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Студијски програм: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Васпитно-образовни рад са децом са сметњама у развоју 

Наставник: др Бојана Остојић 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета: Циљ је стварање темеља на коме ће се објединити знања студената о деци са посебним 

потребама, стечена у другим наставним предметима на специјалистичким студијама. Неговањем 

холистичког приступа на дечји развој ће се гледати у јединству свих аспеката васпитања и социјалном 

окружењу са којим су деца са посебним потребама у интеракцији. 
Исход предмета: Познавање специфичности развоја деце са посебним потребама, као и посебних 

начина деловања на њега, индивидуално и у васпитној групи дечјег вртића у коме се негује инклузија. 

Оспособљеност за систематско деловање на развој и учење ове деце, у складу са општом методиком 

васпитно-образовног рада са предшколском децом и принципима специјалне едукације. 
Садржај предмета: Објашњење основних појмова значајних за разумевање феномена деце са 

развојним потребама (компензација, рехабилитација, ресоцијализација и др.). Осећајни живот деце и 

задовољавање потреба у том погледу. Поремећаји психомоторног спрега. Хиперкинетички синдром. 

Развојна дисхронија. Психозе дечјег узраста. Телесно инвалидно дете. Обољења и оштећења чула. 

Говорне тешкоће и њихово отклањање. Мултипли поремећаји развоја. Деца чије су развојне могућности 

повећане, њихово дијагностиковање, стварање и спровођење посебних програма за реализацију ових 

могућности. Обдарена и талентована деца, њихов третман и социјализација. 
Литература: 
-    Остојић, Б., (2009): Телесни развој и здравствено васпитање, Београд 

− Ераковић, Т., Јанковић, П. (2008): Методика корективног педагошког рада, Градска библиотека, Нови Сад 

− Јанковић, П., Ераковић, Т. (2008): Педагогија деце са посебним потребама, Градска библиотека, Нови Сад 

-    Ераковић,Т. (1990): Покажи ми па ћу знати, Дневник, Нови Сад 

-   Ераковић,Т. (1996): Практикум из методике васпитно-образовног рада са ученицима који имају сметње у 

развоју, Учитељски факултет, Сомбор 

-     Ераковић,Т. (2002): Основи специјалне педагогије са методиком, Учитељски факултет,Сомбор 

Број часова активне 

 наставе:                     
Теоријска настава: 

                   30 
Практична настава: 

                         30 

Методе извођења наставе: предавња, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и 

презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, примене 

значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, симулација или примена у реалним условима могућих 

методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена                50 Завршни испит Поена                50 

Активности у току 

предавања 

     

                             5 

Писмени испит  

Вежбе                            10 Усмени испит                            50 

Пројекат програмирања 

васпитно-образовног 

процеса 

 

                           35      

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

 



Студијски програм : Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Педагошка дијагностика 

Наставник: др Гордана Мијаиловић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета  

Упознати студенте са циљевима, методама, техникама и инструментима педагошког дијагностиковања. Развијати 

компетенције за учествовање у процесу дијагностиковања развојних особености деце, нарочито деце са сметњама у 

развоју и даровите деце. Развијати компетенције за праћење развоја и постигнућа детета у васпитно-образовном раду и 

евалуирање сопственог рада. Оспособљавати студенте за истраживачки рад у области педагошке дијагностике и 

васпитно-образовног рада са децом са специфичностима у развоју.   

Исход предмета Након завршене наставе предмета, студент:  примењује дијагностичке инструменте из свог домена, 

врши процену квалитета психомоторне организације на нивоу васпитне групе и појединца: ниво развијености навика, 

социјалних односа, адаптације и развијености емоционалних реакција, ниво развијености знања, интелектуалних 

садржаја и операција; прати , процењује и евидентира постигнућа детета у васпитно-образовном раду; прихвата улоге у 

тимском раду- тимском третману; уочава проблеме у пракси , у домену педагошке дијагностике и рада са децом са 

развојним специфичностима, као истраживачке проблеме, реализује истраживања и извештава о резултатима. Осетљив 

је на посебне потребе и има позитивне ставове према инклузији.    

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Значај и значење дијагностике.  Сврха дијагностиковања  и праћења дечјег развоја и процеса васп.образовног рада;   

2.Појам педагошке дијагностике.  Принципи педагошке дијагностике. 

3.Врсте педагошке дијагностике: дијагностика особина и способности и дијагностика понашања; дијагностика 

резултата и процесна дијагностика. 

4. Класификација деце са развојним специфичностима. Деца са сметњама у развоју. Васпитно запуштена деца. 

5. Надарена деца. Показатељи даровитости и улога васпитача у откривању и стимулисању даровите деце.    

6.Елементи дијагностичког процеса. Методе и технике педагошког дијагностиковања. 

7.Проучавање педагошке документације у сврху педагошког дијагностиковања. 

8.Проучавање појединачног случаја. Етапе и ток дијагностиковања појединачног случаја. 

9.Технике и инструменти педагошке дијагностике 

10.Примена технике и инструмената систематског посматрања у педагошком дијагностиковању. Скале процене.  

11. Примена инструмената феноменолошког посматрања  (анегдотска и наративна белешка). 

12.Примена анкетирања у процесу педагошког дијагностиковања. Примена интервјуа у процесу пед. дијагностиковања. 

13.Примена тестирања.Тестови знања. Тестови способности. Тестови личности. 

14. Улога васпитача у процесу педагошког дијагностиковања и тимског третмана деце са развојним специфичностима. 

15. Сумативна и формативна евалуација; вредновање васпитача као услов његовог сталног унапређивања. 

  

Практична настава  

1. Рана инклузија - могућности и ограничења. Анализа примера добре инклузивне праксе. 

2. Документовање васпитно-образовног рада; Дечји портфолио. Портфолио васпитача.  

3. Дијагностика на нивоу васпитне групе.  Анализа структуре и нивоа васпитне групе (из Дневника рада васпитача);  

4. Индивидуална дијагноза. Анализа студија случаја. 

5.Најчешћи проблеми у понашању деце у васпитној групи. 

6. Показатељи и узроци агресивног понашања предшколске деце. 

7. Симптоми хиперактивности и стратегије помоћи хиперактивном детету. 

8 -9 Вежбе у препознавању деце са сметњама у интелектуалном развоју. 

10-12. Вежбе у конструисању и примени инструмената за постављање педагошке дијагнозе;  

12-13. Прикупљање података и израда педагошког профила детета.  

15. Израда пројекта истраживања у области педагошке дијагностике.   

Литература  

- Станојловић, Д. Б. (1997): Основи педагошке дијагностике, Београд: Просветни преглед  

- Сузић,Н.(2008).Увод у инклузију. Бања Лука.ХBS (стр.37-88) 

- Група аутора.(2007).Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе. Београд:Фонд за отворено 

друштво (стр.115-259.) 
- Ћордић, А., Бојанин,С. (1992): Општа педагошка дијагностика, ЗУНС,стр.15-18,31-38,41-60,170-173, Београд  

- Гојков-Рајић, А. И Пртљага, Ј. (2003): Даровити и шта са њима, Вршац: Виша школа за образовање васпитача 

- Мијаиловић,Г.(2010)Оспособљавање васпитача за улоге посматрача и дијагностичара- нека искуства у школи за 



 

 

васпитаче.   тематски зборник радова. Београд:ИПИ и Сремска Митровица: ВШССОВ   
-Мијаиловић, Г. (2012) Индивидуализација васпитно-образовног рада: идеал и (или) стварност..  Образовање 

васпитача за рад у инклузивним условима. Тематски зборник радова. Београд: ИПИ и Сремска Митровица: ВШССОВ  

- Крњаја,Ж.(2006)Изводи из методологије педагошк. истраживања,  Сремска Митровица /интерна скрипта  

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

предавања,  дискусија, анализа примера добре праксе, израда и примена инструмената за педагошку дијагностику, 

истраживачке активности  у вртићу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

формирање досијеа са узорцима 

инструмената за педагошку 

дијагностику 
10   

израда педагошког профила детета  30   

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



Студијски програм : Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Физичке активности у инклузивној пракси 

Наставник: Проф. др Мирољуб Ивановић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета   
   Упознавање студената са моделима инклузивног образовања, специфичним моторичким поремећајима и 

сензорним дефицитима код предшколске деце са могућностима и условима за реализацију. Стицање 

релевантних теоријских сазнања о различитим методама и техникама и практичних знањима о савременим 

холистичким, интердисциплинарним и трансдисциплинарним приступима у проучавању интегралног 

третмана моторичких поремећаја,  сензомоторичких сметњи и превентивног корективног рада. Самостални 

клинички приступ у области превенције, ране дефектолошке детекције, соматопедске дијагностике 

(скриниг и процена физичких способности), педагошке прогностике и медицинске рехабилитације 

(моторички поремећаји, сензомоторички развој, оштећењa ЦНС и ПНС, конгениталнe аномалијаe и 

повреде локомоторног апарата) код телесно инвалидне деце у јасленом и предшколском узрасту. 

