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Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0101 ЕСБП: 3 Година студија: I Семестар: I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА 

Наставник: Др Зоран Гудовић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације, посматрање и тумачење конкретних 

ситуација, индивидуално и групно проучавање одређених тема и др. 

Циљ предмета:  - упознавање студената са основним појмовима друштва, његовим нормама и социјалном 

структуром, препознавање динамике и правца друштвених и технолошких промена 

 - развијање  способности да схвате међузависност друштвених појава и процеса и њихове 

каузалне везе  

 

Исход предмета:  -студенти поседују теоријска и практична знања, која су у функцији њихове здраве 

интеграције у радни и свеукупни друштвени простор кроз лакше уживљавање у судбине 

других и другачијих, кроз њихово припадање и разумевање различитости.  

 - способност  да партиципира у друштву, као  креативан, слободномислећи и добронамерни 

човек 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

I Предмет, настанак и задаци 

социологије.  

II Методе социологије. Главне 

теоријске оријентације у социологији. 

III Рад-централна људска категорија. 

Подела рада као основ развоја човека и 

друштва. 

IV Појам својине и својински облици. 

Појмови и промене савременог 

привређивања: транзиција, 

предузетништво, менаџмент, маркетинг 

V Друштвена моћ. Појам, облици и 

извори друштвене моћи  

VI Типологија друштава. 

Прединдустријска(сељачко-аграрна), 

индустријска и 

постиндустријска(информатичка). 

Традиционална и модерна друштва. 

Савремене социолошке парадигме. 

VII Становништво и популационо 

развојни проблеми 

VIII Глобална привреда, одржив развој 

и еколошки проблеми. 

IX Друштвене групе –појам и врсте. 

Друштвене заједнице 

Вежбе: 

-Смисао, улога и домашаји социологије у 

друштву 

-Комуникација, интеракција, различите културе 

-Савремена теорија менаџмента 

-Конфликти у друштву, смисао, врсте и 

историјски контекст 

-Друштвена моћ. Појам, облици и извори 

друштвене моћи. Упоредна анализа 

социјалистичке и капиталистичке привреде с 

нагласком на теорију конвергенције 

-Правни поредак и владавина права. Модерна и 

традиционална друштва 

-Становништво и популационо развојни проблеми 

-Дефиниција, порекло, приступи, аспекти и 

покретачи глобализације(између неизбежног и 

непожељног) 

-Друштвене институције и организације 

-Трансформација савремене породице 

-Национална свест и национализам(анализа 

многобројних појавних облика национализма) 

 

-Појам и теорије елита(конзервативне, критичке, 

функционалне) 

-Главни мегатрендови савременог 

цивилизацијског развоја 



X  Породица-примарна људска 

заједница. Породица и друштвена 

условљеност васпитања. 

XI Етничке заједнице и етнички 

идентитет. Етнички конфликти 

XII Класно-слојна структура 

друштва(стратификацијски, класно-

конфликтни и елитистички модел 

структуре друштва). Појам и теорије 

елита. 

XIII Друштвене промене и друштвена 

покретљивост. Главни мегатрендови у 

савременом друштву. Друштвени 

развој-појам и индикатори. 

XIV Модернизација и информатичко 

друштво. Противречности и проблеми 

савременог друштва. Глобализација и 

њени аспекти. 

XV Религија и друштво. 

Монотеистичке религије. Савремени 

преображаји религије. 

 

-Култура, поткултура, контракултура. 

Монокултуралност, мултикултуралност, 

интеркултуралност, транскултуралност 

-Религијске организације и савремени преображај 

религије 

 

Литература: Бек,У.(2001). Ризично друштво. Београд: Филип Вишњић 

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

Гудовић, З.(2011). Увод у социологију-општи појмови и проблеми. 3.допуњено 

издање.Београд: Стандард 2 

Хараламбос, М,, Холборн,М.(2002) Социологија: теме и перспективе. Загреб: Голден 

маркетинг 

Покрајац,С.(2009). Увод у социологиуј,3.издање. Бечеј: Пролетер 

 

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

Методе извођења 

наставе: 

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

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  

 

усмени испит 60 

колоквијум-и 30 практични испит  

семинар             

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0102 ЕСБП: 4 Година студија: I Семестар: I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Информациони системи 

Наставник: Др Љубомир Цветковић, професор 

Сарадник: Дарко Дражић 

Статус предмета: основни ДА специј алистички  Тип: изборни  обавезни ДА 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе 1 контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, практичан рад, консултације. 

Циљ предмета: Подстицање студената да упознају могућности које пружа 

информатика  са рачунарством у бржем, лакшем и поузданијем 

решавању проблема. Стицање основне рачунарске писмености. 

Исход предмета: Студенти су оспособљњни за коришћење рачунара у даљем школовању и будућем 

раду. Студенти познају начин рада  и архитектуру персоналног рачунара, оперативни 

систем Windows и програмски пакет Microsoft Office (Word i Excel). 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Информационе технологије. 

Значај рачунарства и информатике 

у савременом друштву. Предмет, 

циљ и задаци информатике и 

рачунарства. 

2. Ручна и аутоматска средства за 

обраду података. Архитектура 

рачунарског система (Von 

Neumanov рачунар). Генерације 

рачунара. 

3. Архитектура рачунарског 

система (централна јединица, 

микропроцесор, меморије, улазно-

излазне јединице). 

4. Математичке основе обраде 

података. Подаци, информације и 

знање.  Бројни системи. Декадни 

бројни систем, бинарни бројни 

систем, конверзија бројева. 

5. Оперативни систем Windows 

(особине и могућности). Рад са 

прозорима и иконама. 

6. Windows Explorer. Читање 

садржаја директоријума, креирање 

новог директоријума, промена 

имена директоријума, копирање 

датотеке, брисање и спасавање 

датотеке. 

7. Microsoft Word.  Обрада текста. 

Палете Sandard и Formatig 

(отварање новог документа,  

форматирање текста, величина 

Вежбе: 

1. Оперативни систем Windows 

(информације о систему, подешавање екрана, 

контролна плоча) 

2. Windows Explorer (креирање и брисање 

директоријума, рад са датотекама) 

3-4. Microsoft Word (рад са документима, 

подешавање странице, рад са текстом, 

форматирање текста) 

5-6. Графика (палета Drawing, цртање 

основних и сложених облика, сенчење) 

7-10. Microsoft Word (рад са табелама, 

додавање и брисање редова, форматирање 

табеле) 

11-15. Microsoft Excel (радни лист, унос 

података, форматирање података, рад са 

размакнутим низовима, рад са формулама и 

функцијама) 

 



стране, подешавање маргина, 

меморисање документа). 

8. Microsoft Word. Графика. Палета 

Drаwing.  Цртање у програму. 

Уметање слика у документ.    

9. Microsoft Word.  Рад са табелама. 

Креирање оквира, стапање ћелија, 

раздвајање ћелија. Унос и 

форматирање података. Сортирање 

колона и редова. 

10. Microsoft Excel. Активирање 

Excel-а, радно окружење Excel-а.  

Насловна линија, палете са 

алаткама, линија за формуле. 

Креирање радне књиге (worksbook 

), радни листови. 

11. Microsoft Excel. Припрема за 

израду табеле, пасивни и активни 

подаци. Уношење података у 

табелу. Форматирање ћелија табеле.  

Додавање редова и колона, брисање 

редова и колона. 

12. Microsoft Excel. Аутоматски 

калкулатор. Класификација 

података. Рад са размакнутим 

низовима. Формуле. Различита 

израчунавања (сумирање, множење 

и др). Сортирање. 

13. Умрежавање рачунара. 

14. Рачунарске комуникације 

(Интернет, конекција на Интернет, 

Internet explorer,). 

15. Мултимедијалне презентације 

(појам, демонстрација). 

Литература: Љ. Цветковић, Информатика са рачунарством I, Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача,  уџбеник, Сремска Митровица, 2009. 
Љ .  Ц в е т к о в и ћ ,  И н ф о р м а ц и о н е  т е х н о л о г и ј е  I I ,  Ф а к ул т е т  з а  
п р е д уз е т н и  м е н а џ м е н т ,  у џ б е н и к ,  Н о в и  С а д ,  2 0 0 7 .   
З. Алексић, МОДУЛ 3: Word, Уџбеник за припрему ECDL испита, Компjутер 
библиотека, 2007. 
З. Алексић, МОДУЛ 4: Excel, Уџбеник за припрему ECDL испита, Компjутер 
библиотека, 2007. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30  Практична настава: 15  

Методе извођења 

наставе: 

Теоријска настава и практичне вежбе у рачунарској учионици. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 30 практични испит  

семинар    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0103 ЕСБП: 3 Година студија: 1 Семестар: 1 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

 

Назив предмета: Енглески језик I 

Наставник: мр Маја Цвијетић       

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Вербална метода (дијалошка метода, дискусија, полемика, дебата), демонстративна 

метода, игровне активности, истраживачки и комбиновани рад. 

Циљ предмета: Упознавање студената са савременим истраживањима и теоријама у учењу страног 

језика и оспособљавање за примену стечених знања и вештина у пракси. Овладавање 

не само језичким системима, већ и вештинама, како рецептивним, тако и 

продуктивним у циљу постизања флуентности и тачности у изражавању. 

Исход предмета: Оспособљeност студената да стечена теоријска знања примене у пракси, користе 

литературу на страном језику и стекну флуентност и тачност у изражавању. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

Present Tenses 

School System 

Articles 

Formal/Informal Letters 

Jobs and Professions 

Roleplay 

Past Tenses 

Storytelling 

Plans and Ambitions 

Future Intentions 

Time Expressions 

Quantity 

Comparative and Superlative 

Verb Patterns, Hot Verbs 

Project work 

Вежбе: 

Present Simple/Present Continuous Tense 

Definite/Indefinite Article 

Past Simple/PastContinuous 

Will/Going to 

Countable/Uncountable Nouns 

Quantifiers 

Comparison of Adjectives 

Make/Do 

Present Perfect Tense 

Writing a Letter 

Word Formation 

Conditional Sentences  

Passive  

Roleplay 

Project work 

Литература: 1. Soars, John and Liz, New Headway Pre-Intermediate, Student Book, Oxford, Oxford 

University Press, 2007. 

2. Soars, John and Liz, New Headway Pre-Intermediate, Workbook, Oxford, Oxford 

University Press, 2007. 

3. Reilly Vanessa and Sheila M. Ward, Very Young Learners, Oxford, Oxford University 

Press, 1997. 

4. Цвијетић Маја, „Учење страног језика на раном узрасту“, Зборник радова Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2009. 

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

Вежбе 

30 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице 



Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  практични испит  

семинар          20   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0104 ЕСБП:   3 Година студија: 1 Семестар: 1 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ( РЕКРЕАЦИЈА ) 

Наставник: Мр Дејан Савичевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни  специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  0 вежбе  2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник- студент, кооперативнивно учење 

у групама, тимска настава, интерактивни облици наставе 

Циљ предмета: � Упознати студенте са основним елементима карвинг технике скијања и 

активностима на снегу  

� Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физичког 

васпитања и спортске рекреације у структури индивидуалног фитнес програма 

� Препознавање суштине и смисла људског ангажовања у физичкој култури 

 

Исход предмета: � Демонстрација моторичког знања основних елемената технике карвинг скијања 

� Примена ѕнања и разумевање индивидуалних фитнес програма деце и одраслих 

� Презентација основних постулата у избору и организацији диференцираних 

активности физичког васпитања на снегу 

 

Садржај предмета: Теоријска 

настава: 

 

 

Вежбе: 

 

� Техника карвинг технике смучање (почетни курс) и активности 

на снегу 

� Програми физичких вежби усмерени на подизање моторичких и 

функционалних способности студената и деце предшколског 

узраста 

� Основни техничко-тактички елементи спортских игара и модели 

СПРЕТ-а у предшколској и високошколској популацији  

� Структура и организација зимских и фестивала дечјег спорта и 

рекреације  

 

Литература: Бала, Г.(2002). Спортска школица. НовиСад: ФСФВ 

Ивановић, М.(2010). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Графити, 

Митић, Д.(2001). Рекреација, Београд :ФСФВ 

Савичевић, Д (2011). Методика рекреације, скрипта,Сремска Митровица 

Вишњић, Јовановић, Милетић, (2004). Теорија и методика физичког васпитања. Београд: 

ФСФВ 

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

Методе извођења 

наставе: 

Настава се у другом семестру  се реализује у хотелским туристичким центрима, сали за физичко 

васпитање и на вежбалиштима на отвореном и затвореном простору. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и Положио/није 

положио 

практични испит Положио/није 

положио 

семинар    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0105 ЕСБП: 5 Година студија: I Семестар: I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Породична педагогија 

Наставник: Др Гордана Мијаиловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, индивидуално и групно проучавање одабраних тема из подручје породичне 

педагогије, посматрање и бележење података  о сарадњи породице и вртића – извештај са 

праксе у вртићу, консултације и текућа провера знања у функцији полагања завршног испита   

Циљ предмета: -  усвајање савремених знања о породици, њеној васпитној функцији, родитељским улогама, 

стиловима породичне васпитне праксе, 

- оспособљавање за развијање партнерског односа са породицом и остваривање различитих 

облика сарадње породице и предшколске институције 

 -  афирмација вредности породичног живота    

Исход предмета:  -  поседовање знања о обележјима и васпитној функцији породице у савременим условима 

 -  спремност и оспособљеност за успоставање партнерског односа са породицом и 

остваривање различитих  облика  сарадње са породицом  

 -  спремност и оспособљеност за примену стратегија  помоћи и подршке родитељима у 

решавању васпитних проблема у породици 

Садржај предмета: 

                         1. недеља 

 

 

 

                         2. недеља 

 

3. недеља 

 

4. недеља 

5. недеља 

 

6. недеља 

7. недеља 

8. недеља 

 

9. недеља 

 

                        10. недеља 

 

                        11. недеља 

 

 12. недеља 

 

 13. недеља 

 

 14. недеља 

 

 15. недеља 

 

Теоријска настава: 

- циљ,задаци и предмет проучавања 

породичне педагогије; место породичне 

педагогије у систему педагошких 

дисциплина   

-савремена породица и њена васпитна 

функција  

-породични систем 

 (динамика,организациja,…)  

-положај детета у породици  

-детерминанте положаја детета у породици  

-деца са посебним потребама у породици  

-дете у непотпуној породици 

-родитељство (мотивација за родитељство, 

улога мајке и оца,) 
-традиционални и савремени (партнерски) 

концепт родитељства  

-породично васпитање (васпитни стилови, 

ауторитет родитеља...)  
-карактеристике односа родитељ-дете у 

нашој средини 

 -васпитни проблеми у породици и начини 

њиховог разрешавања  

-облици комуникације васпитача са 

родитељима и њихова функција  

-разлози и начини изграђивања 

партнерских односа са породицом 

-заштита породице у друштву, детета у 

друштву и породици 

  

Вежбе: 

-,,моја породица“-психолошки доживљај 

породице, структура породице 

-предности и слабости савремене породице као 

средине за одрастање деце    
- модели организације породичног живота   

 - модел решавања проблемске ситуације у 

дисфункционалној и функционалној породици   

- препознавање задатака породичних циклуса  

- мотивација за родитељство-препознавање 

сопствених мотива  

- ауторитет родитеља   
-редослед рођења као фактор који одређује 

положај деце у породици    

-саморефлексија - задовољство / незадовољство 

сопственим положајем у породици   
-узроци и показатељи развојних тешкоћа и 

стратегије помоћи деци и родитељима 

(страшљивост, стидљивост, љубомора,...) 

-узроци и показатељи развојних тешкоћа и 

стратегије помоћи деци и родитељима 

(тврдоглавост, немирнoст, агресивност,...) 

-деца у ситуацијама развода брака  

-деца у породицама у којима има насиља  
- запажања о сарадњи породице и вртића 

(искуства са праксе)   

 -решавање проблемских ситуација у области 

сарадње породице и вртића               



Литература: - Марјановић,А.(1987)Васпитна функција породице, Београд, Предшколско  дете,1-4  

 - Мијаиловић,Г, (2006) Дете у породици,Лаћарак,AM Graphic  

 - Јовановић,Б.(1998)Породично васпитање,Јагодина, Учитељски факултет 

 - Ђорђевић,Б.(1985)Савремена породица и њена васпитна  улога, Београд  

 - Мијаиловић,Г.(2007) Схватања родитеља и васпитача о деци и улози одраслих у 

васпитном процесу, Нови Сад, Зборник радова „Европске димензије реформе система 

образовања и васпитања“, Филозофски факултет   

Број часова активне наставе:   

                                            

Теоријска настава: 30 Практична настава:  

                           вежбе:      

15 

Методе извођења 

наставе: 

 Предавања, дискусије, игре улога,  анализа садржаја (текст),  анализа искустава са 

праксе у вртићу,  решавање проблемских ситуација,   

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавањa     10 

      

писмени испит  

практична настава  усмени испит  50 

колоквијум                           30   практични испит  

семинар/ извештај о сарадњи породице и 

вртића (запажања са праксе у вртићу) 

            10          

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0106 ЕСБП: 3 Година студија:   I Семестар:  I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Наставник: Мирољуб Вујичић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  1 вежбе  1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације, посматрање, тумачење естетских феномена, 

индивидуална и групна реализација ликовних тема. 

