активног одмора. Особености  различитих модела организације живота и рада у дому. 
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: Васпитач у домовима 
 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Број ЕСПБ: 10 
 
 
Услов: Положени сви испити на основним академским студијама  
 
Циљеви завршног рада:  
• оспособљавање студената за операционализацију, конкретизацију и примену стечених стручних 
знања у идентификовању и решавању конкретних проблема из домена васпитно-образовног рада 
који се остварује у домовима; 

• оспособљавање студената за самосталну организацију и реализацију малих, примењених и акционих 
педагошких истраживања у домовима; 

• оспособљеност за наставак школовања на мастер студијама. 
 
Очекивани исходи:  
Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: 
• основне професионалне компетенције учитеља у области планирања, програмирања, реализовања и 
евалуације васпитно-образовног рада у домовима; 

• креативне примене стечених знања у креирању васпитно-образовног процеса у домовима; 
• имплементације резултата истраживања у васпитно-образовну праксу; 
• израде стручног рада који задовољава суштинске методолошке критеријуме. 
 
Општи садржаји: 
Завршни рад представља самостални рад у којем студент примењује сазнања из области васпитно-
образовног рада и методологије истраживања у домовима. Након усвојене теме завршног рада, студент 
израђује идејни 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 рада 70 поена 
Завршни испит: Одбрана завршног рада         30 поена 
 
 
 
 
 