Практично оспособљавање студената за припрему, реализацију и дидактичко-методичка прилагођавања 

образовно-васпитног рада код инклузивне деце. 

 

Исход предмета  

   Стицање знања о специфичностима моторичког понашања код предшколске деце са сензорним и 

моторичким дефицитима. Познавање основних техника, самосталног креирања, дизајнирања припрема и 

реализација активности које се односе на рану детекцију, дефектолошку дијагностику поремећаја 

моторичких и перцептивних функција, едукацију и медицинску рехабилитацју и савремене методе 

професионалне оријентације. У танчине знати специфичне развојне карактеристике, рехабилитационе и 

едукативне потребе код телесно хендикепиране деце у узрасту од 1. до 7. године живота. Овладавање 

базичним моторичким знањима и практичном применом стечених вештина у ефикасном организовању и 

спровођењу превенције инклузивног образовања, клиничког мултидисциплинарног приступа у 

рехабилитацији деце, као и познавати  терапију кроз игру („play teraphy“) код деце у раном детињству са 

моторичким поремећајима и  сензомоторичким сметњама.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

   1. Интеграција предшколске деце ометене у развоју као прелазни облик инклузивног образовања. 2. 

Биомеханички и физиолошких аспекати моторичких активности. 3. Инклузивно образовање: законски 

оквири, циљеви, задаци и претпоставке за реализацију. 4. Модели инклузивног образовања. 5. Оштећења 

моторике и сензомоторике, етиологија, локализација и класификације. 6. Материјално-технички и 

просторни услови предшколских установа за реализацију инклузивног образовања. 7. Специфичности деце 

са моторичким и перцептивним поремећајима у односу на рани развој, развој моторике, когнитивне 

способности, емоционално-социјалне карактеристике и комуникацију. 8. Развој и функције горњих 

екстремитета дечјег тела. 9. Специјално-педагошка евалуација манипулативне спретности и 

диференцираности фине моторике прстију. 10. Припремање детета ометеног у развоју за увођење у 

инклузивно образовање. 11. Васпитање и физичко образовање деце са моторичким и сензомоторичким 

поремећајима. 12. Основни принципи соматопедског третмана. 13. Метод соматопедске рехабилитације. 

14. Раднa рехабилитација деце са моторичким и перцептивним поремећајима. 15. Превентивно-корективни 

рад са инклузивном децом предшколског узраста (појам, циљ, задаци, дијагностички приступ, општа и 

специфична подручја превентивно корективног рада, методе превентивно корективног рада). 

Практична настава 

 1. Протоколи евалуације деце предшколског узраста (општа дефектолошка дијагностика и евалуација 

соматског статуса, моторичког понашања и сензомоторичкког развоја). 2. Презентације и видео прикази 

физичких вежби, моторичких игара и спортских активности. 3. Приказ и анализа моторичких поремећаја и 

сензомоторичких сметњи код деце од 1. до 7. године живота. 4. Упознавање студената са специфичностима 

развоја деце са моторичким и перцептивним поремећајима функција. 5. Примена норми моторичког 



понашања према Гезелу. 6. Евалуација диференцираности фине моторике шаке и прстију. 7. Тестови за 

покрете телесних сегмената у свакодневним активностима деце. 8. Мултидисциплинарни принципи рада 

код деце са моторичким поремећајима и сензомоторичким сметњама. 9. Примена инструмената за процену 

соматског статуса деце са моторичким и перцептивним поремећајима. 9. Моторичка и перцептивна 

стимулација за превентивно корективно вежбање. 10. Писање припреме за практично инклузивно 

образовање. 11. Креирање индивидуалног специфичног превентивно корективног моторичког курикулума 

за предшколску децу. 12. Демонстрација дијагностичких метода моторичких и перцептивних поремећаја. 

13. Евалуација, праћење и вредновање образовних постигнућа код деце ометене у развоју. 14. Упознавање 

студената са процесом радне рехабилитацијом код деце са моторичким и перцептивним поремаћајима 

функција. 15. Провера стечених знања обавља се кроз колоквијуме и семинаре.     

Литература   

[1] Ивановић, М., и Ивановић, У. (2016). Гимнастика за здраво дете од рођења до 3. године, недоношчад и 

децу са тешкоћама у развоју. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 131. (ISBN 978-86-80030-01-2; COBISS.SR – ID 

225908236). 

[2]  Ивановић, М., и Ивановић, У. (2015). Мини-рукомет. Сремска Митровица: Висока школа струковних 

студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, стр. 90. (ISBN 978-86-80697-74-1; COBISS.SR 

- ID 221238028).  

[3] Ivanović, M., i Veljović, M. (2016). Prva pomoć, udžbenik za 1. razred medicinske škole i 2. razred škola u 

delatnosti ličnih usluga. Beograd: Data Status, str. 159. (ISBN 9788674783641; EAN 8674783643). 

 [4] Ивановић, М., и  Ивановић, У. (2016). Абецеда трудноће и нега бебе. Ваљево: Ваљево-принт. 

[5] Ивановић, М., и Ивановић, У. (2016). Мини-одбојка за децу од 6-12. године. Ваљево: Ваљево-принт, стр. 

75. (ISBN 978-86-80030-02-9; COBISS.SR - ID 225908492). 

[6] Ivanović, M., и Ivanović, U. (2014). Pokazatelji pretilosti djece u dobi od 7 do 17 godina, U: D. Milovanović i 

I. Jukić (Ur.), Međunarodni znanstveno-stručni skup. „Kondicijska priprema sportaša“, Zbornik radova (str. 471- 

479). Zagreb: Kineziološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.  

[7]  Ivanović, M., i Ivanović, U. (2013). Координација покрета предиктор когнитивне спремности деце за 

полазак у школу [Movement coordination – a predictor of cognitive readiness of the child for staring school]. 

Настава и васпитање, 52(4),633–651. 

 [8]  Ivanović, M., i Ivanović, U. (2013). Nepravilno držanje tela kao prediktor skolioze kod dečaka i devojčica u 

najstarijem predškolskom uzrastu. [Improper posture as a predictor of scoliosis of preschol childern]. Pedagoška 

stvarnost, 59(2), 316–331. 

 [9]  Ivanović, M., i Ivanović, U. (2010). Manifestovanje aberantnih ponašanja dece od 3 do 6 godina u odnosu na 

pol i uzrast. [Manifestation of aberrant behaviour of children aged from three to six according to gender and age]. 

U: S. Gašić-Pavišić (Ur.), Obrazovanje vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima (str. 75–93). Sremska Mitrovica: 

Institut za pedagoška istraživanja i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

   Предавања, интерактивна настава, Power Point Presentations, коришћење едукативног видео материјала, 

приказ случаја, посете релевантним институцијама, самостална демонстрација вежби обликовања, (у 

паровима, у мањим групама), спортских активности и моторичких игара, консултације кроз индивидуални 

менторски рад и е-мејл комуникацију са професором, хоспитовање, анализа примера из праксе у 

дискусионим групама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 5   

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

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

 



Студијски програм : Струковни васпитач –  специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Инклузивни приступ у области развоја говора 

Наставник: др Слађана Миленковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Познавање карактеристика развоја говора деце предшколског и млађег школског узраста. Оспособљеност за 

дијагностиковање развојног нивоа деце која заостају у погледу развоја говора и која су изнадпросечно развијена. 

Овладавање методичким поступцима за подстицање вербалне и невербалне комуникације деце која имају говорне 

тешкоће и деце која се истичу говорним способностима. Способност креирања специфичног курикулума за 

предшколску децу, прилагодљивог њиховим индивидуалним интересовањима, потребама и могућностима. 