Циљ предмета: Стицање знања из теорије и праксе ликовног васпитања. Развијање способности анализе 

ликовних дела у циљу појачавања естетског суда. Овладавање практичним вештинама у 

сликарским, вајарским, цртачим и графичким техникама. На основу њих формирати ставове о 

овим ликовним феноменима. 

Исход предмета: Поседовње теоретских и практичних сазнања из сликања, вајања, цртања, графике и 

способности и вештине за њихову примену у контексту вртића.  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Феномен слике ликовне уметности 

2. Естетски знак и естетски суд 

3. Ликовна уметност кроз историју 

4. Ликовни елементи и обликовање 

5. Компоновање уметничких дела 

6. Линија, облик, боја и светлина 

7. Простор и пластично обликовање 

8. Примењена уметност 

9. Цртачке технике 

10. Графичке технике 

11. Сликарске технике 

12. Вајарске технике 

13. Ликовни мотиви 

14. Симетрија, пропорција, ритам 

15. Анализа ликовних дела 

Вежбе: 

1. Упознавање  различитих ликовних 

техника како” чистих” тако и 

комбинованих 

2. Практична реализација различитих 

ликовних елемената: линија, боја, 

облик...  

3. Упознавање са различитим ликовним 

играма/ предвиђен фонд часова: 10 / 

4. Упознавање са групним радом 

5. Илустровање 

6. Рад по сећању и рад у природи /број 

часова: 5/ 

7. Мотиви и избор материјала и техника по 

слободном избору 

Литература: Карлаварис, Б., и други аутори, Ликовно васпитање, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 1982. 

Приручници из области историје уметности 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализе садржаја, практични рад 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  



практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и          10 практични испит          40 

семинар    

    

 



 
Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0107 ЕСБП: 3 Година студија: I Семестар:I I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Вокално-инструментална настава I 

Наставник: Мр Бранимир Драгојевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специјалистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 0 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, индивидуално и групно музицирање 

Циљ предмета: Стицање знања, развијање способности, овладавање вештином свирања и певања за 

самостално извођење музичких активности.  

Формирање критичког и естетског мишљења. 

Исход предмета: Примена и развијање стеченог знања правилног певања и вештине свирања на инструменту.  

 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

 

Вежбе: 

1. Звук и музика. Особине звука. Нотно 

писмо. Именовање тонова. Линијски 

систем. Виолински и бас кључ. Тонски 

систем. Ритам, метрика, такт. Врсте 

тактова. Хармоника. Поставка 

хармонике. Прсторед. Регистри.  

2. Музички материјал: техничке вежбе за 

десну руку (c1-g1). Техничке вежбе за 

леву руку (басови: C, G, F, D). 

3. Учење по слуху: бројалице и песме- 

модели за поставку тонских висина. 

Увежбавање ритма бројалица.  

Равномерно и парлато солмизационо 

читање песама. 

4. Свирање са две руке наизменично. 

Равномерно читање, парлато и вежбе 

куцања са две руке. Певање одабраних 

дечјих песама. 

5. Четвртине у нотном тексту. Парлато 

читање и певање дечијих песама. 

Свирање дечјих песама десном руком.  

6. Темпо, динамика, артикулација. 

Акордски басови (C, G, F). Свирање 

дечјих песама левом руком. 

7. Свирање дечијих песама са обе руке. 

Анализа, парлато читање и куцање са 

две руке. Певање. Свирање и певање. 

8. Осмине у нотном тексту. Анализа, 

парлато читање и куцање са две руке. 

Певање. Свирање и певање дечјих 

песама. 

9. Знаци за скраћење нотног записа. 



Проширење тонског обима: тон а1. 

Анализа, парлато читање и куцање са 

две руке. Певање. Свирање и певање 

дечјих песама. 

10. Подметање, преметање и репетиција 

прстију. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање песама. 

11. Проширење тонског обима: тон h1. 

Свирање и певање песама. Свирање и 

певање песама. Проширење тонског 

обима: тон c2. Свирање и певање песама. 

12. Продужење нотних вредности. Предтакт. 

Синкопа. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама. 

13. Интервали. C-dur лествица. Повишени и 

снижени тонови. Квинтни круг.  

14. G-dur лествица. Свирање и певање 

дечјих песама у G- duru. 

15. F-dur лествица. Свирање и певање дечјих 

песама у F-duru. 

Литература: 1. Деспић, Д. (1997): Теорија музике. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства  

2. Сабо, В. (2010). Вокално-инструментална настава I. Сремска Митровица: 

Скрипта 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 0 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Вежбе по задатим темама. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и  практични испит 40 

семинар    

    

 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0201 ЕСБП: 4 Година студија: 1 Семестар: 2 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА 

Наставник: Др Зоран Гудовић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад. Консултације, посматрање и тумачење конкретних 

ситуација и групно проучавање одређених тема и др. 

Циљ предмета: Да студенти стекну увид у развој и значај образовања у друштву. 

 Да овладају способношћу критичког мишљења у односу на улогу образовања у друштву.        

 Да разумеју потребу  доживотног образовања и усавршавања. 

Исход предмета: Кроз предавања, вежбе, препоручену и допунску литературу, студенти су оспособљени да 

сагледају могућност пунијег живота, креативнијег човека. Увидом у друштвене појаве везане 

за образовање, студент је оспособљен за посматрање образовног процеса у широком 

социјалном контексту. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

I-недеља 

Предмет и настанак социологије образовања. 

Појам образовања и васпитања(сличности и 

разлике) .Социјализација,Образовање, 

васпитање, обучавање..Задаци образовања. 

Историјат образовања и васп(преглед 

цивилизација) 

II  недеља 

Образовање, индивидуализација, 

манипулација. Упоредна анализа разлике 

социјализација-манипулација 

III недеља 

Образовање и конформизам. Образовање и 

индоктринација 

IV недеља 

Теоријске оријентације у социологији 

образовања 

V недеља 
Образовање и друштво: може ли образовање 
променити друштво. Образовање и вредности. 

Традиционалне вредности, друствене промене, 

глобализација-утицај на образовање. 
VI недеља 

Друштвене неједнакости и неједнакости у 

образовању. Друштвена покретљивост и 
образовање. Образовање о статусног симбола до 

масовне експанзије. Класе, образовање, 

аспирације. 
VII недеља 

Школа као институција. Радикална критика 

школе(рашколовавање)И.Илич. алтернативе. 

Вежбе: - село и образовање. Локалне заједнице и 

образовање по узору на западно. Глобализација. 

- Историјски приступ образовању и васпитању. 

-Конформизам и образовање 

-Индоктринација и образовање 

- Теоријске оријентације у социологији 

образовања 

-Образовање и вредности 

-Образовање и друштво.Може ли образовање да 

промени друштво 

-Институционални оквири образовања 

-Друштвене неједнакости и неједнакости у 

образовању 

-Критика просветитељског концепта образовања. 

Образовање за живот. 

-Школа. ученици, девијантно понашање 

-Пол и образовање 

-Научно-технолошка револуција и образовање 

-Религија и образовање 

-Екологија и образовање 



Породица, школа, образовање 

VIII недеља 

Образовање-просветитељски чин или учење за 
живот. Критика просветитељског концепта 

образовања. 

Поткултуре, образовање, успех. 
IX недеља 

Школа, ученици, девијантно понашање. 

Медијско насиље и образовање. 
X недеља  

Педагошки чин- вид симболичког насиља или 

дијалога. У којој мери школа ослобађа 
креативност, а у којој повлађује репресији. 

Криза комуникације:говор или разговор. 
XI недеља 

Образовање и стваралаштво. Слободно време. 

Васпитање за слободно време и васпитање у 
слободном времену 

XII недеља 

Образовање и професије. Професије и 
друштвене промене. Пол и образовање. 

Феминизација улога, предрасуде, образовање. 
XIII недеља 
Научно технолошка револуција и 

образовање(нове технологије и образовање). 

XIV недеља 
Религија, култура и образовање 

XV недеља 

Екологија и образовање. Еколошка култура, 
еколошка свест, еколошки морал. Критика 

егоистичког и антропоцентричког погледа на 

свет 

 

 

Литература: -Бок,Д.(2005). Универзитет на тржишту. Београд: Клио 

 

-Гудовић,З.(2005). Друштвене противречности савременог образовања. Зборник 

радова Више школе за образовање васпитача. Сремскa Митровицa. 

 

-Коковић,Д.(1994). Социологија образовањa. Нови Сад: Матица Српска 

 

-Коковић, Д.(2009). Друштво и образовни капитал. Нови Сад: Медитеран 

 

-Мандер,Џ.,Глдсмит,Е.(прир.)(2003). Глобализација. Београд: Клио 

 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 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  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и          30 практични испит  

семинар             

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0202 ЕСБП: 3 Година студија: I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач  

Назив предмета: Књижевност за децу 

Наставник: Др Слађана Миленковић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе (писмена и усмена анализа књижевних дела), семинарски радови,  

консултације 

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначајнијим представницима наше и светске књижевности за децу 

и вредностима дела за најмлађе. 

Исход предмета: Упознавање студената особеностима овог рода књижевности, као и критеријума за избор и 

вредновање текстова. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Основно одређење књижевности за 

децу 

Подела књижевности и књижевности за 

децу 

Књижевност за децу или дечја 

књижевност? 

Функција књижевности за децу 

Уметничке особине књижевности за децу 

Жанрови у књижевности за децу 

Проучавање књижевности за децу 

Поетика књижевности за децу 

2. Народна књижевност за децу 

Усмена књижевност као књижевност за 

децу 

Врсте усмене књижевности у 

књижевности за децу 

а) лирске песме 

б) бајке, новеле, приче и анегдоте 

в) епске и епско-лирске песме 

г) легенде, предања 

 

3. Поезија 

 

Поезија за децу и опште особине лирике 

Границе поезије за децу 

Основни типови поезије за децу 

Српска поезија за децу (развој и одлике) 

 

Вежбе: 

Вежбе анализе књижевности за децу и 

семинарски рад из те области. 

Обавезна лектира за анализу (са овог списка 

студенти бирају дело за семинарски рад, а тему 

дефинишу заједно са професором): 

1. Српска народна поезија(Марко 

Краљевић и орао, Марко Краљевић и 

Муса Кесеџија...) 

2. Епско-лирске народне песме (Смрт 

мајке Југовића, Хасанагиница...) 

3. Лирска народна поезија 

4. Народне бајке: Пепељуга, Међедовић, 

Чардак ни на небу ни на земљи, или три 

по избору 

5. Три народне басне по избору 

6. Легенде: Свети Сава и ђаци, У цара 

Тројана козје уши 

7. Шаљиве приче: Крепао котао, Еро и 

Турчин, Еро и кадија... 

8. Пословице , загонетке и питалице по 

избору 

9. Јован Јовановић Змај избор из поезије за 

децу 

10. Бранко Радичевић: „Рибарчета сан“ 

11. Александар Вучо: „Подвизи дружине 

Пет петлића“, „Сан и јава храброг 

Коче“, „Мој отац трамвај вози“ 

12. Григор Витез: избор 

13. Гвидо Тартаља: избор 

14. Стеван Раичковић: „Гурије“ 

15. Александар Ристовић: „Лак као перо“ 

16. Бранислав Петровић: Да видиш чуда“ 



4. Проза 

А) Басне 

Басна као књижевна врста 

Народна и уметничка басна 

 

Б) Бајка 

 

Бајка као књижевна врста 

Народна и уметничка бајка 

 

В) Приповетка 

 

Приповетка за децу као књижевна врста 

Типови приповедака за децу 

 

Г) Роман 

 

Роман за децу као књижевна врста 

Типологија романа за децу (историјски 

роман, авантуристички роман, 

фантастички роман, научно-фантастички 

роман, роман циклус и слични) 

 

Д) Драма 

 

Драмска књижевност за децу 

Типови драма за децу 

 

Ђ) Остали облици књижевности за децу 

 

Аутобиографије и мемоари 

Путописи 

Популарна наука 

 

Е) Проучавање и проучаваоци 

књижевности за децу 

 

Проучавање књижевности за децу у 

оквиру науке о књижевности 

Развој проучавања књижевности 

Проучавање књижевности за децу и друге 

научне области 

17.  Милован Данојлић: „Како спавају 

трамваји“, „Песме за веома паметну 

децу“ 

18. Поезија Душка Радовића  

19. Драган Лукић (избор) 

20. Љубивоје Ршумовић (избор) 

21. Мирослав Антић: Плави чуперак и још 

једна збирка по избору 

22. Отон Жупанчич: Цицибан  

23. Поезија за децу Десанке Максимовић по 

избору 

24. Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 

25. Добрица Ерић избор из поезије 

26. Браћа Грим три бајке по избору 

27. Ханс Кристијан Андерсен три бајке по 

избору 

28. Шарл Перо три бајке по избору 

29. Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о 

цару Салтану и Бајка о рибару и рибици 

30. Бајке Гроздане Олујић 

31. Бајке Десанке Максимовић 

32. Езопове басне (избор) 

33. Доситејеве басне (избор) 

34. Иво Андрић: Деца (три по избору) 

35. Светлана Велмар-Јанковић: Књига за 

Марка 

36. Луис Керол: Алиса у земљи чуда 

37. Антоан Сент де Егзипери: Мали принц 

38. Карло Колоди: Пинокио 

39. Бранислав Нушић: Хајдуци 

40. Бранко Ћопић, Орлови рано лете 

41. Стеван Раичковић: Мале бајке 

42. Иван Цанкар: Десетица 

43. Радјард Киплинг: Књига о џунгли 

44. Данијел Дефо: Робинзон Крусо 

45. Џонатан Свифт: Гуливерова путовања 

46. Марк Твен: Том Сојер 

47. Чарлс Дикенс: Оливер Твист 

48. Жил Верн: Двадесет хиљада миља под 

морем 

49. Александар Поповић: Црвенкапа, 

Пепељуга... 

50. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 

 

 

Литература: - Миленковић, Слађана: Бајковит свет детињства, Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2010. 

- Миленковић, Слађана: Дете и књига, Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача, Сремска Митровица, 2007. 

- Живковић, Драгиша: Теорија књижевности, сва издања 

-  Сима Цуцић: Из дечје књижевности, Матица српска, Нови Сад, 1951. 

- Слободан Ж. Марковић, Записи о књижевности за децу, Београд, 1971. 

- Милан Црнковић, Дјечја књижевност, Школска књига, Загреб, 1990. 

- Момир Чаленић, Књижевности за децу-одлике с примерима, Београд, 1977. 

- Ново Вуковић, Увод у књижевност за децу и омладину, Подгорица,1996. 

- Тихомир Петровић, Историја српске књижевности за децу, Врање,2001. 

- Тихомир Петровић, Књижевности за децу теорија, Сомбор,2005. 

- Воја Марјановић, Књижевност за децу и младе, књ. 1-3, Београд,2001. 

Напомена: Уз општу литературу која је саставни део овог програма, студенти ће, кад год је то 



потребно, бити упућивани и на посебну литературу. 

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

Методе извођења 

наставе: 

Фронтални, групни и индивидуални рад, писмени задатак, тестови знања 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 10 практични испит  

семинар 10   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0203 ЕСБП: 5 Година студија: I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Предшколска педагогија  

Наставник: Др  Гордана Мијаиловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, индивидуално и групно проучавање одабраних тема из подручја теорије и 

праксе предшколског васпитања (есеј,анализа програма предшк.васпитања,приказ књиге,...), 

посматрање и тумачење конкретних ситуација и догађања у предшколској пракси, 

консултације и текућа провера знања у функцији полагања завршног испита.     

Циљ предмета:  

-да се студенти упознају са класичним теоријским моделима, савременим концепцијама 

предшколског васпитања и основама система предшколског васпитања  у Србији 

-да студенти овладају знањима и способностима идентификације, критичког промишљања, 

креирања и вредновања предшколских програма;   

- да студенти овладају стратегијама  пружања подршке социјализацији детета у дечјем вртићу 

- да студенти разумеју функцију и значај  дечје игре и овладају начинима и средствима њеног 

култивисања 

Исход предмета: -разумевање и прихватање хуманистичког схватања природе детета и васпитања и концептa 

вртића као отвореног система.   