Исход предмета  

Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце у погледу говора, за специјализовану помоћ деци код које се 

утврде развојне сметње и индивидуализоване поступке са децом чије су развојне могућности и потребе увећане. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Законитости развоја говорних способности код деце. Начини препознавања и утврђивања нивоа развоја говорних 

способности деце која заостају у погледу развоја говора и која су изнадпросечно развијена. Улога књижевности за децу 

у подстицању дечјег говорног развоја и развоја детета у целини. Методички поступци за подстицање вербалне и 

невербалне комуникације деце која имају говорне тешкоће и деце која се истичу говорним способностима. 

Практична настава  

Специјализовани поступци компензаторског карактера намењени деци која заостају у развоју говорних способности и 

обогаћени програми говорног васпитања за децу која у том погледу показују посебно интересовање и резултате. 

Повезаност области развоја говора са другим областима васпитно-образовног рада у дечјем вртићу. Креирање 

специфичног курикулума за предшколску децу, прилагодљивог њиховим индивидуалним интересовањима, потребама 

и могућностима. 

Литература  

Миленковић, С. (2011): Рад на развоју говора са децом са посебним потребама. Сремска Митровица: ВШССОВ. 

Васић, С. (1968): Говор вашег детета. Београд: Завод за издавање уџбеника. 

Марјановић, А. и др. (1990): Дечје језичке игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 

Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit. 

Миленковић, С. (2013). Утицај поремећаја изговора гласа Р на запамћивање и способност препричавања текста код шестогодишњака. 

У С. Гашић Павишић (ур.), Остваривање инклузије у предшколској установи и основној школи (стр. 119-130). Сремска Митровица: 
ВШССОВ и Београд: Институт за педагошка истраживања. 

Milenković, S. (2013). Obrazovanje vaspitača  u Srbiji za rad u inkluzivnim uslovima. M. Nikolić (ur.),  Unapređenje kvalitete života djece i 

mladih, (str. 281-289). Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и презентација 

семинарских радова, израда мањих пројеката у виду акционих истрживања, примене значајнијих пројекционих техника и њихова 

дискусија, симулација или примена у реалним условима могућих методичких решења и др.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 40 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

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

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Студијски програм: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета:  Инклузивни приступ у области упознавања околине 

Наставник: др Милан Грујичић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета: Да се студенти упознају са садржајима околине који развојно могу деловати на децу са посебним 

потребама да би: стекли осећај сигурности; ослободили ирационалних страхова; лакше прилагодили средини; 

осећали се  заштићеним и сигурним; адекватано користили предмете и ствари,  задовољили потребе за игром, 

кретањем, сазнавањем, стекли тачне појмове и разумели елементарне узрочно-последичне везе и односе у природи 

(о простору, времену, материјалној и друштвеној стварности, о саобраћају, међуљудским односима и сл.)  

Исход предмета: Да студенти стекну знања о томе да свако дете на себи својствен начин, зависно од потреба, 

способности, средине укојој живи, властитог искуства и достигнутог степена психо-физичког развоја свет око себе 

доживљава, поима, тумачи и са већом или мањом тачношћу разуме; да се код њих развије осетљивост за проблеме 

деце са пособним потребама, како би им на на специфичан начин посредовали садржаје околине (једнима да би их 

бар елементарно разумели и усвојили, а другима да би њихов развој више стимулисали).   

Садржај предмета:  

Теоријска настава - Шта је природа? Појаве које деца теже разумеју, погрешно схватају или показују нарочито 

интересовање за њих. Друштвени односи у којима су актери деца. Дечји страхови условљени околином детета. 

Поступци задовољавања дечјих потреба (исхрана, облачење, заштита, саобраћај, средства комуникације, сусрет са 

непознатим и сл.). Дечје тумачење узрочно-последичних веза (анимизам, феноменизам, артифициелизам и друга 

објашњења). Заштита животне средине. Оријентација у простору и времену. Опасности по здрављ и опстанак. Пол 

и проблеми сексуалног вспитања. Акативности детета у процесу упознавања околине (игра, рад, посматрање, 

истраживање, извођење огледа итд.) 

Практична настава  -  Овладавање једноставнијим огледима; истраживања о нивоима развијености одређених 

појмова код деце и могућим узроцима погрешног схватања; посматрање понашања деце у одређеним ситуацијама; 

студије случаја; експериментисање у вези са  применом одређених васпитних поступака у раду са децом која 

имају посебне потребе; анализа дечјих радова, интеракција, питања, објашњења и др. 

Литература: 

- Грујичић, М., (2008): Методика упознавања околине, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Сремска Митровица 

- Грујичић,М., Ждерић,М. (2002): Иновације у настави познавања природе,ЗУНС,Српско Сарајево 

- Иванковић,Б. (2006): Методика упознавања околине, Сремска Митровица 

- Јовичић, Б. Милош (1974): Развитак схватања каузалних односа код деце, Београд: Завод за уџбенике и н. сред 

- Сећански, Т.(2001): Мали кућни огледи 1,2,3, Креативни центар, Београд 

- Станић, Бојковић, Д. (1990) : Упознавање предшколске деце са околином, ЗУНС, Београд 

- Стојановић,Б. (1997): Истраживачи дечијих душа, Тампограф, Нови Сад 

Број часова активне наставе:       Теоријска настава:            15           Практична настава:         15            

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и 

презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, симулација 

или примена у реалним условима могућих методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена       50 Завршни испит Поена      50 

Активности у току предавања                   5         Писмени испит                  

Вежбе               10        Усмени испит                 50 

Пројекат програмирања васпитно образовног  

процеса 

 

              35        

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 



 
Студијски програм : Струковни васпитач-специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Рад са даровитом децом 

Наставник: др Мирјана Николић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета 

Упознавање студената са теоријама о даровитости;  Оспособљавање студената за препознавање даровитости из 

различитих домена на предшколском узрасту применом различитих техника и инструмената; Оспособљавање 

студената за препознавање даровите деце и организацију васпитно образовног рада у вртићу са овом циљном групом; 

Освешћивање студената по питању значаја сарадње свих актера ВОР-а у подстицању даровитости; Упознавање 

студената са друштвеним контекстом подстицања даровитости; Примена стечених знања у организацији васпитно-

образовног рада са даровитом децом 

Исход предмета 

Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: познаје различите теорије о даровитости; самостално креира 

инструменте за препознавање даровитости;  примењује различите облике рада и додатне подршке у раду са даровитом 

децом у вртићу; познаје улоге различитих актера ВОР-а у процесу сарадње у подстицању даровитости на 

предшколском узрасту; познаје ресурсе локалне заједнице и друштвени контекст подршке даровитој деци 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски преглед различитих концепција  даровитости; Савремене теорије даровитости; Метакогниција и 

даровитост; Индикатори даровитост на предшколском узрасту; Социо-емоционални развој даровите деце; 

Дисхармоничан развој даровитих; Препознавање и идентификација даровитости; Улоге различитих актера у васпитно-

образовном процесу у предшколској установи; Методе и технике у истраживању феномена даровитости: систематско 

посматрање, анкетирање, тестирање...Тестови метајезичких способности као инструменти за препознавање 

даровитости; Компетенције васпитача за рад са даровитом децом; Иницијално образовање васпитача и даровитост; 

Учење и подучавање даровитих; Контекст у учењу и подучавању даровитих на предшколском узрасту; Планирање и 

програмирање рада са даровитом децом у вртићу; Образовне и васпитне потреба даровитих; Сарадња са породицом у 

препознавању и подстицању даровитости; Сарадња предшколске установе и школе у подстицању даровитости - 

успостављање континуитета;  Друштвена подршка даровитости  

Практична настава  

Анализа и компарација теорија о даровитости; Анализа и примена теорије вишеструких интелигенција Хауарда 

Гарднера у раду са даровитом децом; Препознавање различитих типови даровите деце; Даровити и подбацивање; 

Значај раног препознавања даровитости; Рана диференција способности - музичка, ликовна и математичка даровитост; 

Креирање инструмената систематског посматрања у сврху препознавања и праћења даровитости; Предлог нових 

облика рада са даровитом децом у вртићу; Стилови учења даровите деце; подстицање даровитости кроз учење у 

пројектима; анализа облика додатне подршке у раду са даровитом децом предшколског узраста; приказ и анализа 

истраживања из области сарадње породице и предшколске установе у подстицању даровитости; начини успостављања 

континуитета у инклузивном образовању даровитих између предшколске установе и основне школе - улоге васпитача, 

учитеља, инклузивног тима и родитеља; Анализа ресурса друштвене мреже у подстицању даровитости; Израда и 

презентација  студије случаја даровитог детета предшколског узраста 

Литература 

Николић, М. (2016). Рад са даровитом децом предшколског узраста, Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, у штампи 

Николић, М., Суботић, С., Павловић, Р. (2016). Индивидуални образовни план за даровито дете из области математике, 

Педагошка стварност,  

 

Milenković, S., Nikolić, M., Mijailović, G. (2016). Preschool teachers education in the field of early inclusion - evaluation of 

specialist studies, 10th International Technology, Education and Development Conference, Spain: Valencia, 3768-3776. 