-оспособљеност за развојни приступ курикулуму који предпоставља: способност опсервације 

и интерпретације дечјег понашања у реалним ситуацијама;  

-примена стратегија пружања подршке социјализацији детета у дечјем вртићу  

-примена стратегија за очување потенцијала и култивисање дечје игре  

Садржај предмета:    
                        1. недеља 

 

                           

                          2. недеља 

 

 

3. недеља 

 

4. недеља 

 

 

5. недеља 

 

 

 

 

 

6. недеља 

 

7. недеља 

 

8. недеља 

 

9. недеља 

                         

 

Теоријска настава: 

-предшколска педагогија као научна и 

наставна дисциплина;Основни појмови 

предшколске педагогије;  

-представе о деци као историјска и 

културна категорија; Представа о деци у 

српској култури; 

 -класици предшк. педагогије: Коменски; 

Фребел;Е.Кеј;Монтесори;Толстој; 

-положај деце у савременом свету; 

функције предшколског васпитања; 

различити организациони облици; 

-савремене концепције предшколског 

васпитања у свету и код нас: Монтесори 

програм, Валдорфска педагогија   програм 

Корак по корак, Ређо Емилија;Основе 

програма предшколског васпитања и 

образовања..:Модел-А, Модел-Б,... 

- васпитање и чиниоци развоја;Однос 

васпитања и развоја;  
 -услови и поступци за развој  дечје 

самосталности и самоконтроле;  

-услови и поступци за развој позитивног 

појма о себи и високог самопоштовања;  

-развој дечје друштвености у условима 

вртића; конфликти међу децом у вртићу- 

узроци,начини решавања, улога васпитача;  

Вежбе: 

 - представе о детињству: асоцијације на реч 

„детињство“ - основ за дискусију на тему : 

детињство: мит или стварност  

- деца у обичајима нашег народа   

-анализа мисли Коменског о васпитању 

предшколске деце ;симболика и структура 

Фребеловог  вртића    

- демонстрација активности по Монтесори 

методу;   

-претпоставке о детету у Основама програма 

предшколског васпитања-анализа садржаја  

-дечје потребе-улога и одговорност одраслих; 

особине предшколског узраста  

- Ериксонова теорија развоја-педагошке 

импликације  

 - аргументи „за“ и „против“ кажњавања    

-конструктивно решавање конфликата   

- идентификовање проблема у понашању деце 

помоћу структуре(организације) собе   

-стилови учења – грађење подстицајног окружења  

  

- увод у технику посматрања – израда и примена 

чек листе, скале процене и наративне белешке – 

припрема за праксу; 

 

-фиктивно преструктуирање простора за игру 



                        10. недеља 

 

                        

 

 

                         11. недеља 

 

  

12. недеља 

 

  

13. недеља 

 

14. недеља 

  

 

 

15. недеља 

  

 

 

- учење и поучавање предшколске деце 

(функционални и хуманистички 

приступи:циљеви,садржаји, стратегије, 

ефекти,истраживања,...);   Мотивација 

предшколске деце за учење  

-игра у развоју и васпитању малог детета; 

Карактеристике, различите класификације 

дечјих игара; 

-игра у предшколском курикулуму;  улоге 

васпитача у дечјој игри; креирање 

подстицајне средине за дечју игру; 

-функције играчке и одлике добре играчке; 

Класификација дечјих играчака; 

-појам и карактеристике дечјег 

стваралаштва; услови и поступци за 

неговање и развијање дечјег 

стваралаштва  

- програмирање васпитно образовног рада 

у вртићу; тематско планирање – извори и 

концептуализација;    

деце у вртићу према захтевима функционалности 

(на основу скице и описа простора и материјала 

дечје собе у вртићу у којем су били на пракси) 

-препознавање и идентификовање улога  

васпитача у дечјој игри (на основу анализе 

наративних белешки о дечјој игри) ; 

 

- презентација  програма ,, Отворени Монтесори 

програм'', ,,Дечји вртић као породични центар“ 

или др.-  рад студената; 

  

 

 

  

Литература: -Марјановић.А.,(1987)Противуречности одрастања деце у савременом свету; 

  Дечји вртић као отворени систем, Београд,Предшколско дете бр.1-4 

- Мијаиловић,Г.(2006)Представе о деци, Лаћарак,AM Graphic 

-Кон,И.,С.(1991) Дете и култура,Београд, Завод  за  уџбенике и наставна средства 

 -Програми прешколског васпитања у свету:Квебек и  Јапан,(1986),Београд,Просветни преглед 

- Правилник о општим основама предшколског програма (2006), Министарство просвете и  

спорта  Републике Србије, Просветни преглед, специјални број 

 -Мијаиловић,Г.(2009)Предшколска педагогија II- Социјализација у дечјем вртићу, скрипта 

за студенте ВШССОВ,Сремска Митровица                                                                           

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

                         вежбе: 

15 

Методе извођења 

наставе: 

предавања, радионице, дискусије, дебате, анализе садржаја (текст, видео снимци, филм), игре 

улога  

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања  10  

  

писмени испит  

практична настава  усмени испит  50 

колоквијум                 25 

         

практични испит  

семинар/ есеј на одабране теме или анализа 

једног програма предшколског васпитања   

          15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0204 ЕСБП: 4 Година студија: I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Развојна психологија 

Наставник: Др Мирјана Николић 

Сарадник:  

Статус предмета: Основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни X 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

Предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, дисусија у малим групама, АУН, израда презентације, групни рад 

Циљ предмета: Упознавање студента са концептом развоја кроз цео животни век; 

Стицање знања у вези са физичким, интелектуалним, емоционалним и социјалним развојем 

детета 

Оспособљавање студента за препознавање развојних карактеристика детета у 

предшколском периоду, примену знања у односу на индивидуалне 

карактеристике развоја детета, посматрање и праћење различитх аспеката 

развоја и напредовања детета  

Исход предмета: Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: 

- покаже познавање тока развоја у различитим доменима 

- покаже познавање развојних карактеристика одређених животних периода предшколског 

детета 

- примени стечена знања у васпитно-образовном раду у вртићу 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

Историјат развојне психологије 

Периодизација душевног развоја; 

Антенатални развој 

Новорођенче; Прва година живота 

Учење и сазревање као фактори развоја 

Физички развој 

Моторни развој 

Развој говора код деце 

Сензорни развој 

Развој опажања 

Емоције код деце 

Социјални развој и социјалне групе 

Когнитивни развој и развој мишљења 

Памћење 

Вежбе: 

Методе развојне психологије 

Појам афективног везивања 

Сензомоторна интелигенција и њен развој 

Игре деце раног узраста 

Развој дечијег цртежа 

Фазе психосексуалног развоја 

Припрема за израду задатака којим се испитује 

примена знања из метода развојне психологије, а 

у контексту интелектуалног, емоционалног и 

социјалног развоја детета 

Литература: Смиљанић, В. (1999): Развојна психологија, Центар за примењену психологију Друштва 

психолога Србије, Београд 

 

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

примењену психологију, Београд 

 

Николић, М. (2009). Значај раног искуства за развој деце, Зборник радова, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица 

 



Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава (вежбе) 30 

Методе извођења 

наставе: 

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

демонстрациона (огледи, презентације...) 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе Поена  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 35 

практична настава  усмени испит 25 

колоквијум-и 15 практични испит  

Семинар 15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0205 ЕСБП: 3 Година студија: 1 Семестар: 2 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Енглески језик II 

Наставник: мр Маја Цвијетић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Вербална метода (дијалошка метода, дискусија, полемика, дебата), демонстративна 

метода, истраживачки и комбиновани рад. 

Циљ предмета: Упознавање студената са функцијом реченице у склопу одређеног дискурса у циљу 

успешног овладавања техником превођења.Оспособљавање студената за самостално 

изражавање, са нагласком на комуникативној функцији језика.Проширивање знања о 

језичким системима и језичким вештинама. 

Исход предмета: Оспособљeност студената да стечена теоријска знања примене у пракси, стекну 

самосталност у изражавању и користе литературу на страном језику.  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

Inventions and Discoveries 

Passives 

Infinitives 

Collocations 

Computers and Internet 

Time and Conditional Clauses 

Travelling Abroad 

Word Formation 

Present Perfect Simple and Continuous 

Phrasal Verbs 

Dream and Reality 

Modal Verbs 

Reported Statements 

Aspects of Language Learning 

Teaching Techniques 

Вежбе: 

Discussion –stories about DNA and Google 

Simple Present Passive and Past Simple Passive  

Infinitives and Gerunds  

Verbs and Nouns that Go Together  

Discussion – pros and cons  

Second Conditional, Giving advice 

Listening  - “Going nowhere”, a radio programme  

Word Endings; Nouns and Adjectives 

Tense Revision, For and Since  

Literal Phrasal Verbs, Idiomatic Phrasal Verbs 

Writing  - My dreams for the Future 

Might, Could, Should 

Statements 

Second Language Learning; Input and Interaction  

The Natural Approach; Total Physical Response  

Литература: 1. Soars, John and Liz, New Headway Pre-Intermediate, Student Book, Oxford, Oxford 

University Press, 2007. 

2. Soars, John and Liz, New Headway Pre-Intermediate, Workbook, Oxford, Oxford 

University Press, 2007. 

3. Reilly Vanessa and Sheila M. Ward, Very Young Learners, Oxford, Oxford  University 

Press, 1997. 

4. Цвијетић Маја, „CEF и реформа наставе енглеског језика“, Зборник радова Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2008. 

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

Вежбе 

15 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице 



Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  практични испит  

семинар 20   

    

 



 
Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0206 ЕСБП:   3 Година студија: 1 Семестар: 2 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ( РЕКРЕАЦИЈА ) 

Наставник: Мр Дејан Савичевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни  специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  0 вежбе  2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Практично смисаоно учење, кооперативно учење наставник- студент, кооперативнивно учење 

у групама, тимска настава, интерактивни облици наставе 

Циљ предмета: � Упознати студенте са основним елементима карвинг технике скијања и 

активностима на снегу  

� Оспособити студенте за планирање и програмирање облика и садржаја физичког 

васпитања и спортске рекреације у структури индивидуалног фитнес програма 

� Препознавање суштине и смисла људског ангажовања у физичкој култури 

 

Исход предмета: � Демонстрација моторичког знања основних елемената технике карвинг скијања 

� Примена ѕнања и разумевање индивидуалних фитнес програма деце и одраслих 

� Презентација основних постулата у избору и организацији диференцираних 

активности физичког васпитања на снегу 

 

Садржај предмета: Теоријска 

настава: 

 

 

Вежбе: 

 

� Техника карвинг технике смучање (почетни курс) и активности 

на снегу 

� Програми физичких вежби усмерени на подизање моторичких и 

функционалних способности студената и деце предшколског 

узраста 

� Основни техничко-тактички елементи спортских игара и модели 

СПРЕТ-а у предшколској и високошколској популацији  

� Структура и организација зимских и фестивала дечјег спорта и 

рекреације  

 

Литература: Бала, Г.(2002). Спортска школица. НовиСад: ФСФВ 

Ивановић, М.(2010). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Графити, 

Митић, Д.(2001). Рекреација, Београд :ФСФВ 

Савичевић, Д (2011). Методика рекреације, скрипта,Сремска Митровица 

Вишњић, Јовановић, Милетић, (2004). Теорија и методика физичког васпитања. Београд: 

ФСФВ 

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

Методе извођења 

наставе: 

Настава се у другом семестру  се реализује у хотелским туристичким центрима, сали за физичко 

васпитање и на вежбалиштима на отвореном и затвореном простору. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и Положио/није 

положио 

практични испит Положио/није 

положио 

семинар    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0207 ЕСБП: 2 Година студија: I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

 

Назив предмета: Вокално-инструментална настава II 

Наставник: Мр Бранимир Драгојевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специјалистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 0 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, индивидуално и групно музицирање 

Циљ предмета: Стицање знања, развијање способности, овладавање вештином свирања и певања за 

самостално извођење музичких активности. 

Формирање критичког и естетског мишљења. 

Исход предмета: Примена и развијање стеченог знања правилног певања и вештине свирања на инструменту.  

 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

 

Вежбе: 

1. Тактови 3/8 и 6/8. Анализа, парлато 

читање и куцање са две руке. Певање. 

Свирање и певање дечјих песама. 

2. Шеснаестине у нотном тексту. Анализа, 

парлато читање и куцање са две руке. 

Певање. Свирање и певање дечјих 

песама. 

3. Триола. Сложени тактови. Промена 

врсте такта у истој композицији. 

Анализа, парлато читање и куцање са 

две руке. Певање. Свирање и певање 

дечјих песама. 

4. Молске лествице (три врсте молских 

лествица: природнa, хармонска и 

мелодијска). Молски басови. a-mol. 

Анализа, свирање и певање дечјих 

песама у a-molu. 

5. е-mol. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у е-molu. 

6. d-mol. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у d-molu. 

7. D-dur. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у D-duru. 

8. B-dur. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у B-duru. 

9. h-mol. Анализа, парлато читање и 

куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у h-molu 

10. g-mol. Анализа, парлато читање и 



куцање са две руке. Певање. Свирање и 

певање дечјих песама у g- molu. 

11. Дурске лествице са три и више 

предзнака. Свирање и певање дечјих 

песама у дурским тоналитетима са три и 

више предзнака. 

12. Молске лествице са три и више 

предзнака. Свирање и певање дечјих 

песама у молским тоналитетима са три и 

више предзнака. 

13. Свирање лакших инструменталних 

композиција. 

14. Акорди и тоналне функције. Ритмички и 

мелодијски диктат. 

15. Транспозиција. 

Литература: 1. Деспић, Д. (1997): Теорија музике. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства  

2. Сабо, В. (2010). Вокално-инструментална настава II. Сремска Митровица: 

Скрипта 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 0 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Вежбе по задатим темама. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и  практични испит 40 

семинар    

    

 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0301 ЕСБП: 6 Година студија: II Семестар: III  

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Педагошка психологија 

Наставник: Др Мирјана Николић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни X 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, дисусија у малим групама, АУН, израда презентације, групни рад 

Циљ предмета: Упознавање студента са новим сазнањима из области педагошке психологије  

Стицање знања у вези са појмом учења и подучавања, моделима васпитања, детерминантама 

описмењавања, индивидуалним разликама у способностима и учењу деце предшколског 

узраста, методама квантитативних и квалитативних истраживања 

Оспособљавање студента за спровођење техника систематског посматрања, израду 

портфолија, креирање средине за учење, организовање сарадње са родитељима и локалном 

заједницом 

Исход предмета: Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: 

- препозна и примени знања из области педагошке психологије у васпитно-образовном 

раду у вртићу 

- стечена знања примењује у оквиру отвореног система образовања 

 

Садржај предмета: Теоријска настава 

Предмет и проблеми педагошке 

психологије 

Мотивација за учење 

Памћење и заборављање 

Учење, пол и узраст 

Контекст у учењу и подучавању 

Мрежа односа учења и подучавања 

Лични контекст као мрежа односа у 

учењу 

Димензије васпитања 

Детерминанте описмењавања 

Теорије интелигенције 

Личност васпитача у контексту 

васпитања 

Инкузија образовања за децу са 

посебним потребама 

Рад са даровитом децом у вртићу 

Вежбе 

Методе педагошке психологије 

Мрежа односа у учењу: кооперација, 

конфронтација, консензус 

Подучавање: контекст услова за учење 

Интегрисано учење у пројектима 

Учење као легитимно периферно учествовање 

Награђивање и кажњавање 

Метајезички аспекти зрелости за полазак у школу 

Васпитљивост фонемске и синтаксичке свести као 

фактора усвајања читања 

Увежбавање фонемске и синтаксичке свести-

примери добре праксе 

Идентификовање стилова учења деце -самостални 

рад студената у оквиру обавезне праксе 

Презентовање и дискусија у вези са 

предиспитном обавезом 

Литература: Крњаја, Ж. (2009): Контекст у учењу и подучавању, Задужбина Андрејевић, Београд. 

 

Николић, М. (2005): Васпитљивост синтаксичке свести, Магисатраска теза одбрањена на 

Филозофском факултету у Новом Саду. 

 

Николић, М., Катрина-Митровић, В. (2009): Корак ка инклузији образовања, Педагошка 

стварност, 55, 5-6, 479-491. 



 

Крњаја, Ж., Николић, М. (2010): Рад са даровитом децом у вртићу, Скрипта за полагање 

испита, Сремска Митровица, одабрана поглавља 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава (вежбе) 30 

Методе извођења 

наставе: 

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

демонстрациона (огледи, презентације...) 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 35 

практична настава  усмени испит 25 

колоквијум-и 15 практични испит  

Семинар 15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0302 ЕСБП:     3 Година студија:  II Семестар: III 

Студијски програми: Струковни васпитач 

Назив предмета: Радионица за игру  

Наставник: мр Славка Глушчевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни Х специј алистички  Тип: изборни     обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  0 вежбе  2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Мини предавања, вежбе, дискусије, игре улога  

Циљ предмета: Да се упознају са што више различитих техника и материјала које ће  користити приликом 

израде играчака развијајући ликовне способности (осетљивост на боје, композицију), и 

креативне способности (флуентност, оригиналност, маштовитост, флексибилност, 

редефиницију). 

Исход предмета: -Оспособљеност за успешно организовање игровних активности деце у којима ће моћи 

применити поменуте ликовне и креативне способности; 

- Примена стечених практичних сазнања, ликовне способности и вештине у практичном раду 

у дечјем вртићу 

 

Садржај предмета:  1-4 Врсте, садржаји и организација дечјих игара: 

функционалних игара, игара маште или игара 

улога, игара са готовим правилима и 

конструкторских игара; 

5. Улога васпитача у обезбеђивању услова за 

развојно вредне игре; 

6-8 Систем игара којима се унапређује дечји 

развој; 

9.Захтеви за добру играчку; 

10-11.Врсте играчака и њихово коришћење у 

игри; 

12-15 Практични део; 

Посете вртићу и организација игара; 

Анализирање играчака и начина њихове употребе; 

Креирање играчака 

Литература: 1. Каменов, Е.(1997): Игра у дечјем вртићу, Нови Сад, Драгон. 

2.Каменов, Е.: Интелектуално васпитање кроз игру, Београд, Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

3. Ват, Фиона (2003): Упознајте уметност цртања, Book and Marso, str. 4-95. 

4.Глушчевић, С.(2006/2007):Улога креативности у настави ликовне културе, 

Ср.Митровица, Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

; 

5.Пеић, Матко (1979): Приступ ликовном делу, Загреб, Школска књига, стр. 19-103. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава:       0 Практична настава:       30 

Методе извођења 

наставе: 

 - Мини предавања и самостална израда различитих играчака и предмета од обликовања разног 

материјала (папир, вуна, текстил, канап, сунђер, глинамол и сл.).  



Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена укупно поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и  практични испит 20 

семинар 10   

    

 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0303 ЕСБП: 6 Година студија: II Семестар: III 

Студијски 

програми: 

струковни васпитач   

Назив предмета: Методика васпитно-образовног рада I 

Наставник: Др Слађана Анђелковић 

Сарадник: Мр Славка Глушчевић 

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања:  предавања,  дискусије, решавање студије ситуације, практично решавање 

проблема, мало истраживање, увежбавање вештина, консултације,  

Циљ предмета: -упознавање са теоријским сазнањима о законитостима васпитно-образовног процеса; 

-овладавање научном и стручном дидактичко-методичком терминологијом; 

-подстицање критичког и стваралачког мишљења студената и отворености према 

иновацијским настојањима у васпитно-образовном раду; 

 -овладавање стратегијама за стварање услова и пружање помоћи деци и породици у 

процесу учења  и  социјализације предшколске деце 

Исход предмета:  -поседовање темељних методичких знања неопходних за разумевање, планирање, извођење и 

вредновање васпитно-образовног процеса  

 -спремност за стално вредновање васпитног деловања и отвореност за иновације у васпитно-

образовном процесу  

-примена стратегија пружања подршке деци и породици у процесу учења и социјализације 

предшколске деце 

Садржај предмета: 

 
Теоријска настава: 

1. -појам, предмет и задаци 

методике васп. 

образ.рада;основни методичко 

дидактички појмови;  

2. п

редшколска установа као 

институција и елементи њене 

структуре;  функције 

предшколске установе; 

3. -различити модели предшколског 

васпитања;могућности и 

ограничења институционалног 

контекста васпитања 

предшколске деце;  

4. -особине предшколског узраста и 

васпитање;посматрање дечјег 

понашања и праћење развоја; 

5. -циљеви и задаци васпитно 

образовног рада;таксономија и 

операционализација; 

6. -садржаји васпитања и 

образовања,однос садржаја и 

циљева, садржаји и активности, 

7. - васпитно-образовни програми; 

Вежбе: 

1. -обележја вртића као отвореног система 

(могућности и тешкоће) 

 

2. -значај организације и основна 

полазишта за успешну организацију 

живота деце у вртићу 

 

3. -улоге и активности деце у дечјем 

вртићу;  врсте игара  и игролике 

активности;  

 

4. -посматрање и праћење дечјег 

понашања  и развоја; израда и 

примена инструмената систематског 

посматрања(протоколи посматрања, 

чек листа, скале процене,...) 

5. -технике и инструменти 

феноменолошког посматрања  

(анегдотска белешка, наративна 

белешка) 

 

6. -структура васпитно-образовних 

програма – анализа програма  



опште основе-модели програма А 

и Б,   

8. - структура васпитно-образовног 

процеса; организација  живота у 

предшк. установи;  

9. -методе васпитно образовног 

рада, средства и материјали;   

10. -деловање специјално 

припремљеном средином и 

ситуацијом. 

11. -адаптација деце у 

вртићу;Унутрашња мотивација и 

регулисање дечјег понашања;  

12. -социјални односи међу децом и 

неговање дечје 

друштвености;Развој дечје 

самосталности; 

13. -сарадња предшколске установе 

са породицом(значај и сврха, 

садржаји,..) 

14. -сарадња предшколске установе 

са школом и лок.заједницом 

(захтеви, садржаји и облици) 

15. -припрема деце за полазак у 

школу,задаци васпитно-

образовног рада у години пред 

полазак у школу 

7. -улога васпитача у унапређивању 

социјалног понашања деце у вртићу;  

8. -конфликти међу децом и улога 

васпитача у  њиховом решавању 

9. -могућности и облици сарадње међу 

децом и улога васпитача у њиховом 

подстицању 

10. -развијање самосталности слободе и  

ницијативе у условима вртића 

11. -квалитет емоционалне везе васпитач-

дете 

12. - комуникација васпитач - дете 

13. -  показатељи успешне сарадње 

породице и вртића 

14. могућности и ограничења 

остваривање сарадње вртиће и школе 

у конкретној средини 

 

15. могућности и ограничења остваривања 

сарадње вртића са друштвеном средином 

(заједницом) 

 

 

 

Литература:  Крњаја,Ж.и Мишкељин,Л.(2006)Од учења ка подучавању,Сремска митровица,АМГ 

Leipzig, J., Lesch, J.,(2001)Праћење и посматрање деце у процесу подучавања,Београд, 

Центар за интерактивну педагогију. 

Марјановић, А.(1987) Тематско прогамирање: извори, концептуализација, педагошка 

разрада и примена, Предшколско дете, бр. 1-4, Београд,  

Пешић, М. (1982)Активности и улоге деце и васпитача, Предшколско дете,бр. 3  

Правилник о општим основама предшколског програма( 2006) Београд, Просветни преглед   

Мијаиловић,Г.(2007) Схватања родитеља и васпитача о деци и улози одраслих у 

васпитном процесу, Нови Сад, Зборник радова „Европске димензије реформе система 

образовања и васпитања“, Филозофски факултет      

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

вежбе: 

15 

Методе извођења 

наставе: 

предавања, радионице, дискусије, дебате,решавање проблемских ситуација, анализе садржаја 

(текст, видео снимци, филм),   

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит  50 

колоквијум             25 практични испит  

семинар/пројекат мале групе           15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0304 ЕСБП: 4 Година студија: II Семестар: III 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: АВ средства 

Наставник: Др Љубомир Цветковић, професор 

Сарадник: Дарко Дражић 

Статус предмета: основни Да специј алистички  Тип: изборни  обавезни Да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације. 

 

Циљ предмета: Стицање знања и вештина при раду са  класичним и савременим аудио 

– визуелним средствима.  

Исход предмета: Поседовање теоријских и практичних знања  за примену дидактичких материјала и 

средстава при раду са децом предшколског узраста. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Образовна технологија . 

2. Средства комуникације. 

3. Визуелна дидактичка средства 

(модели, макете, симулатори, 

играчке). 

4. Графичка средства (дидактичке 

слике, фотографија, блок шеме, 

хронолошке шеме, линеарни 

графикони). 

5. Филм (тон филм, филмски жанрови, 

филм васпитно образовне намене). 

6. Образовни рачунарски софтвер. 

7. Симулација. 

8. Рачунарски програми као помоћ у 

развоју васпитно образовног рада. 

9. Рачунарске игре за најмлађе. 

10. Предности и мане рачунарских 

огара. 

11. Методе сазнања утемењене на 

употреби дидактичких средстава 

(посматрање, демострација, оглед, 

експеримент, игра). 

12. Дидактички медији (природни 

материјали, конструкциони 

материјали). 

13. Помоћна техничка средства у 

васпитно образовно раду (пројекциони 

апарати). 

14. Помоћ деци у коришћенју 

рачунара. 

15. Интернет. 

Вежбе: 

1. Модели (приказ расположивих модела). 

2-3. Филм васпитно образовне намене 

(научно истраживачки филм, научно 

популарни филм, репродукција филмова). 

4-5. Видео-мултимедијална презентација 

коришћењем програма Power Point. 

6-7. Образовни рачунарски софтвер 

(демонстрација и дискусија). 

8. Симулације (кружење воде у природи и 

др.). 

9. Експеримент (приказ одабраних 

експеримената уз коришћење BIM апарата. 

10. Пројекциони апарати (епископ, 

графоскоп, BIM апарат и др.). 

11. Рачунар као универзално наставно 

средство. 

12-15. Рачунарске игре (игре за најмлађе, 

позитивни и негативни утицаји рачунарских 

игри, дрилови и образовне игре – 

демонстрација и дискусија).  

 



 

Литература: Љ. Цветковић, АВ средства, Висока школа струковних студија за образованје 

васпитача, уџбеник, Сремска Митровица, 2010. 

Љ. Цветковић, Примена рачунара, уџбеник,  Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача, Сремска Митровица, 2011. 

Д. Маркоска, АВ средства у вртићу, Виша школа за образовање наспитача, Шабац, 

1998. 

 Ж. Речицки, Ж. Гитнер, Дете и компјутер, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2002. 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе и дискусија. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  практични испит  

семинар 30   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0401 ЕСБП: 4 Година студија: II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

струковни васпитач 

Назив предмета: Методика васпитно-образовног рада II 

Наставник: Др Гордана Мијаиловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специјалистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

предавања,вежбе,анализа садржаја, дискусије, практично решавање проблема, мало 

истраживање, увежбавање вештина , консултације, самоевалуација студената 

 

Циљ предмета:  -да студенти  упознају различите могућности  планирања васпитно.образовног рада са 

предшколском децом 

-да се студенти оспособе за развијање програма у складу са потребама деце, очекивањима 

родитеља и локалне заједнице и овладају планирањем  секвенци: дневне скице, недељног 

плана 

-да се студенти оспособе за самоевалуацију свог рада 

Исход предмета: - поседовање знања  о суштини и комплексности подучавања предшколске деце  

- оспособљеност за припремање, извођење и евалуацију васпитно-образовног рада  

-самосталност, критичност  и креативност у планирању, праћењу и процењивању 

предшколске праксе 

Садржај предмета: 

                           

 

1. 
планирање и програмирање, 

употреба  термина и значење;  

курикулум; експлицитни и 

имплицитни програми;  

2. 
различити модели програма; 

структура програма; вредновање 

ефеката програма;  

3. 
елементи планирања: циљ, 

методе, активности, облици рада, 

материјали, садржаји;  

4. 
припремање физичке 

средине/опремање средствима и 

материјалима;  

5. -васпитно-образовне методе и 

стратегије; избор и комбиновање 

метода в.о. рада; 

6. 
однос игре и метода васпитно 

образовног рада;   

7. 
садржаји васпитно образовног 

рада  

8. 
тематско планирање:извори и 

концепту- ализација; како се 

долази до теме; развијање  теме;  

9. 

Вежбе:  

1. 
технике и инструменти посматрања деце 

као извор података о деци и основ за 

планирање вас.образ.рада (протоколи 

посматрања) 

2. 
припремање физичке средине/опремање 

средствима и материјалима; уређивање 

ентеријера и екстеријера;   
3. 

васпитно-образовна комуникација 

(персонална и аперсонална; вербална и 

невербална;једносмерна и двосмерна; 

ауторитарна и демократска;насилна и 

ненасилна)   

4. 
васпитно-образовна клима: социјална 

клима (дечја слобода и оквири 

социјалног понашања); емоционална 

клима; 

5. тематско планирање садржаја и 

активности   

6. структура и израда  недељног плана и 

дневне скице 

7. евалуација васпитног процеса и 

самоевалуација  у раду васпитача 

(студента); 

8. васпитач у тимском раду у вртићу 

активности у предшколској установи 



планирање по областима 

васпитно-образовног рада; 

10. 
планирање по центрима 

интересовања  

11. 
планирање  по  пројектима – 

развијање пројекта; 

12. 
промена активности у току дана  

13. 
вођење документације: радна 

књига васпитача – садржај, сврха, 

упутство за вођење радне књиге; 

14. 
документација о напредовању 

детета; дечји портфолио;  

15. 
сарадња са родитељима у дечјем 

вртићу 

 

9. посматрање и бележење података о 

активностима  деце и васпитача; 

10. процена функционалности простора за 

дечју игру и учење (унутрашњи и 

спољашњи простор) 

реализација активности са децом:   

11. учешће у реализацији посебно 

планираних ситуација учења;  

12. примена стратегија за култивисање дечје 

игре;  

13. опробавање у различитим улогама 

васпитача у дечјој игри;  

14. примена стратегија конструктивног 

решавања сукоба међу децом;  

15. евалуација и самоевалуација 

реализованих активности  

Литература: Крњаја, Ж.,Мишкељин,Л.(2005)Од учења ка подучавању, АMGrapic, /одабране стране/ 

Павловски,Т(1992) Тематско планирање у дечјем вртићу,Београд, ИПА 

Пешић, М.(2002) Водич за развијање отвореног курикулума, Београд, ИПА 

Пешић, М.(1989) Програмирање  васпитно образовног рада по областима:Једно акционо 

истраживање, Београд,ПД, бр. 2 

Мијаиловић, Г.(2011)Игра у предшколском курикулуму, Београд, Настава и  васпитање, бр.4 

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

вежбе: 

30 

Методе извођења 

наставе: 

 предавања, анализа садржаја, дискусије, практично решавање проблема,  увежбавање вештина   
  

Оцена знања ( максимални број поена 100 )       

Предиспитне обавезе    поена 

активност у току предавања          10 писмени испит  

практична настава  

практични задаци на педагошкој пракси 

 

         20    
усмени испит/одбрана пројекта в.о.рада  40 

колоквијум-и           30 практични испит  

семинар     

        

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0402 ЕСБП: 3 Година студија: II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Методологија педагошких истраживања 

Наставник: Др Гордана Мијаиловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

предавања, вежбе, дискусије, индивидуални рад студената на изради  истраживачког пројекта, 

обликовање и примена истраживачких инструмената, консултације и текућа провера знања  у 

функцији полагања завршног испита 

Циљ предмета: -да студенти упознају и схвате значај и улогу методологије педагошких истраживања у 

процесу проучавања  васпитно-образовних проблема    

-да студенти овладају  различитим  техникама  и инструментима  у методологији  

педагошких  истраживања и оспособе се за израду различитих пројеката; 

-да  студенти овладају професионалним компетенцијама значајним за истраживачки однос 

васпитача према сопственој пракси;      

Исход предмета:  

-поседовање знања, вештина и спремност за покретање, планирање и извођење истраживања 

,,у“ васпитању и образовању, самостално или у партнерству са истраживачем  

- оспособљеност за систематско посматрање и бележење података о деци, као основ за 

планирање и вредновање васпитног процеса, напредовања деце и сопственог рада  

- спремност да стално истражује  свој рад  и креира га у складу са сопственим очекивањима, 

очекивањима деце са којом ради и очекивањима њихових родитеља 

 

Садржај предмета: 
                        1. недеља 

 

                           

                         2. недеља 

 

 

3. недеља 

 

4. недеља 

5. недеља 

 

6. недеља 

 

 

7. недеља 

 

 

8. недеља 

9. недеља        

                         10. недеља 

                        11. недеља 

  

 

12. недеља 

13. недеља 

 

Теоријска настава: 

-програм предмета; сврха изучавања у 

школи за васпитаче; начин рада; полагање 

испита и начин вредновања;       
 -методолошки приступи: дедуктивни, 

позитивистички,интерпретативни, 

критички  

-класификација (подела и врсте) 

педагошких истраживања   

-акционо истраживање 

-истраживања “у“ и „о“ образовању; 

истраживања практичара    

- методе, технике и инструменти 

педагошког истраживања-појам и 

класификација   
-посматрање деце-сврха и значај; 

Инструменти систематског и 

феноменолошког посматрања;   
-анкетирање и интервјуисање  

-социометријско истраживање   
-анализа садржаја–техника и инструменти  

-есеј као теоријско истраживање 

практичара;               
-врсте узорака педагошког истраживања 

- пројекат педагошког истраживања; 

 

Вежбе: 

- однос теорије и праксе и улога васпитача у 

мотодолошким концепцијама   

- истраживања практичара; избор проблема за 

истраживање, сврха и значај могућег 

истраживања     

- израда анкетног листа или протокола интервјуа   
- вежба у примени технике квалитативног 

интервјуа   

- посматрање у пракси предшколског васпитања--

- израда и примена чек листе и скале процене 

-  израда и примена протокола посматрања 

узорака догађаја и протокола посматрања на 

основу временских узорака  

- анегдотска белешка и наративна белешка – 

примена и анализа примера наративног бележења 

о дечјој игри   

- анализа видео снимка  

- анализа часописа за дацу  

- инструменти социометријског истраживања        

- самостална израда пројекта педагошког 

истраживања на одабрану тему (припрема за 

завршни рад)  



14. недеља 

  

 

15. недеља 

 

 -начин сређивања података и обраде 

резултата;Извештавање о пројекту 

истраживања   

 -евалуација у педагошком истраживању;  

самоевалуација у истраживању 

практичара; инструменти евалуације и 

самоевалуације; 

-израда инструмената  за потребе  истраживања  

- упутство за писање дипломског рада (структура, 

стил писања, навођење цитата, извора, 

литературе,...) 