 

Николић, М., Катрина-Митровић, В., Перишић, Б. (2014). Како студенти школе за васпитаче процењују своју 

припремљеност за рад у инклузивним условима, Остваривање инклузије у предшколској установи и основној школи, 

Тематски Зборник, Институт за педагошка истраживања, Београд и Висока школа за васпитаче и пословне 

информатичаре - Сирмиум, Сремска Митровица, 47-64. 

 

Panić T., Nikolić M., Dedaj M., Opsenica Kostić J. (2016). Talent and talented children as perceived by teachers. In Marković 



Z., Đurišić Bojanović M., Đigić G. (eds) International Thematic Preceedia Individual and enviroment, 321-329. 

 

Николић, М., Грандић, Р., Мијаиловић, Г. (2016). Унапређење компетенција за рад са даровитом децом у предшколској 

установи - приказ пројекта, VII Међународна нучно-стручна конференција „Унапређење квалитета живота дјеце и 

младих“, Тузла, 141-153. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вербална (предавања, полуларна предавања, дискусије...), рад са књигом, илустративно-демонстрациона (огледи, 

презентације, видео записи, филм...) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 35 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 50   

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

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Студијски програм: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Инклузивни приступ у области развоја математичких појмова 

Наставник: мр Радоје Павловић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета: Познавање карактеристика развоја математичког мишљења деце предшколског и 

млађег основношколског узраста. Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце која 

заостају или која показују надпросечне резултате у бављењу логичко-математичким активностима. 

Овладавање методичким поступцима за подстицање развоја логичко-математичког мишљења и 

задовољавање повећаних потреба деце у погледу математичких садржаја. Способност креирања 

садржаја и разраде стимулативних програма којима ће се на индивидуализован начин задовољавати 

посебна интересовања, потребе и могућности деце у погледу развоја логичко-математичког мишљења. 

Исход предмета: Оспособљеност за превенцију развојних сметњи у погледу логичко-математичког 

мишљења, њихово дијагностиковање и утврђивање узрока ради њиховог уклањања. Спремност за 

специјализовану помоћ деци код које се утврде поменуте сметње и индивидуализоване поступке са 

децом чије су развојне потребе и могућности увећане. 

Садржај предмета: Законитости развоја логичко-математичког мишљења код деце. Начини 

утврђивања нивоа развоја логичко-математичког мишљења код деце са посебним потребама. 

Специјализовани поступци компензаторског карактера са децом која имају сметње у развоју и 

задовољавање посебних потреба и интересовања деце. Програми за подстицање развоја математичког 

мишљења и начина њихове разраде, примене и евалуације. 

Литература: 

-   Добрић,Н. (1985): Развијање почетних математичких појмова у предшколским установама, ИШРО, 

Београд 

− Ераковић, Т. (1999): Основи специјалне педагогије са методиком, Учитељски факултет, Сомбор 

− Јанковић, П., Ераковић,Т. (2008): Педагогија деце са посебним потребама, Градска библиотека, 

Нови Сад 

− Каменов,Е. ( 2006 ): Дечја игра, Београд 

− Павловић,Р. (2008): О раду са децом која показују повишене математичке способности, Зборник 

радове Високе школе струковних студија за образовање васпитача, бр.10, Сремска Митровица 

− Шимић, Г. (1997): Игром до математике, Виша школа за образовање васпитача, Шабац 

− Шимић,Г. (2007): Методика почетног развијања математичких појмова, Виша школа за 

образовање васпитача, Шабац 

Број часова активне 

 наставе:                
Теоријска настава: 

                 30 
Практична настава: 

                    30 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда 

и презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, 

примене значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, симулација или примена у реалним 

условима могућих методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена               50 Завршни испит Поена                 50 

Активности у току предавања                        5 Писмени испит  

Вежбе                           10 Усмени испит                             50 

Пројекат програмирања 

васпитно-образовног 

процеса 

 

                          35          

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

 



Студијски програм: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Музичке активности у инклузивном образовању 

Наставник: мр Бранимир Драгојевић 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ:  2 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета: Познавање карактеристика развоја музичких способности деце предшколског и млађег 

основношколског узраста. Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце која заостају или 

су посебно обдарена у погледу музикалности. Овладавање методичким поступцима за подстицање 

развоја музичког слуха, мелодије и ритма деце која имају развојне сметње у том погледу, као и деце 

која се истичу као музички изнадпросечна. Способност креирања стимулативног програма музичког 

васпитања и његове примене на индивидуализован начин ради задовољавања посебних интересовања 

потреба и могућности деце у погледу развоја музичких способности. 

Исход предмета: Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце у погледу музикалности, 

специјализовану помоћ деци код које се утврде развојне сметње и индивидуализоване поступке са 

децом чије су развојне могућности и потребе увећане. 

Садржај предмета: Законитост развоја музичких способности код деце. Начини препознавања и 

утврђивања нивоа развоја музичких способности деце са посебним потребама. Специјализовани 

поступци компензаторског карактера намењени деци која заостају у развоју музичких способности и 

обогаћени програми музичког васпитања за децу која у том погледу показују посебно интересовање и 

резултате. Програми за стимулацију развоја музичких способности и начини њихове разраде, примене и 

евалуације. 

Литература: 

− Ачић, Г. и Богуновић, Б. (1988): Психомоторика у музичкој едукацији, Психологија XXI 

− Богуновић, Б. (1988): Мотивација постигнућа као чинилац успеха у учењу музике, Психологија 

− Васиљевић,З. (2003): Музички буквар, Зунс,Београд 

− Драгојевић, Б. (2008): Техничке вежбе за почетно свирање (клавирске) хармонике, Зборник радова 

ВССОВ, бр 10., Сремска Митровица 

− Ђурковић, Пантелић, М. (1998): Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша 

школа за образовање васпитача, Шабац 

− Којов, Буквић,И. (1989): Методика наставе музичког васпитања, ЗУНС, Београд 

− Музика као подстицај на активност, приручник за рад са децом узраста до три године, Завод за 

унапређивање васпитања и образовања града Београда, Београд, 1982. 

− Радош, М. К. (1983): Психологија музичких способности, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Број часова активне 

 наставе:                               

Теоријска настава: 

                 15 
Практична настава: 

                       15 

Методе извођења наставе: предавња, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и 

презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, 

примене значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, симулација или примена у реалним 

условима могућих методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена                 50 Завршни испит Поена                    50 

Активности у току предавања                              5 Писмени испит  

Вежбе                             10 Усмени испит                                50 

Пројекат програмирања 

васпитно-образовног 

процеса 

 

                            35 

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

 



Студијски програм: Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Ликовне активности у инклузивној пракси 

Наставник: Мирољуб Вујичић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:  2 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета: Познавање карактеристика развоја ликовног израза деце предшколског и млађег 

основношколског узраста. Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце која заостају или 

имају изнадпросечне резултате у погледу квалитета ликовног изражавања. Овладавање методичким 

поступцима за подстицање ликовног израза и стваралаштва деце која имају развојне сметње или 

постижу изнадпросечне резултате у том погледу. Способност креирања стимулативног програма 

ликовног васпитања и његове примене на индивидуализован начин ради задовољавања потреба и 

могућности деце у погледу развоја способности за ликовно изражавање. 

Исход предмета: Оспособљеност за дијагностиковање развојног нивоа деце у погледу способности за 

ликовно изражавање, специјализовану помоћ деци код које се утврде развојне сметње и 

индивидуализоване поступке са децом чије су развојне могућности и потребе увећане. 

Садржај предмета: Законитости развоја способности за ликовно изражавање код деце. Начини 

утврђивања нивоа развоја способности за ликовно изражавање деце са посебним потребама. 