-вежба у  писању апстракта за текст који су 

прочитали, према упутству – вежба за писање 

завршног рада 

Литература: -Поткоњак,Н.,Банђур,П.(2002) Методологија  педагошког истраживања, Ужице, Учитељски 

факултет  /одабране стране/                       

 -Пешић,М.(1998) Педагогија у акцији, Београд ИПА/одабране стране/ 

-Крњаја,Ж.,(2006)Изводи из методологије педагошких истраживања, Сремска Митровица, 

/интерна скрипта/ 

- Мијаиловић,Г.(2006)Научна знања и васпитна пракса,Сремска Митровица, Зборник 

радова, ВШОВ,2006.бр.8        

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

                         вежбе: 

15 

Методе извођења 

наставе: 

предавања, дискусије, вежбе у изради и примени инструмената педагошког истраживања,   

  анализа садржаја (текст, видео снимак),   

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 

 

писмени испит  

практична настава  усмени испит/ израда и одбрана  пројекта 

истраживања  

 50 

колоквијум                   25 практични испит  

семинар/ збирка инструмената              15   

    

 



 1

Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0403 ЕСБП: 3 Година студија:  II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

                                               СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  

 

Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА I 

Наставник: Проф. др Мирољуб Ивановић  

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, посматрање и анализа конкретних ситуација, индвидуално и 

групно вежбање 

 

Циљ предмета: Стицање знања о карактеристикама телесног развоја деце предшколског узраста. Развијање 

позитивних и критичних односа према наукама у области физичке културе и усвајање 

темељних знања о законитостима управљаног процеса вежбања и последицама тих процеса на 

организам предшколског детета. Припремити студенте за праћење и примену савремених 

трендова у методици физичког и здравственог васпитања предшколског детета.  

 

Исход предмета: Поседовање знања о карактеристикама телесног и моторичког развоја деце предшколског 

узраста и законитостима управљаног процеса вежбања у предшколском периоду. 

Оспособљеност студената за дизајнирање и извођење различитих комплекса вежби 

обликовања. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Појам и дефиниција методике физичког 

васпитања 

2. Основни појмови  у физичком 

васпитању, спорту и кинезитерапији 

3. Предмет, циљ и задаци методике 

физичког васпитања 

4. Анатомско - физиолошке особине деце 

предшколског периода 

5. Утицај физичког вежбања на дечји 

организам, телесни раст и развој. 

6. Утицај физичког вежбања на 

морфолошке карактеристике 

предшколског детета 

7. Принципи и активности физичког 

васпитања 

8. Средства физичког и здравственог 

васпитања 9. Методе рада и облици рада у 

физичком и здравственом васпитању. 

10.Активности физичког васпитања на 

предшколским објектима физичке културе 

11. Јутарње вежбање, излети и шетње 

12. Летовање, зимовање, приредбе и јавни 

наступи 

13. Здравствена контрола, чување и 

унапређивање здравља предшколске деце. 

14. Наставна средства и спортски 

реквизити 

15. Објекти физичке културе у реализацији 

активности из физичког васпитања 

 

 

Вежбе: 

1-3. Комплекси вежби обликовања без 

реквизита 

4-6. Вежбе обликовања са реквизитима  

(вежбе са звечком, вежбе с коцкицом, вежбе с 

обручем 

вежбе с лоптом, вежбе с вијачом) 

7-10. Комплекси вежби обликовања у 

заједничким активностима деце и васпитача 

( „Путовање морем“,  „На броду“, „Рода и жаба“ 

  Вежбе на гимнастичком  зиду) 

 11-15. Вежбе обликовања за развој  

есенцијалних моторичких способности ( Вежбе 

с флашицама воде  

, Вежбе са балоном, Вежбе са конопцем за 

прескакање) 
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Литература: Ивановић, М. (2007).Телесни и моторички развој предшколске деце. 

                                    Кикинда: Виша школа за образовање васпитача. 

Ивановић, М. (2007). Масажа и вежбе за одојче. Кикинда: Висока школа струковних студија 

за образовање васпитача. 

 Ивановић, М. (2008). Телесне вежбе и покретне игре за децу предшколског узраста. Сремска 

Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда: Виша 

школа за образовање васпитача. 

Ивановић, М. (2008). Обука деце у пливању. Сремска Митровица: Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача. 

Ивановић, М. (2008). Физичко васпитање: методика – узраст од 3 до 4 године. Сремска 

Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

Ивановић, М. (2009). Спортски буквар. Ваљево: Ваљево-принт. 

Ивановић, М. (2009). Школа скијања за предшколце. Ваљево: Ваљево-принт. 

Ивановић, М. (2011). Правилно држање тела-ќорективне вежбе. Сремска Митровица: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

 

 

Број часова активне наставе: Теоријска настава:  30 Практична настава:  15 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, посматрање и анализа конкретних ситуација, индвидуално и 

групно вежбање 

 

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 20 практични испит 30 

семинар    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0404 ЕСБП: 3  Година студија: II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ I 

Наставник: ДР МИЛАН ГРУЈИЧИЋ 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 

 

вежбе 1 

 

лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, практичан рад, посматрање и тумачење конкретних 

ситуација 

Циљ предмета: Да студенти стекну знања о природи и друштву, развију способности и овладају вештином, да 

формирају ставове и овладају методама везано за овај предмет и практично примене у 

забавишту - вртићу. 

Исход предмета: Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична сазнања, 

способности и вештине за њихову примену у вртићу.  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Предмет методика упознавања 

околине 

2. Наставни принципи 

3. Наставне методе 

4. Облици рада 

5. Дидактичка средства у МУО 

6. Игре предшколске деце 

7. Активности деце 

8. Природна средина 

9. Природне појаве и нежива природа 

10. Огледи из хемије 

11. Механичке појаве 

12. Оријентација у времену 

13. Оријентација у простору 

14. Друштвена средина 

15. Обреди и обичаји 

Вежбе: 

Вежбе прате проблемска питања обрађена на 

предавањима.  

1. Показивачка метода (посматрање акваријума - 

рибе, гледање тв емисија, прилози о аутобуској и 

жељезничкој станици) 

2. Откривачка метода (разврставање предмета) 

3. Проблемска метода (разни материјали) 

4. Метода практичног рада (значајни датуми) 

5. Метода сценског рада (лутке, збирке) 

6. Дидактичка средства 

7. Дидактички лото, домине 

8. Облици рада - фронтални, групни, 

индивидуалннжи 

9. Врсте наставе- екскурзије 

10. Игра и активности 

11. Грађа и функција човека 

12. Огледи из хемије 

13. Огледи из физике 

14. Огледи из биологије 

15. Хербаријум и друге збирке 

 

Литература: 1. Грујичић,М. и Ждерић,М. (2002):Иновације у настави познавања природе, Завод 

за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево. 

2. Грујичић,М., Миљановић,Т., Ждерић,М.(2004): Методиканаставе биологије, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево. 

3. Грујичић, М. (2011): Методика упознавања околине, Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача, Сремска Митровица. 

4. Каменов, Е. (1997): Модел основе програма васпитно-образовног рада са 



предшколском децом, одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. 

5. Каменов, Е. (2006): Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу – општа методика, 

Драгон, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 

 

30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Метод предавања, вежбе, дискусије, радионице, решавање проблема, практични рад 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава / усмени испит 30 

колоквијум-и / практични испит 20 

семинар 20   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0405 ЕСБП: 3 Година студија: II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач општег смера 

Назив предмета: МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА I 

Наставник: Мирољуб Вујичић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специјалистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације, посматрање, тумачење естетских феномена, 

индивидуална и групна реализација методско- ликовних тема. 

Циљ предмета: Стицање знања из теорије и праксе методике ликовног васпитања. Развијање способности 

анализе ликовних дела како уметничких тако и дечјих у циљу појачавања естетског суда. 

Овладавање практичним сликарским, вајарским, цртачким и графичким техникама примењених 

у раду са децом. На основу њих формирати ставове о односу ликовне уметности и дечјег 

ликовног стваралаштва. 

Исход предмета: Поседовање теоретских и практичних сазнања из цртања, сликања, вајања, графике и 

способности и вештине деце предшколског узраста за њихову примену у контексту вртића. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1.  Методика ликовног васпитања као 

научно-наставна дисциплина 

2. Предмет и задаци методике 

3. Ликовна култура у свету и код нас 

4. Утицај визуелних уметности на децу 

разних узраста 

5-6 Специфичности ликовног 

васпитања деце раног узраста 

7-8  Принципи васпитно-

образовног рада и утицање на 

развој дечјег ликовног 

изражавања 

9- 11 Специфична примена метода 

васпитно-образовног рада у 

области ликовног васпитања 

12-13 Средства, прибор и 

материјал који се користи у 

области ликовног васпитања 

14-15 Улога области ликовног 

васпитања у програму 

васпитно-образовног рада 

Вежбе: 

1. -2 Практична реализација ликовних 

елемената- линија , боја, облик на 

предшколском узрасу 

3-4 Упознавање са различитим ликовним 

играма ликовног подручја цртање/млађа, 

средња и старија група 

5-6 Упознавање са различитим 

ликовним играма ликовног подручја 

7-8 Упознавање са различитим 

ликовним играма ликовног подручја 

елемената примењене уметности 

9-10  Упознавање са групним радом 

/млађа, средња и старија група, 

11-12 Илустровање/млађа, средња и 

старија група 

1-15  Мотиви и избор материјала и 

техника по слободном избору  

 

Литература: 1. Карлаварис, Б., Методика ликовног одгоја 1, Ријека, 1991.  

2. Карлаварис, Б., и група аутора, Методика ликовног васпитања предшколске деце 

за III и IV годину Педагошке академије, Завод за издавање уџбеника Београд, 

1986. 



Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја и практични рад. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит            

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и       10 практични испит        40 

семинар    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0501 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Методика развоја говора I 

Наставник:  Др Слађана Миленковић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, драмско извођење на сцени 

 

Циљ предмета: -Стицање сазнања о методици развоја говора деце предшколског узраста као научно-наставној 

дисциплини 

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

области развоја говора 

 

Исход предмета: -Стварање теоријске основе за оспособљавање студената за остваривање циљева области 

развоја говора 

- Увежбавање практичног рада у вртићу, играње игара по улогама, извођење драмских комада, 

неговање говорног стваралаштва 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

 

1. Методика развоја говора као 

научно-наставна дисциплина 

2. Предмет и задаци методике 

3. Циљеви и задаци методике 

развоја говора 

4. Теорије о развоју говора 

5. Невербална и вербална 

комуникација 

6. Језик као систем знакова 

7. Структура језика; језик и говор; 

мишљење и говор 

8. Компоненте језика 

9. Правила употребе језика 

10. Проучавање дечјег говорног 

развоја 

11. Методе истраживања дечјег 

говорног развоја 

12. Развој гласовне стране говора 

13. Појава првих речи и развој дечјег 

речника 

14. Језички фактори дечјег говорног 

развоја 

15. Појава реченица у дечјем говору 

16. Функције говора предшколског 

детета 

17. Комуникативна способност 

предшколског детета 

18. Заостајање и поремећаји у говору 

деце 

19. Циљеви и задаци у развоју говора 

Вежбе: 

 

1. Говорне вежбе за правилност говорења 

2. Говорне вежбе за живост излагања и 

изражајност, гласност и јасност говора, 

течност и тачност говора 

3. Испитивање особина говора деце 

4. Корелација у раду са децом 

5. Упознавање околине и развој говора 

6. Матерњи језик и математички појмови 

7.  Говорно и ликовно изражавање деце 

8.  Покрет и говор (корелација са физичким 

васпитањем) 

9.  Развој говора у корелацији са музичким 

васпитањем 

10. Планирање годишњег рада, планирање 

рада на зимовању, летовању и за време 

двомесечног распуста у вртићу 

11. Непосредна припрема васпитача за рад 

12. Коришћење и упознавање са визуелним 

радно-игровна средствима 

13. Аудитивна радно-игровна средства 

14. Рад са књигом и сликовницом 

15. Обучавање студената стварном причању 

16.  Обучавање студената стваралачком 

причању 

17. Обучавање студената нонсенсном 

(бесмисленом) причању 

18. Причање по сликама 

19. Метода описивања 

20. Методе коришћења текстова 

књижевности за децу 



предшколске деце 

20. Општи контекст говорног 

комуницирања и мотивација за 

учешће деце у говорној 

комуникацији 

21. Облици и методе говорне 

комуникације са децом 

22. Разговор као облик и метода 

комуникације 

23. Причање и препричавање као 

облик и метода говорне 

комуникације 

24. Давање налога и упутстава 

25. Читање и описивање 

26. Средства којима се унапређује 

говорна комуникација 

27. Врсте говорне интерпретације 

28. Филм и телевизија,(аудитивна и 

аудио-визуелна средства) и 

њихова примена у развоју говора 

29. Говор у игри предшколског 

детета 

30. Говор као значењско средство; 

симболичка игра и вербална 

комуникација деце 

31. Језичке игре 

32. Невербално изражавање као 

говор и игра 

33. Вербалне игре и стваралаштво; 

фонолошке и лексичке игре 

34. Синтаксичке игре 

35. Игре римовања и драмске игре 

36. Активности којима се негује 

драмско играње и стваралаштво 

деце 

37. Корелација развоја говора са 

другим областима рада 

38. Особине доброг говора васпитача 

37.Утицај говора васпитача на дете; 

шта подразумева квалитетан рад 

васпитача на развоју дечјег говора 

 

21. Избор текстова и припреме васпитача и 

деце за коришћење текстова 

књижевности за децу 

22. Општи методички принципи у 

коришћењу текстова књижевности за 

децу 

23. Поступци упознавања деце са 

књижевним делима за децу 

24.  Текстови нонсенсне (бесмислице) 

књижевности у вртићу 

25. Басне у вртићу 

26. Примена компаративно-асоцијативне 

методе у вртићу 

27. Ономатопеје у служби говорних игара 

28. Пословице и њима сродни изрази 

29. Загонетке као говорне игре 

30. Бајалице, бројалице и ређалице 

31. Брзо говорење као говорна игра 

(пошалице, чистоговорице) 

32. Лагарија као говорна игра 

33. Покретне и разне говорне игре 

34. Лексичке говорне игре 

35. Вежбе слушања и дискриминације 

36. Римовање речи и грађење стихова 

37. Говор у играма по улогама 

38. Покретне игре 

39. Импровизације 

40. Драматизације текстова и драмски 

комади 

41. Прославе и празници у вртићима 

 

Литература: - Миленковић, Слађана: Методика развоја говора, Виша школа за образовање 

васпитача, Сремска Митровица, 2006. 

- Миленковић, Слађана: Говорно стваралаштво деце, Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2009. 

- Миленковић, Слађана: Методика развоја вербалне комуникације и говорног 

стваралаштва (дце предшколског иузраста), Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача, Сремска Митровица, 2010. 

- Миленковић, Слађана: Рад на развоју говора са децом са посебним потребама (у 

предшколској установи), Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Сремска Митровица, 2011. 

- Група аутора: Говор у предшколској установи, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 1987 

- Ботуровић, Марија: Методика развоја говора, Виша школа за образовање васпитача, 

Шабац, 2001. 

- Виготски, Лав: Мишљење и говор, Нолит, Београд, 1983. 