Специјализовани поступци компензаторског карактера намењени деци која заостају у погледу развоја 

способности за ликовно изражавање и задовољавању посебних потреба обдарене деце. Програми за 

подстицање развоја способности деце за ликовно изражавање и начини њихове разраде, примене и 

евалуације. 

Литература: 

-   Вујичић,М. (2004): Један поглед на приказ простора кроз историју уметности као и приказ 

простора деце предшколског узраста, Зборник радова ВССОВ, бр.7, Сремска Митровица 

-   Дете и средина, дечје ликовно обликовање и обликовање за децу, ЗУНС, Београд, 1972. 

-    Карлаварис, Б. ( ), Методика ликовног васпитања, Просвета, Београд 

− Карлаварис, Б., Крагуљац, М. (1981): Развој креативности путем ликовног васпитања, Просвета, 

Београд 

− Карлаварић,Б. и сар. (1988): Развој креативности у функцији еманципације личности,Просвета, 

Београд 

− Мухина, В. С. (1982): Изражајна средства дечјег цртежа, Предшколско дете бр. 1-3, Београд 

− Ружић,Б. (1959): Дјеца цртају, Школска књига, Загреб 

− Станојевић, Кастори,М. и сар. (1987): Ликовно обликовање у дечјим вртићима, Београд, Москва 

 

Број часова активне 

 наставе:                        

Теоријска настава: 

                   15 
Практична настава: 

                          15 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда 

и презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, 

примене значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, симулација или примена у реалним 

условима могућих методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена                 50 Завршни испит Поена                     50 

Активности у току предавања                                  5 Писмени испит  

Вежбе                               10 Усмени испит                                     50 

Пројекат програмирања 

васпитно-образовног 

процеса 

 

                                

35 

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

 



Студијски програм: Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета:  Специјална педагогија 

Наставник: др Бојана Остојић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета:  

Да студенти – специјализанти стекну извесна систематски повезана знања из специјалне педагогије 

(дефектологије) како би се код њих развила стручна осетљивост за препознавање и дијагностификовање развојних 

сметњи или проблема деце са посебним потребама, а у области различитих аспеката њиховог испољавања.  

Исход предмета: Развијене спсообности  за педагошку дијагностику у области развојних сметњи и поремећаја, 

као и да стекну умећа или вештине прилагођавања васпитно-образовних циљева, садржаја (програма) и начина 

специјалног педагошког деловања на подручју отклањања разноврсних сметњу у развоју и васпитању деце која 

имају извесне сметње или поремећаје. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава - Предмет циљ и задаци специјалне педагогије. Класификација, етиологија и симптоматологија 

ртазвојних сметњи. Основе појединих грана специјалне педагогије (олигофренопедагогија, тифлопедагогија, 

сурдопедагогија, логопедагогија, соматопедија...). Основе ресоцијализације лица са поремећајима понашања. 

Методе, облици и средства васпитно-образовног деловања на децу са сметњама у развоју. Систем установа за 

специјално васпитање и образовање. Инклузивно васпитање и образовање.  

 

Практична настава – Остварити са студентима непосредни увид о васпитно-образовне процесе вртића, школа и 

других установа за збрињавање и васпитање ове категорије деце са посебним потребама.   

Литература:  

-    Ераковић, Т. (1999): Основи специјалне педагогије са методиком, Сомбор: Учитељски факултет 

-    Ераковић,Т. (1990): Покажи ми па ћу знати, Дневник, Нови Сад 

-   Ераковић,Т. (1996): Практикум из методике васпитно-образовног рада са ученицима који имају сметње у 

развоју, Учитељски факултет, Сомбор 

-   Јанковић, П. Ераковић, Т. (2008): Педагогија деце са посебним потребама, Нови Сад: Градска библиотека  

-   Остојић,Б. (2006): Корективни педагошки рад,практикум, Београд 

Број часова активне наставе:                          Теоријска настава:            15           Практична настава:           15          

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и 

презентација семинарских радова, израда мањих пројеката у виду алгоритма акционих истрживања, примене 

значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, симулација или примена у реалним условима могућих 

методичких решења и др.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена       50 Завршни испит Поена      50 

Активности у току предавања                  5 

                             

Писмени испит                  

Вежбе              10         Усмени испит                 50 

Пројекат програмирања васпитно образовног  

процеса 

 

             35         

  

Начини провере знања могу бити различити. Наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд. ... 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 



Студијски програм : Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Стратегије моторичког учења у инклузивном образовању 

Наставник: др Дејан Савичевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписана прва година специјалистичких студија 

Циљ предмета 

Упознати студенте са стратегијама моторичког учења 

Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физичких активности у 

инклузивном образовању 

Развијати компетенције студената за креирање интервенцијских подстицајних услова и ситуација за 

оптимални био-психо-социјални развој деце са посебним развојним потребама 

Исход предмета  

Демонстрација елементарних техничких елемената ацикличних, цикличних и полиструктуралних 

физичких активности 

Праћење и документација појединачног детета или групе деце  самостално и у тимовима са другим 

колегама 

Разумевање суштине и смисла физичких активности у раду са децом са посебним развоним потребама 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам активног учења. Стратегије моторне контроле деце типичног развоја и деце 

са сметњама у развоју. Моторички поремећаји и софрологија. Физиолошке и неуролошке основе 

тактилно кинестетичке перцепције, Посебне потребе деце са сметњама у развоју. Рад са моторички 

даровитом децом. Програмирање моторичких енграма деце са сметњама у развоју. Терминални покрети 

у раном детињству. Визуелна перцепција и визуелне функције деце са посебним потребама. 

Практична настава: Програми вежбања тактилних и моторних функција. Адаптација справа и реквизта 

у физичком васпитању деце са сметњама у развоју. Подршка и третман особа са неуролошким, 

ортопедским и хроничним обољењима. Когнитивне теорије учења у инклузивној учионици. 

Едукацијско рехабилитациона процена моторичог потенција деце са развојним тешкоћама. Терапија  

моторичком игром. 

Литература  

Бала, Г. (2010). Методологија кинезиометријских истраживања, Нови Сад: Факултет спорта и 

физичког васпитања. 

Ивић И, Пешика А. и Антић С. (2001). Активно учење. Београд: Институт за психологију. 

Савичевић, Д. (2014). Анализа моторичких вештина 1. Сремска Митровица: Висока школа за васпитаче 

и пословне информатичаре Сирмијум. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе  Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник-студент, 

кооперативно учење у групама,  дискусије, тимски рад 

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 20 ..........  

семинар-и    

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

 

Студијски програм:  Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Педагошка пракса 

Наставник:   

Сарадник:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Циљ предмета:   Практично оспособљавање васпитача да сазнања стечена у оквиру специјалистичких студија 

примене у непосредном раду са децом која имају посебне потребе; Оспособити васпитаче да, захваљујући знањима 

стеченим у оквиру специјалистичких студија примењују, разрађују, креирају и прилагођавају  програмске садржаје 

деци са посебним потребама; Да стручно, професионално и сразмерно самостално остварује циљеве и задатке 

васпитно-образовног рада са децом којма имају посебне потребе, уважавајући њихову специфичност и права 

дефинисана позитивним прописима и педагошким стандардима; Да се оспособе за систематско праћење показатеља 

дечјег развоја и потреба уз разумевање њихове специфичности и познавање начина да се задовоље; Да се осспособ 

е за примену интерактивних и активних метода и облика рада, савремених дидактичких средстава и организације 

који најбоље одговарају деци са посебним потребама; Да сазнања стечена у посебним методикама и општој 

методици са децом којма имају посебне потребе примењују целовито, повезано и систематски, полазећи од ових 

потреба као и дечјих могућности; Да успешно процењују последице и достигнућа свог васпитно-образовног 

деловања у сарадњи са дечјим родитељима и читавом друштвеном средином; Да упозна разна решења за средину 

васпитно-образовне установе у којој бораве деца са посебним потребама и учини је безбедном, подстицајном и 

повољном за социјализацију ове деце у свом окружењу;  

Исход предмета:  Вештина педагошке колмуникације, интеракције и сарадње са децом, родитељима и колегама;  

Способност ефикасног планирања и програмирања васпитно-образовног рада са децом која имају посебне потребе, 

његовог извођења као и евалуације резултата; Способност преношења у праксу теоријских ставова и научних 

сазнања о специфичностима васпитно-образовног рада са децом  која имају посебне потребе; Вештина коришћења 

разноврсних извора сазнања о научним чињеницама и практичним решењима за васпитно-образовни рад са децом 

која имају посебне потребе;  

Садржај предмета  

Упознавање са могућностима примене у пракси савремених идеја о васпитању и образовању деце која имају 

посебне потребе на основу посматарања, анализе и вредновања педагошке праксе васпитача-ментора и полазника 

специјалистичких стсудија; Проучавање, анализовање и сагледавање могућности за примену сазнања у пракси 

стечених из литературе и савремених информатичких извора; Самостално и уз помоћ ментора надгледано и вођено 

остваривање васпитно-образовних задатака са децом која имају посебне потребе; Вођење педагошке 

документације, посебно дневника рада у коме се планира, евидентира и вреднује посматрани васпитно-образовни 

рад и сопствено учешће у њему. 

Литература:   

• Јанковиоћ, П. и Ераковић Т. (2008): Педагогија деце са посебним потребама: Нови Сад: Градска 

библиотека 

• Ераковић, Т. (1995): Корективни педагошки рад, Београд: Завод за уџбенике и наставана средства 

• Бојанин, С. (1985): Неуропсихологија развојног доба и општи реедукативни метод, Београд: Завод за 

уџбенике и наствна средства  

• Камено, Е. (1982): Експериментални програми за рано образовање, Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства 

• Зборници Више (високе) школе за образоваање васпитача у Вршцу посвећени неговању даровитости 

Гојков, Г. (2000): Даровити – библиографија, Вршац: Виша школа за образовање васпитача 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења  индивидуално и групно хоспитовање; помоћ васпитачу у обављању васпитног рада са децом 

која имају посебне потребе; самосталан васпитно-образовни рад уз помоћ ментора и присуство осталих полазника 

специјализације, уз извршавање посебних задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току праксе 20 посебни задаци 30 

практична настава 30 дневник рада 20 



 

 

Студијски програм:  Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Завршни рад 

Наставник:  

Сарадник:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Положени сви испити са  студијског програма Струковни васпитач – специјалиста за 

рану инклузију. 

Циљ предмета:  Повезивање и примена знања које је студент стекао током целокупних студија; 

усмеравање студената на развојне карактеристике предшколске деце у оквиру одабраног 

предмета; развијање критичког става према васпитно-образовним садржајима, методама, 

поступцима и средствима, који се користе у оквиру одабраног предмета; оспособљавање за 

унапређење праксе; оспособљавање за процену нивоа своје професионалне зрелости и 

компетенција.. 

Исход предмета:  Студент ће умети самостално да креира подстицајну физичку и социјалну 

средину за развој деце; биће у стању да препозна индивидуалне карактеристике детета, као 

полазиште за организовање индивидуалних и групних активности; компетентно ће бирати 

садржаје, методе и поступке у раду са децом, чији ће основни циљ бити подстицање и развијање 

креативности деце, као и унапређење здравља деце; имаће развијен критички став према свом 

раду. 

Садржај предмета   Завршни специјалистички рад представља резултат теоријског и 

практичног истраживања теме из одабраног предмета. Након обављеног истраживања студент 

припрема завршни рад који треба да садржи: Уводни део у коме се образлаже значајност 

проблема који се истражује; Теоретски део у коме су сажето приказана досадашња сазнања о 

теми; Опис примене стечених знања у непосредном раду са децом у вртићу и детаљан приказ и 

анализу активности које је самостално организовао; Закључно разматрање представља критички 

осврт са предлозима за унапређење праксе; Списак коришћених извора. Приказ активности, 

поред писаног садржаја, може да се представи и у визуелној форми. 

Литература:  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе  Консултације са ментором; по потреби рад у вртићу; израда 

завршног рада и одбрана рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току израде завршног рада 
30 писмени испит (теоријски 

рад, теоријско-емпиријски 

рад, практични рад) 

35 

  усмени или практични испит 35 



 

Студијски програм: Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Усвајање другог језика у раном узрасту 

Наставник: др Маја Цвијетић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета Упознавање студената са савременим истраживањима и теоријама у учењу страног језика на узрасту 

млађе деце и оспособљавање студената да стечена теоријска знања примене у пракси 

Исход предмета Студент влада основим теоријским поставкама у области учења и усвајања страног језика. Студент 

препознаје социолингвистичке аспекте језичке употребе, разликује формални и неформални контекст учења. У складу 

са наставним условима студент примењује практична методичка знања, усклађује избор језичког материјала, одабира 

адекватне наставне стратегије и процењује успешност активности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: А History of English Language Teaching; Language Learning and Acquistion; Sociocultural Theory 

and the Genesis of Second Language Development; A Cognitive Approach to Language Learning; Complex Systems and 

Applied Linguistics; Aspects of Language Teaching; Teaching Techniques in English as a Second language; Teaching 

Language as Communication; Task-based Language Learning and Teaching; Focus on the Language Learner; Language-

Learner Strategies; Language Play, Language Learning; Language Testing in Practice; Self-evaluation; Insight from the 

Common European Framework 

Практична настава: Teaching Methods; Active Learning; How Children Think and Learn; Multiple Intelligences 

Theory; Gifted Sudents; Students with Learning Difficulties, Special Educational Needs; Cooperative Learning; Discovery 

Learning; Computer-assisted Learning; Learning Styles; Learning to Learn; Classroom Management; Post-Modern Teacher 

– Future Challenges for the Teacher Profession; Teacher Effectiveness 

Литература: 1. Gower, Roger and Diana Fillips, Teaching Practice, Oxford, Macmillan Education, 2006 

 2. Moon, Jayne, Children Learning English, Oxford, Macmillan Education, 2006. 

 3. Scrivener, Jim, Learning Teaching, Oxford, Macmillan Education, 2005 

  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: Вербална метода (дијалошка метода, дискусија, полемика, дебата), демонстративна 

метода, истраживачки и комбиновани рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

Студијски програм : Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Готовост детета за полазак у школу 

Наставник: др Тања Панић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета 

Упознавање студената појмовима готовост, спремност, зрелост и припремљеност за школу. Упознавање са различитим 

аспектима развоја и карактеристикама везаним за узраст (физички, когнитивни, социо-емоционални), као и факторима 

који утичи на спремност детета. Омогућавање студентима да стекну увид у специфичне тешкоће које се јављају при 

учењу и отежавају адаптацију на школске захтеве. 

Исход предмета  

Од студента се очекује да покаже разумевање комплексности проблема спремности детета за школу, као и да на основу 

стечених знања допринесе адекватнијој припреми деце, различитих карактристика, за полазак у школу. Студенти се 

оспособљавају за квалтетнију сарадњу са родитељима у припреми детета за полазак у школу. Изграђују став о 

неопходности успостављана партнерскх односа и континуитета ПУ и О Ш. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Готовост за школу и сродни појмови. Физички развој и спремност. Карактеристике интелектуалног развоја. Психички 

процеси: мишљење и пажња. Социо-емоционални развој. Мотивација и способност за учење. Специфичне тешкоће у 

учењу. Процена дечијег развојног статуса. Фактори социјализације. Сарадња васпитача и родитеља у припреми детета 

за школу. Припрема родитеља за укључивање детета у школу. Радне навике и креирање средине за учење. Континуитет 

и/или дисконтинуитет образовног система. Сарадња ПУ и школе у припреми детета за полазак у школу. Улога ИРК-а.  

Практична настава  

Појам адаптације. Процена зрелости за школу. Тестирање деце. Начини мотивисања. Родитељи као процењивачи 

развојног статуса детета. Васпитачи као процењивачи развојног статуса детета. Дете типичног и дете нетипичног 

развоја и спремноост. Деца са сметњама у развоју и припрема за школу. Даровито дете и припрема за школу. Дете са 

асинхроним развојем. Подршка деци са различитим тешкоћама у учењу. Маргинализоване групе деце и спремност. 

План подршке детету у припреми за школу на нивоу ПУ. План подршке детету у припреми за школу у сарадњи са ОШ.  

План подршке детету и родитељима у припреми за школу у сарадњи са значајним институцијама. 

Литература  

Бронфенбренер, Ј., (1997). Екологија људског развоја. Београб: Завод за уџбенике. 

Гласко, Ф. П.,(2002). Сурадња с родитељима. Јастребарско: Наклада Слап. 