- Матић, Радомир: Методика развоја говора, Виша школа за образовање васпитача, 

Београд, 1985. 

- Наумовић, Милорад.: Методика развоја говора, Виша школа за образовање 

васпитача, Пирот, 2000. 



Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Фронтални, индивидуални, групни, извођење драма на сцени. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 70 

колоквијум-и 10 практични испит  

семинар 10   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0502 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Методика развоја математичких појмова I 

Наставник:  Мр Радоје Павловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања,  вежбе, дискусија, семинарски рад и прављење дидактичких средстава  

Циљ предмета: Проучавање теорије и праксе Методике развоја математичких појмова, овладавање системом 

поступака за превођење дечијег непосредног искуства у упознавању света око њега у 

математичке појмове , као и поступком евалуације величине и односа. 

Исход предмета: Студент је обучен  за изналажење најподеснијих метода развоја математичких појмова и 

подстицање активности предшколске деце и оспособљен је за планирање и праћење резултата 

рада и праћење напредовања деце, као и за истраживачки рад .  

Садржај предмета: Теоријска настава:  

1. Основни математички садржаји  

2. скупови,  

3. развој логичког мишљења 

предшколске деце,  

4. релације,  

5. пресликавања,  

6. бројеви и цифре,  

7. геометријске фигуре,  

8. мере и мерења), 

9. савремени прилази методици развоја 

математичких појмова за 

предшколски узраст, 

10. формирање математичких појмова, 

психолошке основе рада на развијању 

марематичких појмова,  

11. дидактички материјали,  

12. планирање рада,  

13. – 15. одређивање нивоа развоја 

развоја математичких појмова код 

предшколске деце, 

 

Вежбе:  

1. скупови,  

2. развој логичког 

мишљења 

предшколске деце,  

3. релације,  

4. пресликавања,  

5. бројеви и цифре,  

6. геометријске фигуре,  

7. мере и мерења,  

8. дидактички 

материјали,  

9. – 15. планирање рада. 

 

Литература: 1. Шимић Г., «Игром до математике», 1997.Шабац, 

2. Прентовић Р.,Сотировић В., „Методика развоја очетних математичких појмова“, 

1998.  Дидакта, Нови Сад,. 

3. Павловић, Р. ,,Анализа програмског материјала“, 2010. Сремска Митровица 

4. Павловић Р., ,,Математичка обука деце  у предшколској установи“, 2010. Сремска 

Митровица,  

5. ,,Корак по корак 2“, Креативни центар, Београд 

 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања и вежбе у кабинету 



Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и  практични испит  

семинар 30   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0503 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Назив предмета: Методика музичког васпитања I 

Наставник: Мр Бранимир Драгојевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специјалистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, посматрање и тумачење конкретних ситуација, 

индивидуално и групно проучавање одређених тема 

Циљ предмета: Упознавање студената са предметом и различитим музичким активностима (извођење, 

слушање и стварање) са посебним тежиштем на упознавању музичке литературе намењене 

узрасту деце до поласка у школу. 

 

Исход предмета: Поседовање и оспособљеност теоријских и практичник сазнања о методици музичког 

васпитања деце предшколског узраста као и њихове примене за остваривање циљева музичког 

васпитања.  

 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Методика, метод: дефинисање 

методике музичког васпитања 

2. Развој музикалности деце узраста 

до треће године живота 

3. Развој музикалности деце узраста 

од треће до шесте године 

4. Активности музичког васпитања: 

извођење (певање и свирање), 

слушање музике, видови дечјег 

стваралаштва 

5. Игре за развој ритма 

6. Игре за развој слуха 

7. Развијање вокалних способности  

8. Слушање музике 

9. Дечји музички инструменти 

10. Музичка игра 

11. Народне игре и плесови  

12. Музичке драматизације 

13. Дечје музичко стваралаштво  

14. Хор, оркестар, музички ансамбли 

15. Музички жанрови. Форма у 

музици 

Вежбе: 

Вежбе прате проблемска питања обрађена на 

предавањима. Студенти се подстичу да путем 

извођења (певања и свирања) и слушање музике 

стваралачки интерпретирају музичке текстове, 

искуствено пролазе различите видове 

стваралаштва примереног узрасту деце. 

 

1.Извођење бројалица 

2.Записивање бројалица 

3-7. Свирање и певање одабраних песама за децу 

(Научити што већи број песама 

различитих по карактеру, расположењу 

и изражајним средствима) 

8. Слушање композиција из литературе 

9-10.Свирање одабраних песма на дечјим 

инструментима 

11-12 Извођење одабраних музичких игара 

13-14.Извођење народних игара и плесова 

15.Осмишљавање текста, ритмичких и 

мелодијским целина  

 

Литература: 1. Волгар, М. 1989. Како музику приближити деци. Београд: ЗУНС 

2. Драгојевић, Б. (2011). Песме и бројалице; у Ивановић, М. (практикум за 

васпитаче и родитеље): Весела гимнастика. Сремска Митровица 

3. Драгојевић, Бранимир. (2008). Бројалице; у Ивановић, М. (приручник из 

активности физичког васпитања за студенте, васпитаче и родитеље): Телесне 

вежбе и покретне игре (стр. 24, 26, 29, 31, 38, 41, 55, 89). Сремска Митровица 

4. Ђурковић-Пантелић, М., (1998). Методика музичког васпитања деце предшколског 

узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача 

5. Радош, К. 1983. Психологија музичких способности. Београд: ЗУНС 



Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Предавања и вежбе по задатим темама. Припрема презентација студената у оквиру радионица. 

Хоспитовање у предшколским установама ради сагледавања практичне примене сазнатог на 

часовима 

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 20 практични испит 30 

Семинар    

    

 



 1

Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0504 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

                                               СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  

 

Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА II 

Наставник: Проф. др Мирољуб Ивановић  

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, посматрање и анализа конкретних ситуација, индвидуално и 

групно вежбање 

 

 

Циљ предмета: Овладавање методичким поступцима за подстицање физичког и општег развоја деце. 

Способност креирања специфичног телесног курикулума за предшколску децу, 

прилагодљивих њиховим индивидуалним интересовањима, потребама и могућностима. 

Усвајање темељних знања о законитостима управљаног процеса вежбања и последицама тих 

процеса на организам предшколског детета. 

 

Исход предмета: Оспособљеност студената за дијагностиковање нивоа деце у погледу физичке развијености и 

примена индивидуализованих и групних поступака вежбања у вртићу. 

  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1-2 Дијагностиковање моторичког  и 

физичког развоја у предшколском узрасту 

(метод, техника,инструмент) 

3. Мерни инструменти за процену  

антропометријских карактеристика деце од 

3 до 7 година 

4-6. Мерни инструменти за процену  

моторичког потенцијале деце од 3 до 7 

година 

7-9. Програмирање и планирање 

активности физичког и здравственог 

васпитања у дечјем вртићу. 

10. Вођење документације у области 

физичког и здравственог васпитања 

11. Вредновање васпитно образовног 

процесе у области физичког и здравственог 

васпитања 

12-15. Припреме студената за извођење и 

организацију активности из физичког 

васпитања 

(недељни план и дневна скица, 

организација физичке и социјалне 

средине)  

 

Вежбе 

1-3. Посматрање огледних активности ментора у 

различитим просторним условима дечјег 

вртића(соба за боравак, сала за физичко, 

двориште) 

4-6. Практично извођење физичких активности у 

сали за физичко васпитање 

7-10. Писање припрема и израда оперативног 

плана и програма за  активности физичког 

васпитања 

11-15. Практично извођење физичких активности 

у условима вртића и вредновање реализације. 

 

 

 

 

 

Литература: Ивановић, М. (2010). Физичко васпитање: припреме за васпитаче–припремни предшколски 

програм. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

Ивановић, М., Ивановић, У. (2010). Фудбал за предшколце и основце – правила и техника игре. 

Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

 Ивановић, М. (2011). Весела гимнастика–практикум за васпитаче. Сремска Митровица: 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача.  

Ивановић, М. (2011). Прва помоћ-повреде, хитни случајеви и изненадне болести. Сремска 



 2

Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 

Ивановић, М. (2011). Вежбајмо и играјмо. Сремска Митровица: Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача.            

 

 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, посматрање и анализа конкретних ситуација, индвидуално и 

групно вежбање 

 

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20 практични испит 40 

семинар    

завршни испит    

 

 

 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0505 ЕСБП: 3      Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ II 

Наставник: ДР МИЛАН ГРУЈИЧИЋ 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 

 

вежбе 2 

 

лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, практичан рад, консултације, посматрање и тумачење 

конкретних ситуација 

Циљ предмета: Да студенти стекну знања о пририди и друштву, развију способности и овладају вештином, да 

формирају ставове и овладају методама везано за овај предмет и практично примене у 

забавишту - вртићу. 

Исход предмета: Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична сазнања, 

способности и вештине за њихову примену у вртићу.  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Саобраћајно вааспитање 

2. Еколошко васпитање 

3. Еколошко образовање 

предшколске деце 

4. Рад са децом са посебним 

потребама 

5. Вртић по мери детета 

6. Инклузивни модел образовања и 

васпитања 

7. Јаслене групе 

8. Образовање са аспекта 

маркетинга и менаџмента 

9. Планирање у методици 

упознавања околине 

10. Организација активности у 

дечјем вртићу 

11. Примери писаних припрема за 

практичан рад 

        12-15.Упутства  за реализацију  

                активности у вртићу 

 

Вежбе: 

1. Израда макета из области саобраћаја 

2. Еколошко образовање 

3. Посете вртићу у природи 

4. Посете зоолошком врту 

5. Израда збирки 

6. Примена инклузивног модела 

7. Гледање и анализа емисија за децу 

8. Посматрање активности деце и 

васпитача вртићу 

9. Припрема за реализацију активности у 

вртићу 

    10-15. Практичне активности у вртићу 

 

Литература: 1. Грујичић,М. и Ждерић,М. (2002):Иновације у настави познавања природе, Завод 

за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево. 

2. Грујичић,М., Миљановић,Т., Ждерић,М.(2004): Методиканаставе биологије, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево. 

3. Грујичић, М. (2011): Методика упознавања околине, Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача, Сремска Митровица. 

4. Каменов, Е. (1997): Модел основе програма васпитно-образовног рада са 



предшколском децом, одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду. 

5. Каменов, Е. (2006): Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу – општа методика, 

Драгон, Нови Сад. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 

 

30 Практична настава: 30 

Методе извођења 

наставе: 

Метод предавања, вежбе, дискусије, радионице, решавање проблема, практични рад 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и  практични испит 20 

семинар 20   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0506 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА II 

Наставник: Мирољуб Вујичић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специјалистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације, посматрање, тумачење естетских феномена, 

индивидуална и групна реализација методско- ликовних тема. 

Циљ предмета: Стицање знања из теорије и праксе методике ликовног васпитања. Развијање способности 

анализе ликовних дела како уметничких тако и дечјих у циљу појачавања естетског суда. 

Овладавање практичним сликарским, вајарским, цртачким и графичким техникама 

примењених у раду са децом. На основу њих формирати ставове о односу ликовне уметности 

и дечјег ликовног стваралаштва. 

Исход предмета: Поседовање теоретских и практичних сазнања из цртања, сликања, вајања, графике и 

способности и вештине деце предшколског узраста за њихову примену у контексту вртића. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. – 2 Програм ликовног васпитања у 

основама програма/ ликовна 

подручја у раду са предшколском 

децом 

3-4 Ликовне технике предшколско 

дете  

5- 6 Ликовне радионице  

7-8 Планирање извођења 

ликовних активности  

9-10 Однос дете-васпитач 

приликом организације 

активности ликовног 

изражавања  

11-13Планирање и евиденција 

ликовног васпитања  

14-15 Повезивање ликовног 

васпитања са другим 

уметностима и 

присутност визуелних 

уметности у животу 

предшколске установе  

Вежбе: 

Рад у оквиру методичке праксе у предшколској 

установи. Студенти добијају кроз индивидуални 

менторски рад упутства за самосталну 

реализацију активности.  

 

1. – 2 Практична провера естетскг 

процењивања деце /млађа, срења, 

старија група 2 часа/ 

3-4 Однос ликовног језика и ликовног 

проблема/млађа, средња, старија група 1 

час/ 

5-6 Коришћење разних тема 

прилагођених млађој, средњој и 

старијој групи /1 час/ 

7-8 Реализација различитих ликовних 

техника/млађа,средња, старија 

група 2 часа/ 

9-10 Рад по сећању и рад по природи на 

ликовном подручју цртање/ млађа, 

средња, старија група 3 часа/ 

11-13Рад по сећању и рад по природи на 

ликовном подручју сликање/млађа, 

средња, старија група 3 часа/ 

14 Рад по сећању и рад по природи на 

ликовном подручју вајање/ млађа, 

средња, старија група 3 часа/ 

15 Мотиви и избор материјала по 



слободном избору 

Литература: 1. Карлаварис, Б., Методика ликовног одгоја 1, Ријека, 1991.  

2. Карлаварис, Б., и група аутора, Методика ликовног васпитања предшколске деце 

за III и IV годину Педагошке академије, Завод за издавање уџбеника Београд, 

1986. 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја и практични рад. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит            

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и          10 практични испит         40 

семинар    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0601 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: VI 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Назив предмета: Методика музичког васпитања II 

Наставник: Мр Бранимир Драгојевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специјалистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, израда писмених припрема за одређене активности, 

практично извођење 

Циљ предмета: Развијање способности, вештина и овладавање методама за самостално извођење и 

осмишљавање музичких активности према потребама васпитно-образовног процеса у 

предшколским установама. 

Исход предмета: Примена и развијање стеченог знања, специфичних и разноврсних метода, принципа, избора 

музичких садржаја, корелације са осталим методикама и практикумима као и критичко и 

естетско мишљењe. 

Реализација активности музичког васпитања у предшколској установи. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1.Репрезентативни модели  и музички 

програми у предшколским установама 

(Монтесори, Валдорф, синкретички 

приступ: звук-слика-покрет)  

2.Избор садржаја примерених узрасту и 

сврсисходност активности (шта и зашто). 

3.Наставне методе и организација 

активности (Дух Времена) 

4.Принципи васпитно-образовног рада и 

њихов утицај на дечји музички развој 

5.Бројалице. Обрада бројалице – методски 

посупак 

6.Дечје песме. Обрада песме по слуху – 

методски поступак 

7.Слушање музике – методски  поступак 

8.Свирање на музичким инструментима – 

методски поступак 

9.Музичке игре – методски поступак 

10.Музичка драматизација – методски 

поступак 

11.Дечје музичко стваралаштво - методски 

поступак 

12.Народне игре и плесови – методски 

поступак 

13.Народно музичко стваралаштво. 

Методски поступак који обрађује 

проблематику „фолклорне музике“ 

14.Критеријуми процене вредновања 

знања 

15.Програмирање и планирање у области 

музичког васпитања 

 

Вежбе: 

Рад у оквиру методичке праксе у предшколској 

установи. Студенти добијају кроз индивидуални 

менторски рад упутства за самосталну 

реализацију музичких активности.  

Припрема, извођење активности у одређеној 

узрасној групи и евалуација музичке активности 

из области: 

1-5. Обрада песме по слуху 

6-10. Слушање музике 

11-15. Музичке игре 

 



Литература: 1. Драгојевић, Б. (2010). Хрестоматија методике музичког васпитања. Сремска 

Митровица: Скрипта 

2. Ђурковић-Пантелић, М. (1998). Методика музичког васпитања деце предшколског 

узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача 

3. Миленковић, С. и Драгојевић, Б. (2009). Корелација развоја говора и музичког 

васпитања. У Норма,  2009, vol. 14, br. 1, Сомбор (стр. 103-110) 

4. Радош, К. (1983). Психологија музичких способности. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства 

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

 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања и вежбе. Менторски рад на припреми за извођење активности у предшколској 

установи. Анализа одржаних активности. 

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 20 практични испит 30 

семинар    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0602 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: VI 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Методика развоја говора II 

Наставник:  Др Слађана Миленковић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације 

 

Циљ предмета: -Оспособљавање студената за самостално обављање рада васпитача, за 

критичко преиспитивање сопствене праксе и евалуација резултата  

Исход предмета: -Практичан рада у вртићу, неговање дечјег говорног стваралаштва, припремање драмских 

комада са децом за изведбу на сцени, припремање прослава. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Организација рада на остваривању 

програма развоја говора 

2. Васпитач и дете као партнери 

вербалне комуникације 

3. Говорна комуникација мешу децом 

4. Говор у игри предшколског детета 

5. Језичке игре и језичко стваралаштво 

6. Улога васпитача у развоју дечјег 

говора 

7. Развијање интереса за књижевна 

дела и естетског укуса 

8. Повезивање говорних са драмским 

активностима 

9. Самостално обављање свих послова 

васпитача (упознавање деце, 

програмирање) 

10.  Програмирање, планирање, 

извођење планираног и евалуација 

резултата у области развоја говора) 

уз надзор методичара и васпитача-

ментора 

11.  Обављене све вежбе предвиђене 

посебно програмом увођења 

студената у праксу 

12.  Практично полагање испита-рад са 

децом и разматрање практичних 

остварења у раду на развоју 

говора. 