Товиловић, С., Бауцал, А., (2007). Процена зрелости за школу. Београд: Центар за примењену психологију. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дисусија, групни рад,  презентације, тимски рад, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

Студијски програм: Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Самовредновање и развојно планирање у инклузивној пракси 

Наставник: др Исидора Кораћ, проф. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета: Упознати студенте са процесом самовредновања и развојног планирања у инклузивној 

пракси као механизма унапређивања квалитета рада предшколске установе. Развијање компетенција 

студената потребних за разумевање значаја различитих етапа у изради развојног плана и овладавање 

методама и техникама потребним за развојно планирање у инклузивној пракси. Упознати студенте са 

карактеристикама групног и тимског рада, улогама и сарадњи различитих тимова/актива предшколске 

установе који учествују у процесу унапређивања инклузивне праксе.  

Исход предмета Студенти су упознати са процесом самовредновања и развојног планирања у инклузивној 

пракси као механизма унапређивања квалитета рада предшколске установе; разумеју значај различитих 

етапа у изради развојног плана и знају да примене различите методе и технике потребне за развојно 

планирање у инклузивној пракси; поседују компетенције за аргументоване дискусије и презентације рада, 

позитиван професионални став у односу на унапређивање васпитно-образовног рада и препознају 

проблеме инклизивне праксе и интересовање за њихово решавање; знају да препознају и изнесу своју улогу 

у тимовима/активима за развојно планирање, самовредновање рада предшколске установе и стручном тиму 

за инклузивно образовање предшколске установе; упознати су са стратегијама остваривања партнерства са 

кључним заинтересованим странама (децом, породицама, окружењем и школом).  

Садржај предмета Теоријска настава: Развојно планирање као процес; Кораци у процесу развојног 

планирања у инклузивној пракси; Вредновање и самовредновање рада предшколске установе; Анализа 

стања у областима квалитета; Инструменти за прикупљање и анализу података; Потребе и приоритети у 

инклузивној пракси; Анализа ресурса; Развојни циљеви, задаци и активности; План вредновања и 

самовредновања; Развојни план предшколске установе; Партнерство као принцип планирања и реализације 

планираних активности; Стратегије остваривања партнерства са кључним заинтересованим странама; 

Модел хоризонталног вредновања; Инструменти за хоризонтално вредновање.  

Практична настава: Спирала развоја установе; Самовредновање - критички приступ према инклузивној 

пракси и отвореност за преиспитивање и промену; Мета стања; SWOT анализа; Дефинисање  потреба и 

приоритета у току развоја предшколске установе; Мапирање ресурса; Дефинисање развојних циљева, 

задатака и активности; Критеријуми успеха и индикатори; Развојни план установе, анализа примера добре 

праксе; Пројектна идеја/анализа стања и анализа проблема: студија случаја; Обавезе и одговорности 

различитих актера у процесу развојног планирања; Васпитач: члан тима за самовредновање рада установе, 

тима за развојно планирање и стручног тима за инклузивно образовање предшколске установе.  

Литература: 1. Bennett, M., Madigan, I., Радуловић, Л. и Мишкељин, Л. (2013): Водич за самовредновање у 

предшколским установама, Бeград: Дигитал Арт, 14- 33, 35 – 41, 51-52, 62, 79-82.  

2. Кораћ (Опачак) И., Максимовић, Б., Беара, М. Стефановић, Ј.  Симић, Љ., Гаврилов, М. (ур.) (2003). 

Кораци у развојном планирању, Школско развојно планирање, Београд: Министарство просвете и спорта.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе Учење кроз учешће у интерактивној настави и испитивању сопственог 

искуства. Метода подстицања групе: кооперативно учење; дијалошка метода (предавања, дискусија); 

метода усмерена на деловање, методе засноване на практичним активностима; проблемска метода (SWOT 

анализа, техника Мапирање ресурса, техника Мета стања, техника Банка тема, техника Грб-визија, анализа 

проблема, постер презентације учесника, анализа продуката). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 15 писмени испит 70 

практична настава 15 усмени испит  

 

 

 



 

Студијски програм : Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета:  Вредности детињства 

Наставник: Др Зоран Гудовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета 

Да се студенти упознају с најзначајнијим документима о правима детета-првенствено Конвенцијом из 1989.г.С тим у 

вези, основни циљ је да стекну увид у садржај дечјих права, смисао детињства и општи положај детета у друштву. 

Студенти треба да уоче потребу успостављања равнотеже у односима одраслих и деце. Како су задаци и циљеви 

установе у којој обављам наставу везани за васпитни садржај детета, свест и потреба да се дете заштити од разних 

облика злостављања ,злоупотреба и немара и остваре његови најбољи интереси компатибилни су с њом. 

Исход предмета  

Након успешно завршеног предмета студент ће моћи да утврди, препозна и размотри узроке који су спутавали 

оптималан положај детета и његову хуманију перцепцију у друштву. Студент ће бити у могућности да препозна и 

систематски изложи целину проблема везаних за детињство. Студент ће моћи да размотри могућност заштите деце као 

посебно угрожене и рањиве популације и истовремено уочи да дете није само пасивни објект заштите већ и субјект у 

породичним и друштвеним односима. Студентима се пружа компетенција да размотре могућност проширења граница 

дечјих права, суптилно формулишу и открију нове приступе. Будући васпитач  ће бити у могућности да у свом 

професионалном позиву препозна симптоме евентуално злостављаног или занемареног детета. Студент ће моћи да 

утврди смањење јаза  између одраслих и деце које настаје упоредо с техничко-технолошким развојем. То значи да због 

тековина савремених комуникацијских средстава и других техничких достигнућа деца више нису инфериорна у односу 

на свет одраслих. Студент ће моћи да препозна потребу уважавања личности детета у складу с Конвенцијом и 

резимира да ризици и угроженост детета у измењеним околностима нису исчезли већ долазе до изражаја у новом 

обличју. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава: 

Појам детињства. Природа права детета;  Права детета у најзначајнијим међународним документима. Конвенција о правима 

детета;   Најбољи интереси детета. Право на живот, опстанак и развој. Право на заштиту од дискриминације. Поштовање мишљења 

детета. Право на идентитет. Слобода изражавања и приступ информацијама. Забрана злоупотребе, злостављања и занемаривања 

детета. Забрана физичког, сексуалног и емоционалног злостављања детета. Одговорност родитеља према деци и обавезе деце 

према родитељима.  Приватност детета.Заштита детета без породице. Облици збрињавања детета лишеног породичног 

старања(домови за незбринуту децу, свратишта, хранитељске породице, менторство, усвојење).  Усвојење детета као трајан вид 

збрињавања детета(различите култзре, поткултуре и проблеми везани за усвојење). Право детета на здравље и нека посебна 

питања. Права детета у болници. Дете са сметњама у развоју 

Право на образовање, слободно време, рекреацију, игру  и културне активности. Искоришћавање детета. Дете избегло из ратом 

захваћеног подручја. Дете у оружаном сукобу. Искоришћавање дечјег рада. Искоришћавање детета у проституцији. Злоупотреба 

дрога. Облици манипулисања детета и заштита деце . Традиционални поступци и обичаји живљења штетни по здравље 

детета(културе и поткултуре). Право детета као припадника мањинске групе или домородачког становништва. Слобода 

вероисповести и проблеми везани за права определења детета.  Опоравак детета жртве и малолетничко правосуђе. Право детета на 

приватност. Надзор и надзорна тела у заштити права детета 

 

Практична настава  

Инхерентна и структурална рањивост детета. Угроженост детета у јавној сфери. Историјски приказ угрожености 

детета. Патријархално и традиционално друштво јужнословенских народа и однос према детету. Најбољи интереси 

детета центтрална идеја права детета и тешкоће да се они реализују. Тешкоће у прихватању и реализацији права 

детета(однос одраслих према дечјим правима). Да ли је физичка казна исто што и физичко злостављање(контрола и 

угрожавање.нужност и прекорачење). Шта је злостављање детета? Заштита детета од физичког, сексуалног и 

емоционалног злостављања. Шта је манипулисање децом? Видови и актери манипулације, учесталост и заштита од ње 

Облици угроженост и начини заштите детета у хиперпотрошачком друштву. Облици искоришћавања детета. Право на 



образовање и разлози његове угрожености. Међузависност отежане реализације права на образовање и бројних облика 

искоришћавања и угрожености детета, Заштита приватности детета(домашаји, могућности, дилеме, надлежност 

родитељске бриге). Анализа поступака медија, родитеља, здравствених и образовних институција, Укључивање деце у 

војне и паравојне формације, Узроци, специфичност ,заступљеност, последице, заштита. Критичка анализа 

недоследности и ограничења у формулацији Конвенције о правима детета, Традиционални поступци штетни по 

здравље детета и потреба да се дете заштити. Распрострањеност, специфични облици, виновници, последице, начин 

заштите 

Литература  

-Аријес,Ф.(1973) Векови детињства, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

 

-Гудовић,З.(2004) Културолошки аспект повреде права детета, Београд :Социјална мисао бр.2  

-Гудовић,З.(2014) Искушења детињства, Сремска Митровица: Висока школа струковних стдија за 

васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум 

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

уџбенике и наставна средства 

-Вучковић-Шаховић,Н.(2000) Права детета и међународно право.Београд: Југословенски центар за права 

детета. 