Вежбе: 

1. Спровођење говорних вежби за 

правилност говорења деце 

2. Говорне вежбе за живост излагања и 

изражајност, гласност и јасност говора, 

течност и тачност говора 

3. Испитивање особина говора деце 

4. Корелација у раду са децом 

5. Упознавање околине и развој говора 

6. Матерњи језик и математички појмови 

7.  Говорно и ликовно изражавање деце 

8.  Покрет и говор (корелација са физичким 

васпитањем) 

9. Развој говора у корелацији са музичким 

васпитањем 

10. Планирање годишњег рада, планирање 

рада на зимовању, летовању и за време 

двомесечног распуста у вртићу 

11. Непосредна припрема васпитача за рад 

12. Рад са књигом и сликовницом 

13. Практична примена разних метода 

језичког стваралаштва (стварно 

причање, стваралачко причање, 

нонсенсно (бесмислено) причање 

14. Прича по сликама 

15. Басне у вртићу 

16. Примена компаративно-асоцијативне 

методе у вртићу 

17. Римовање речи и грађење стихова 

18. Импровизације 

19. Драматизације текстова и драмски 

комади 

20. Прославе и празници у вртићима 

 



Литература: - Миленковић, Слађана: Методика развоја говора, Виша школа за образовање 

васпитача, Сремска Митровица, 2006. 

- Миленковић, Слађана: Говорно стваралаштво деце, Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2009. 

- Миленковић, Слађана: Методика развоја вербалне комуникације и говорног 

стваралаштва (дце предшколског иузраста), Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача, Сремска Митровица, 2010. 

- Владисављевић С, Костић Ђ, Поповић М: Тестови за испитивање говора и језика, 

Београд 1983. 

- Марјановић, А.: Дечје језичке игре, Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, 

1990. 

- Матић, Радомир: Методика развоја говора, Виша школа за образовање васпитача, 

Београд, 1985. 

- Каменов, Емил: Методика 1, 2 и 3 и Методичка упутства за Модел Б, Филозофски 

факултет, Нови Сад, 1997. 

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

Методе извођења 

наставе: 

Фронтални, индивидуални, групни. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 25 усмени испит  

колоквијум-и  практични испит 70 

семинар    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВ0603 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: VI 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Методика развоја математичких појмова II 

Наставник: мр Радоје Павловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни да 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања и практичне вежбе у информатичком кабинету и предшколској установи 

Циљ предмета: Обучити студенте да организују сврсисходне и ефикасне активности детета материјалом 

који се изучава и да на тај начин  предметна знања постану резултат ових активности. 

Исход предмета: Студент је обучен  за изналажење најподеснијих метода развоја математичких појмова и 

подстицање активности предшколске деце и оспособљен је за планирање и праћење резултата 

рада и праћење напредовања деце, као и за истраживачки рад   

Садржај предмета: Теоријска настава:  

1. Професионална припрема 

васпитача за рад у ПУ 

2. развој логичког мишљења 

предшколске деце,  

3- 4 упознавање деце 

предшколске деце са бројевима 

прве и друге десетице, 

5– 6 геометријске фигуре и 

облици, 

7 величина и мерење,  

8 оријентација у простору,  

9 оријентација у времену,  

10 игре једначења 

11 обука деце у решавању 

задатака,  

12 развој конструктивног 

мишљења предшколске 

деце,  

13 континуитет математичке 

обуке деце у ПУ и 

основној школи,  

14 анализа програмских 

садржаја,  

15 методика рада на 

формирању математичких 

појмова код предшколске 

деце,   

 

Вежбе:  

Рад у оквиру методичке праксе у предшколској 

установи. Студенти добијају кроз 

индивидуални менторски рад упутства за 

самосталну реализацију активности.  

 

1-2 развој логичког мишљења предшколске 

деце,  

3-4 упознавање деце предшколске деце са 

бројевима прве десетице,  

5-6 упознавање деце предшколске деце са 

бројевима друге десетице  

7-8 упознавање деце предшколске деце са 

рачунским операцијама,   

9 геометријске фигуре и облици, величина, 

мерење,  

10 оријентација у простору,  

11 оријентација у времену,  

12 игре једначења,  

13 обука деце у решавању задатака,  

14-15 развој конструктивног мишљења 

предшколске деце 

 

 



Литература: 1. Мр Гроздана Шимић, «Игром до математике», Шабац, 1997. 

2. Др Ристо Прентовић, др Велимир Сотировић, „Методика развоја очетних 

математичких појмова“, Дидакта, Нови Са, 1998. 

3. Мр Радоје Павловић, ,,Анализа програмског материјала“, Сремска Митровица, 2010. 
4. Мр Радоје Павловић, ,,Математичка обука деце  у предшколској установи“, Сремска 

Митровица, 2010. 
5. Креативни центар, ,,Корак по корак 2“, Београд 

 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања и практичне вежбе у кабинету и предшколској установи 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 40 усмени испит 50 

колоквијум-и  практични испит   

                                                                                 

семинар 

   

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0101 ЕСБП: 3 Година студија: I Семестар: I 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Психологија личности 

Наставник: Др Мирјана Николић 

Сарадник:  

Статус предмета: Основни X специј алистички  Тип: изборни X обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, дисусија у малим групама, АУН, израда презентације, групни рад 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним теоријским знањима из области психологије личности, 

Стицање знања у вези са појмом структуре, динамике и развоја личности, поремећајима 

душевног здравља и понашања, превенцијом душевног здравља 

Оспособљавање студента да препозна основне карактеристике личности, разликује нормално 

од патолошкогу понашању одраслих  

Исход предмета: Од студента се очекује да на крају курса буде способан да: 

- препозна и примени знања у раду са децом и одраслима, у свим облицима тимског 

рада у предшколској установи и различитим облицима сарадње са родитељима и 

локалном заједницом 

 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

Предмет психологијеличности  

Проблеми које проучава психологија 

личности 

Појам структуре личности 

Појам динамике личности 

Развој личности 

Теорије личности 

Промене и поремећаји душевног 

живота човека 

Измењена стања свести 

Поремећаји понашања 

Поремећаји душевног живота 

Спречавање и лечење душевних 

поремећаја 

Вежбе: 

Методе изучавања психологије личности 

Темперамент и црте темперамента 

Карактер и црте карактера 

Способности као црте личности 

Приказивање личности 

Типови и типологије личности 

Воља и одлучивање 

Чиниоци социјализације 

Извори социјализације 

Интеграција у друштвену заједницу 

Зрела личност 

Теорије које наглашавају биолошке основе 

личности 

Теорије личности које истичу посебност и 

изузетност човека 

Неприлагођено понашање 

Делинквенција 

Алкохолизам 

Наркоманија 

Неурозе 

Психозе 

Психопатија 

Превенција душевног здравља 

 

 



 

Литература: Рот, Н. (1996): Психологија, Завод за уѕбенике и наставна средства, Београд 

Хрњица, С. (1994) Општа психологија са психологијом личности, Научна књига, Београд. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења 

наставе: 

Вербална (предавања, 

полуларна предавања, 

дискусије...), рад са књигом, 

илустративно-

демонстрациона (огледи, 

презентације...) 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе Поена  Поена 

активност у току предавања 5 Писмени испит 35 

практична настава  усмени испит 25 

колоквијум-и 20 практични испит  

Семинар 15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0102 ЕСБП: 3 Година студија: 1 Семестар: 1 

Студијски 

програми: 

 

Назив предмета: ПРАВА ДЕТЕТА 

Наставник: ДР ЗОРАН ГУДОВИЋ 

Сарадник:  

Статус предмета: основни да специј алистички  Тип: изборни да обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад. 

Консултације, посматрање и тумачење 

конкретних ситуација, индивидуално и 

групно проучавање одређених тема и 

др. 

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: Да студенти сагледају могућност заштите деце као посебно угрожене и рањиве популације. 

Истовремено и да уоче да дете није само пасивни објект заштите већ и субјект у породичним и 

друштвеним односима. Студентима се пружа могућност да прошире границе дечијих права и 

суптилно формулишу, па и открију нове приступе. С обзиром на стварне односе у којима дете 

треба заштитити, тежи се практичном а не апстрактном програму.Будући васпитач ће бити у 

могућности да у свом професионалном позиву препозна симптоме евентуално злостављаног 

или занемареног детета. С друге стране, студент ће бити оспособљен за уважавање детета, 

његове личности, природе и потреба у складу с Конвенцијом. Упоредо с техничко-

технолошким развитком, јаз између одраслих и деце се смањује. Усвајајући тековине 

савремених комуникацијских средстава и других техничких достигнућа деца више нису 

инфериорна у односу на свет одраслих. На жалост, ризици и угроженост детета у измењеним 

околностима, нису исчезли, већ долазе до изражаја у новом обличју. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

I  Појам детињства. Природа права детета  

 

 II  Права детета у најзначајнијим 

међународним документима. Конвенција 

о правима детета    

                    

III Најбољи интереси детета. Право на 

живот, опстанак и развој. Право на 

заштиту од дискриминације. 

 

IV Поштовање мишљења детета. Право 

на идентитет 

 

Вежбе: 

-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 



V Слобода изражавања и приступ 

информацијама 

 

VI Забрана злоупотребе, злостављања и 

занемаривања детета. Забрана физичког, 

сексуалног и емоционалног злостављања 

детета. 

 

VII Одговорност родитеља према деци и 

обавезе деце према родитељима 

 

VIII  Заштита детета без породице. 

Облици збрињавања детета лишеног 

породичног старања(домови за 

незбринуту децу, свратишта, хранитељске 

породице, менторство, усвојење) 

 

IX Усвојење детета као трајан вид 

збрињавања детета(различите култзре, 

поткултуре и проблеми везани за 

усвојење) 

 

X Право детета на здравље и нека посебна 

питања. Права детета у болници. Дете са 

сметњама у развоју 

 

XI Право на образовање, слободно време, 

рекреацију, игру  и културне активности 

 

XII 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  

 

XIII 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 

 

XIV Опоравак детета жртве и 

малолетничко правосуђе. Право детета на 

приватност. 

 

XV Надзор и надзорна тела у заштити 

права детета 

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: -Бањанин,Н.(1998) Ударац по души, Београд,Институт за социолошка истраживања 

-Цуцић,В.,Обретковић,М.,Пејаковић,Љ.,Пешић,М.,Поповић,Д.(2000) Права 

детета и здравље,Београд, Југословенски центар за права детета 

-Гудовић,З.(2004) Културолошки аспект повреде права детета, Београд Социјална 

мисао бр.2  

-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: Теоријска настава: 30 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  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 25 усмени испит  

колоквијум-и          25 практични испит 30 

семинар          15   

    

 



 

Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0103 ЕСБП:    3 Година студија:    I Семестар:   I 

Студијски 

програми: 

                                         Струковни васпитач 

Назив предмета:                                                      Луткарство 

Наставник:                                       мр Славка Глушчевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни  специј алистички  Тип: изборни     х обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  2 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања , вежбе, рад на тексту за лутка игру, практичан рад ( израда сценске 

лутке, костима, декора итд. ). 

 

Циљ предмета: Да студенти савладају основне технике прављења лутака за луткарство позориште и 

позориште сенки, као и њиховог коришћења у луткарским представама; 

Стицање знања из области луткарства као граном сценске уметности и 

могућностима примене сценске лутке у разноликим васпитним ситуацијама; 

Упознавање са типовима и врстама сценских лутака које се најчешће користе у 

вртићу; 

Овладавање основним ликовно естетским захтевима и вештинама у обликовању 

сценске лутке, на основу којих су студенти стекли основна знања из луткарске 

драматургије и компетентни су за самостално извођење луткарског игроказа. 

Исход предмета: Стечена знања применити у симболичким играма у циљу даљег развоја дечјег 

говорног стваралаштва; 

Способност студента да примени вештине руковања гињол луткама уз одговарајућу 

драматизацију, декор, звучне ефекте и осветљење. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Дете и сценска лутка, значај сценске 

лутке у развоју детета; 

2. Врсте сценских лутака (марионете, 

гињол, лутке на штапу,лутке на 

прстима, лутке сенке, стоне лутке); 

ликовно естетски захтеви у 

обликовању лутке (једноставност, 

пропорције, јединство израза и 

материјала, симболичност, 

стилизација, функционалност) 

3. Основни принципи анимације, 

луткарски текст, луткарска 

драматургија и режија; 

4. Симболичке игре као зачетак дечјег 

стваралаштва; 

5. Активности којима се деца уводе у 

драмско стваралаштво; 

6. Драмске игре инспирисане 

књижевношћу; 

7. Луткарско позориште код нас; 

8. Оживљавање луткарске сцене; 

Вежбе: 

1. Лутке као слојевита сценска бића; 

2. Израда сценске лутке и њихов васпитно-

образовни значај; 

3. Својства лутке и структура односа 

између лутке и глумца-аниматора; 

4. Особености луткарског изражавање, 

глума у луткарској представи; 

5. Особености драматургије за децу; 

6. Неки проблеми при писању комада за 

децу; 

7. Специфичност луткарства у односу  на 

друге врсте уметности; 

8. Деца и одрасли у заједничком 

замишљању ситуација и заједничким 

улогама; 

9. Особености луткарског изражавања; 

10. Коришћење прозе-драматизација приче; 

11. Припремање деце за праћење и 

доживљавање представе; 

12. Инструменти и звучни ефекти, 

подстицаји сликама, темама из 



 

9. Увођење деце у луткарски начин 

комуницирања; 

10. Текстови за луткарско позориште; 

11. Припремање луткарске представе у 

вртићу; 

12.  Комбиновање изражајних средстава 

свих уметности; 

13.  Праћење развоја дечјег говорног 

стваралаштва; 

14. Мала антологија текстова за 

луткарско позориште у вртићу; 

15.  Деца као драмски извођачи. 

 

 

 

свакодневног живота, увођење у свет 

маште; 

13. Примена игара и активности које 

доприносе развоју комуникативности и 

стваралаштва ( флуентност, 

флексибилност, оригиналност, 

неукалупљеност, проницљивост ); 

14. Извођење текстова посебно намењених 

луткарском позоришту у вртићу; 

15. Врсте драмских игара-дете и глума; 

Литература: 1.Негру, А.(1998):Сценска уметност, Вршац, Виша школа за образовање васпитача; 

2.Ладика, З.(1970):Дијете и сценска уметност,Загреб, Школска књига; 

3.Лазић, Р.(2009):Бити глумац, Београд,Фото Футура и Ауторска издања; 

4.Лазић,Р.(2007):Магија луткарства, Београд, Фото Футура и Ауторска издања; 

5.Чакић-Симић, Н.(2007):Белешке луткарског помоћника, Београд, Креативни 

центар. 

Број часова активне наставе: Теоријска настава:      30 Практична настава:       15 

Методе извођења 

наставе: 

 Предавања уз активно учествовање студената, практична настава , дискусија, 

радионичарски рад  

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања        5 писмени испит         50 

практична настава       15  усмени испит  

колоквијум-и  практични испит         20 

семинар       10   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0201 ЕСБП: 3 Година студија: I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Психологија предшколског детета 

Наставник: Др Мирјана Николић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, дисусија у малим 

групама, интерактивна настава, мини 

истраживање 

Циљ предмета: Упознавање студента са развојним карактеристикама деце предшколског узраста 

Стицање знања у вези са карактеристикама моторног, говорног, когнитивног, емоционалног и 

социјалног развоја предшколског детета 

Оспособљавање студента за примену метода и техника истраживања, праћење адаптације деце 

на предшколски прграм, праћење напредовања деце, припрему деце за полазак у школу 

 

Исход предмета: Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: 

Препознавање улоге васпитача у раду са децом предшколског узраста и то: припреми и 

адаптацији на предшколски програм, планирања слободног времена детета, праћење 

напредовања детета и припреми детета за полазак у школу 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

- Узрасне карактеристике 

предшколског детета: моторна, 

говорна, когнитивна развијеност 

- Основни развојни задаци у 

предшколском периоду, основне 

психофизичке карактеристике 

детета, психомоторни развој 

- Социо-емоционални развој у 

предшколском периоду (позитивне 

и негативне емоције, односи са 

вршањацима, адаптација на вртић, 

процеси социјализације-имитација, 

сугестија, идентификација) 

- Начини подизања деце и њихов 

утицај на развој предшколског 

детета 

- Индивидуалне разлике у 

психологији предшколског детета 

- Теорије даровитости 

- Ментална ометеност 

- Припрема деце за описмењавање 

- Готовост детета за полазак у школу 

- Карактеристични проблеми деце 

предшколског узраста 

 

Вежбе: 

- Методе које васпитач користи у свом раду: 

историја случаја, кумулативни досије, интервју и 

упитник, социометрија 

- Филм и ТВ као чиниоци социјализације 

- Агресивност предшколског детета 

- Сексуалност детета 

- Клима у породици и особине личности детета 

- Комуникација дете-одрасли 

- Гарднеров модел мултипле интелигенције 

- Стилови учења деце предшколског узраста 

- Диференција посебних талената деце 

предшколског узраста 

- Индивидуализовани приступ у раду са 

децом са посе бним потребама 

- Фонемска и синтаксика свест као 

предиктори усвајања читања и писања 

- Идентификовање нивоа развоја фонемске и 

синтаксичке свести 

- Развојна достигнућа деце предшколског 

узраста у припреми за полазак у школу 

 



Литература: Манојловић, А. Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета, Центар за 

примењену психологију, Београд 

 

Николић, М., Катрина-Митровић, В. (2010): Ставови родитеља о инклузији деце ометене у 

менталном развоју, XIII научна Конференција са међународним учешћем  „Педагошка 

истраживања и школска пракса“ Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у 

предшколској установи и школи, Књига резимеа, Сремска Митровица. 