 

 

 

Број часова  активне наставе 

30 
Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање проблема, практичан рад 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 25 усмени испт 30 

колоквијум-и 25   

семинар-и 15   

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



Студијски програм: Струковни васпитач - специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета:  Сарадња предшколске установе,  породице и друштвене средине  

Наставник: др Марта Дедај 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписане специјалистичке студије 

Циљ предмета 

-стицање знања о релевантним теоријским, истраживачким и практичним аспектима сарадње предшколске установе, породице и 

друштвене средине;  

-упознавање са стратегијама успостављања партнерског односа између породице, предшколске установе и локалне заједнице; 

- усвајање основних појмова о саветодавном раду васпитача са родитељима;  

-упознавање и овладавање практичним знањима и вештинама које ће студенту-васпитачу омогућити да стекне компетенције са 

сарадњу са родитељима деце са сметњама у развоју;   

-припрема студента-васпитача за рад у стручном тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку у вртићу; 

Исход предмета  

Након успешно завршене наставе предмета: 

-студенти су у могућности да препознају и примене најадекватније облике сарадње породице, предшколске установе и друштвене 

средине у пракси. Знају и умеју да примене теоријска сазнања у пракси.  

-студенти су упознати са стратегијама успостављања партнерског односа између породице, предшколске установе и локалне 

заједнице; 

-студенти ће разумети значај саветодавног рада васпитача са родитељима.  

-студенти су овладали практичним знањима и вештинама за сарадњу са родитељима деце са сметњама у развоју.   

-студенти су кооперативани и спремни на тимски рад у пружању подршке деци и родитељима: познају улоге и задатке у стручном 

тиму за инклузивно образовање и тиму за додатну подршку у предшколској установи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са основним карактеристикама традиционалне и савремене породице. Претпоставке за успешну сарадњу, задаци и 

садржаји сарадње предшколске установе, породице и друштвене средине. Облици, методе и садржаји сарадње са родитељима. 

Принципи у сарадњи предшколске установе и породице. Системски приступ у сагледавању односа између породице,  предшколске 

установе и локалне заједнице. Традиционални и савремени модели повезивања породице и предшколске установе – од сарадање ка 

партнерству. Претпоставке за грађење, одржавање и унапређивање партнерског односа - заједнички интерес, подељена одговорност, 

очекивања, мотивација, комуникација. Модели и димензије партнерства. Савремена образовна интервенција усмерена на дете и 

породицу. Методички аспекти сарадње са родитељима - планирање, програмирање, реализација и вредновање. Нивои компетентности 

родитеља и васпитача. Институционални програми за рано образовање као помоћ породици. Основе компензаторских програма. 

Сарадња са родитељима деце са сметњама у развоју. Педагошко образовање родитеља. Специфичности педагошко-саветодавног рада 

са породицом.  

Практична настава  

Партнерство породице, предшколске установе и заједнице – теоријски и практични аспекти, Концепт родитељске укључености, 

Примена модела партнерства породице, предшколске установе и заједнице у пракси,  Педагошке радионице као облик сарадње 

породице и предшколске установе: реализација примера. Комуникацијске вештине у раду са родитељима. Примери истраживања 

утицаја породичних специфичности на васпитање деце. Улога васпитача и родитеља у стручном тиму за инклузивно образовање и 

тиму за додатну подршку детету. Улога и функционисање интерресорне Комисије за процену додатне, образовне, здравствене и 

социјалне подршке детету. Укључивања деце са различитим облицима сметњи у развоју у редован васпитно-образовни систем.  

Пружање подршке деци и родитељима. Упознавање са примерима добре инклузивне праксе и овладавање облицима подршке деци и 

родитељима.  

Литература  

Dejvis, H. (1996). Саветовање родитеља хронично оболеле или деце ометене у развоју, Београд: Институт за ментално здравље 

Вукомановић, Н. и сар. (1989). Родитељи у дечјем вртићу, Београд, Сарајево: Завод за издавање уџбеника.  

Грандић, Р., Дедај, М. (2016). Сарадња васпитача, родитеља и дефектолога у раду са децом на раном узрасту, Тематски зборник, 

VII Међународна научно-стручна конференција "Унапређење квалитета живота дјеце и младих", Тузла, Босна и Херцеговина, 133-143. 

Дедај, М. (2012). Породична и брачна терапија по методи Virginije Satir-приказ случаја, Педагошка стварност, (58) 2, 221-230. 

Дедај, М. (2014). Сарадња предшколске установе, породице и друштвене средине, Сремска Митровица /интерна скрипта/ 

Дедај, М., Панић, Т. (2014). Suradnja obitelji i odgojitelja u ranom odgoju,  Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. Dani Mate 

Demarina, Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja, 61-68. 

Јањић, Б., Бекер, К., Милојевић, Н. (2010). Водич за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, 

социјалне и здравствене заштите, Београд: Министарство просвете. 

Половина, Н. (2011). Породица у системском окружењу. Београд: Институт за педагошка истраживања. 

Продановић, Љ. (2005). Сарадња са породицом, Едука: Београд.  

Сретенов, Д. (2008). Креирање инклузивног вртића – деца ометена у развоју у редовној предшколској установи. Београд: Центар за 

примењену психологију. 

Број часова  активне наставе: 1 + 1 Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе /радионице, дискусија, кооперативни рад у малим групама, игре улога 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена  

активност у току предавања и вежби 10 усмени испит 50 

израда семинарског рада 40   

 



Студијски програм : Струковни васпитач – специјалиста за рану инклузију 

Назив предмета: Дијагностика и рехабилитација моторичких способности деце са сметњама у 

развоју 

Наставник: др Дејан Савичевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Упознати студенте са моделима дијагностике и рехабилитације деце са сметњама у развоју  

Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физчких активности деце са 

сметњама у развоју 

Развијати компетенције студената за стварање подстицајних услова и ситуација за оптимални био-

психо-социјални развој деце са сметњама у развоју 

Исход предмета  

Демонстрација елементарних техничких елемената ацикличних, цикличних и полиструктуралних 

физичких активности 

Праћење и документација појединачног детета или групе деце  самостално и у тимовима са другим 

колегама 

Разумевање суштине и смисла физичких активности у образовном раду са децом са посебним  

развојним потребама 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам и циљ специјалне едукације и рехабилитације. Опсервација и анамнеза у 

специјалној едукацији и рехабилитацији. Интеграција и инклузија деце са сметњама у развоју. Особе са 

инвалидитетом. Сензорна депривација. Увод у процену моторичких способности. Фитнес индекс деце 

са сметњама у развоу. Процена праксичке и гностичке организованости. Развој и имплементација 

превентивних моторичких програма. Евалуација интервенцијских програма.  

Практична настава: Мерни инструменти и батерије тестова. Анализа и интерпретација података. 

Дисфункција сензорне инеграције. Процена психомоторике екстремитета. Процена доминантне 

латерализованости. Процена сазнајних способности у односу на узраст детета. Процена понашања у 

предшколској установи, школи и породици. Програми унапређивања социјалне компетенције. 

Рехабилитација покретом и симболичком игром. 

Литература  

Бала, Г. (2010). Методологија кинезиометријских истраживања, Нови Сад: Факултет спорта и 

физичког васпитања. 

Чордић, А. и Бојанин С. (2011). Општа дефектолошка дијагностика. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Повше-Ивкић, В и Говедарица, Т (2000). Практикум опште дефектолошке дијагностике. Београд: 

Институт за ментално здравље. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе  Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник-студент, 

кооперативно учење у групама,  дискусије, тимски 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 20 ..........  

семинар-и 20   

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