 

Николић, М. (2009): Подстицање развоја свести о синтакси код деце предшколског узраста, 

Зборник Института за педагошка истраживања, 41, 2, 437-460. 

 

Николић, М. (2009): Детерминанте васпитљивости синтаксичке свести, Настава и васпитање, 

58, 2, 253-267. 

 

 

Крњаја, Ж., Николић, М. (2010): Рад са даровитом децом у вртићу, Скрипта за полагање 

испита, Сремска Митровица, одабрана поглавља 

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

Методе извођења 

наставе: 

Вербална (предавања, 

полуларна предавања, 

дискусије...), рад са књигом, 

илустративно-

демонстрациона (огледи, 

презентације...) 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 

практична настава  усмени испит 25 

колоквијум-и 20 практични испит  

Семинар 15   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0202 ЕСБП:     3 Година студија:  I Семестар: II 

Студијски 

програми: 

 

                                                    Струковни васпитач 

Назив предмета:                                                      Сценска уметност I 

Наставник:                                                   мр Славка Глушчевић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни  специј алистички  Тип: изборни    x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе  1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

-Предавања , вежбе би подразумевале организацију игара са применом  сценских 

елемената ради истицања одговарајућих улога, посматрања и анализи садржаја 

-Реализација активности у виду тимског рада, где ће свако допринети реализацији 

симболичке  игре.      

Циљ предмета: -Упознавање цивилизацијског значаја сценске уметности и васпитно-образовних 

потенцијала које садржи уз могућност примене у остваривању професионалних 

функција васпитача; 

-Развијање креативних способности код студената као и овладавање сценским 

методама у раду, ради што боље и једноставније драматизације одређених текстова 

за децу и њихове примене у вртићу. 

Исход предмета: -  Стечена знања, способности и вештине применити у разним облицима сценског 

изражавања (говор, глума, покрет, пантомима); 

- Оспособљеност студената за обраду одређених текстова за децу у виду читања, 

драматизације одређених улога као и писања сопствених текстова. 

Садржај предмета: 1. Сценска уметност код нас и у 

свету; 

2. Повезаност сценске уметности са 

другим уметностима 

(књижевност, ликовно, музика, 

драма, балет, луткарство); 

3. Увођење деце у сценску 

уметност; 

4. Од игре до позорнице; 

5. Симболичке игре као зачетак 

сценске уметности; 

6. Симболичке игре инспирисане 

књижевношћу; 

7. Луткарско позориште код нас; 

8. Сценска лутка и врсте сценских 

лутака; 

9. Увођење деце у сценски начин 

комуницирања; 

10. Припремање деце за праћење и 

доживљавање представе; 

11. Позориште сенки и стоно 

позориште; 

12. Комбиновање изражајних 

средстава свих уметности; 

1. Елементарна сазнања о сценској и 

њен значај за развој маште, 

инвенције и уметности 

стваралаштва; 

2. Упознавање са различитим 

елементима сценске уметности-

вежбе опуштања, концетрације, 

вођена импровизација, колективно 

стварање приче; 

3. Упознавање деце са сценским 

елементима ( костими, 

сценографија, говор, драматизација 

); 

4. Етапе развоја игре улога са сижеом; 

5. Физичка и социјална као подстицај 

за развој игара позоришта; 

6. Подстицаји на маштање и 

једноставне драматизације погодне 

за игру позоришта; 

7. Деца у луткарском позоришту; 

8. Васпитач предшколске деце као 

луткар; 

9. Оживљавање  лутке уз пригодну 

драматизацију; 



13. Мала антологија текстова за 

позорницу у вртићу; 

14. Филм у дечјем вртићу. 

 

 

10. Коришћење поетске речи за сценско 

приказивање; 

11. Одабир текстова за стоно 

позориште у вртићу; 

12. Вежбе вербалне и невербалне 

комуникације уз помоћ геста, 

мимике и пантомиме; 

13. Избор текстова посебно намењених 

позорници у вртићу; 

14. Улога васпитача у потпунијем и 

детаљнијем планирању 

програмских садржаја у вртићу. 

 

Литература: 1.Негру, А. (1998):Сценска уметност,Вршац,Виша школа за образовање васпитача; 

2.Ладика,З. (1970):Дијете и сценска уметност,Загреб, Школска књига; 

3.Лазић, Р. (2009):Бити глумац,Београд, Фото Футура и Ауторска издања; 

4.Лазић, Р. (2007):Магија луткарства, Београд, Фото Футура и Ауторска издања; 

5.Чакић-Симић,Н.(2007):Белешке луткарског помоћника,Београд, Креативни центар. 

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

Методе извођења 

наставе: 

 Вежбе ће бити реализоване уз комбиновање изражајних средстава свих уметности; 

Радионице, анализа садржаја уз активно учествовање на вежбама, изговору, анализи и 

интерпретацији текста.        

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања        5 писмени испит       50 

практична настава        15 усмени испит  

колоквијум-и         практични испит       20 

семинар        10   

    

 



ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА ОБРАЗАЦ ПП 20060720 

 
Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0203 ЕСБП: 3 Година студија: 1 Семестар: 2 

Назив предмета:  Мултимедијални приступ учењу енглеског језика  

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Ниво: основни  x специјалистички  Тип:  изборни X обавезни  

Предуслови:  

Недељни фонд 

часова 

предавања 1 вежбе 1 лабораторијске вежбе / контролисани рад 

студента 

/ 

Предавач(и):         мр  Маја Цвијетић        

Сарадници:  

Метод наставе и 
савладавања 
градива: 

Вербална метода (дијалошка метода, дискусија, полемика, дебата), демонстративна 
метода, игровне активности, истраживачки и комбиновани рад. 
 
 

 
Циљеви и исход: 

 

Упознавање студената са употребом рачунара, Интернета, видеа и аудиоматеријала, у 
циљу оспособљавања за комбиновање различитих медија (видео, звук, графика, 
фотографија, текст, анимација) унутар једног компјутерског програма, коришћења извора 
на Web-u и рад са дигиталним ресурсима и софтверима за интерактивно учење.  

 
Садржај: 

I Theory and Practice of Network-Based Language Teaching 

II Sociocollaborative Language 

III On-line  Learning in Second Language  Classroom 

IV Network Multimedia Environments  for Second Language Acquisition 

V An Electronic Literacy Approach to Network-Based Language Teaching 

VI Task-Based Learning Via Audiovisual Network 

VII Focus on Grammar Interactive 

VIII Interactive Dictionaries 

IX Computers and Collaborative Writing in the Foreign Language Curriculum 

X CALL – Advantages and Disadvantages 

XI Interactive Softwers and Multiple Forms of Learning 

XII Making a Video 

XIII On-line Discussions, Teacher Forums 

XIV Electronic Discourse 

XV Communication in Cyberspace: The Role of Chatting in the Second Language Acquisition 

Аудиторне вежбе: 
 
 

 
Литература: 

1.Molinsky S., and  Bill Bliss, Side by Side, London, Longman, 2004.  
2. Rost, Michael, Longman English Interactive, London, Longman, 2004 
3. Warschauer M., and Richard Kern, Network-Based Language Teaching: Concepts and 
Practice, Cambridge, Cambridge University press, 2000. 

Метод оцењивања: Испит се полаже писмено. 

Писмени део:  70,  активност и присуство на вежбама:10,  практична настава: 20  укупно:  

100. 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0301 ЕСПБ: 3 Година студија: II Семестар: III 

Назив предмета: Општа педагогија 

Студијски програми: Струковни васпитач 

Ниво: основни  Х специјалистички   Тип:  изборни Х обавезни   

Предуслови:  

Недељни фонд 

часова 

предавања  2 вежбе  2 лабораторијске вежбе   контролисани рад 

студента 

 

Предавач(и): Др Грозданка Гојков 

Сарадници:  

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Мини предавања,  рад са текстом, дискусије,  истраживање студената 

 

 

Циљеви и исход: 

 

Да се студенти упознају са основним појмовима  педагогије 

Да студенти упознају развој мисли о васпитању и савремене предагошке правце 

Да студенти изграде критички однос према педагошким идејама  у односу на своја 

схватања и своју праксу  

 

 

Садржај: 

I Педагогија као наука о васпитању 

II Развој мисли о васпитању 

III Појам васпитања 

IV Појам образовања 

V Схватања  детета  као основ схватања васпитања 

VI Психолошки модели схватања детета 

VII Две линије схватања детата и васпитања:Ж.Ж.Русо и Џ.Лок 

VIII Културна педагогија 

IX Индивидуална педагогија 

 
X Педагогија радне школе 

XI Циљеви васпитања и образовања 

XII Однос дете-одрасли у васпитању и образовању  

XIII Имлицитна педагогија  

XIV Дициплине педагогије као науке 

XV Систем васпитања и образовања  у нашој земљи 

 

Аудиторне 

вежбе: 

 

 

Лабораторијске 

вежбе: 

I Однос теорије и праксе у педагогији 

II Идеје педагошких класика 



III Избор дефинисања васпитања; дилеме 

IV Аспекти образовања 

V Ставови  студената у односу на идеје Лока и Русоа 

VI Однос културе према детету 

VII Однос  према детету као јединственом бићу 

VII

I 

Однос према активностима детета 

IX Општи и посебни циљеви у васпитању и образовању 

X Карактеристике односа дете-одрасли у васпитању 

 

Литература: 

     Крњаја, Ж.,2005, Увод у педагогију, АМ Graphic  /одабране стране/          

 Гуђонс,Х.,2001, Педагогија, Загреб, Едука /одабране стране/ 

Поткоњак, Н.,Ђорђевић, Ј.,1982,Педагогија, Београд,Научна књига  

/одабране стране/ 

Метод 

оцењивања: 

2 колоквијума  /65 бодова/, наративна белешка о односу одрасли дете у 

вртићу /30 бодова/, активност на вежбама /5 бодова/, 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0302 ЕСБП: 3 Година студија: II Семестар: III 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Општа историја педагогије  

Наставник: Др Слађана Анђелковић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 2 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, индивидуално и групно проучавање одабраних тема из подручја историје 

педагогије ( писање есеја,приказ књиге,...), консултације и текућа провера знања у функцији 

полагања завршног испита   

 

Циљ предмета: - Увид у развој педагошке мисли о васпитању и образовању деце раних узраста и најважнијих 

педагошких идеја које су нашле своју практичну примену у класичним системима 

предшколског васпитања и образовања. 

- Да се студенти оспособе за критичко промишљање односа према детету у различитим 

историјским епохама и културама 

      

Исход предмета: - Поседовање основних знања о развоју педагошке мисли код нас и у свету 

- Разумевање порекла и значења основних педагошких појмова  

- Критички однос према педагошким идејама у прошлости 

Садржај предмета:    

                          

  

 

  

 

 

Теоријска настава:  

1. Предмет и задаци историје педагогије; 

Приступи проучавању педагошке 

прошлости;   

2. Системи васпитања у Спарти и Атини;  

3.Педагошка мисао у хеленској 

филозофији;  професионализација 

учитељског позива (софисти као учитељи, 

Сократ као васпитач)  

4.Педагошка мисао Платона и Аристотела;  

5. Васпитање у Старом Риму и педагошка 

схватања Квинтилијана 

6.Карактер васпитања, образовања, школе 

и наставе у средњем веку;   

7.Педагошка мисао у доба хуманизма и 

ренесансе (идеје о васпитању Е. 

Ротердамског, Ф.Раблеа и М.Монтења)  

8. Падагошко дело Ј.А.Коменског и 

настанак нововековне педагогије 

9.Педагошка  схватања Џ. Lokа и 

Ж.Ж.Русоа     

10.Падагошке идеје Ј.Х.Песталоција 

11.Педагошко дело и идеје Ф.Фребела  

12. Савремени педагошки правци и 

системи (педагогија радне школе, 

индивидуална педагогија, слободно 

васпитање, педологија,...)  

13.Модели организације в.о. рада у духу 

идеја нове школе ( радна школа, Далтон 

план, Декроли метода, пројект метод, 

коплексна настава,...)   

14..Развој педагогије у Србији; просвети- 

Вежбе: 

 -Место историје педагогије у систему 

педагошких  дисциплина;   

- Методолошки приступи у  историји педагогије; 

Критика извора;   

 - Анализа изворног дела, анализа текста Плутарх 

(1960).: О спартанском васпитању,Збирка 

текстова педагошких класика, савремена школа, 

Београд, стр.7-10     

- Сократ као васпитач; дијалог у васпитању и 

образовању;  

- Компаративни преглед грчке паидеје (Софисти-

Сократ-Платон-Аристотел) 

- Етимолошко порекло и развој значења неких 

педагошких појмова (култура, едукација, 

институција, школа, професор, теорија, пракса,...)   

-Анализа мисли Коменског о васпитању 

предшколске деце  

 - Компаративна анализа Материнске школе и 

савременог текста о породичном васпитању   

-Морално васпитање у делу Џона Лока   

- Анализа метода васпитања Лока (о дечјој лажи, 

страху, љубомори, свирепости)   

-Радно васпитање и васпитање жене у дели 

Ж.Ж.Русоа   

-Симболика и структура Фребеловог  вртића –   

- Ј.Миодраговић:Народна педагогија у Срба – 

значај дела, методолошки приступ 

- Презентација истраживачког (семинарског рада) 

студената (нпр.упоредна анализа народне 

педагогије некада и данас - структуирани интервју 

по моделу Ј.Миодраговића)  



  тељски рад Доситеја Обрадовића; 

педагошки рад и мисао В.Бакића, 

В.Ракића,...) 

 15. Узроци настанка и развој 

институционалног васпитања код нас и у 

свету.  

  

- презентација истраживачког (семинарског рада) 

студената  

 

  

Литература:   

- Жлебник,Л.,Општа историја школства и педагошких идеја,Научна 

књига,Београд,више   издања 

- Коменски,Ј.А.,(2000)Материнска школа,Београд,Завод за уџбенике и наставна 

средства 

- Збирка текстова педагошких класика, Београд,Савремена школа, стр.. 326-333.  

- Тешић,В.(1981) Др.Вићентије Ракић (личност, рад, идеје)Настава и васпитање, 

Београд, посебно издање,стр.5-49 

- Тешић,В.(1996)Почеци научна педагогије у Србији, Настава и васпитање, 

Београд,бр.1 стр.142-159                                                                         

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

                         вежбе: 

30 

Методе извођења 

наставе: 

предавања, дискусије, анализе садржаја (текст, видео снимци, филм),   

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 

посебно истицање 

 10  

 

писмени испит           

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум             20 практични испит  

семинарски рад /истраживачки рад           20    

    

 



Информације о предмету 

 Шифра предмета: СВИП0303 ЕСБП:   3 Година студија: II Семестар: III 

Студијски 

програми: 

                                              Струковни васпитач 

Назив предмета:                                               Сценска уметност II 

Наставник:                                             мр Славка Глушчевић  

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања  2 вежбе  2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања,анализа традиционалних дечјих игара и њихова примена у вртићу. Вежбе 

подразумевају организацију игара са сценском лутком ( улоге, ситуација, ток приче, 

драмски сукоб и заплет, расплет и слично). Практичан рад студента  

Циљ предмета: Стицање знања из области сценске уметности и упознавање са активностима којима 

се деца уводе у драмско стваралаштво; 

Развијање креативних способности студената ради што боље израде различитих 

сценских лутака и њихове примене у вртићу; 

Овладавање вештином јасног и разговетног језика у поетској функцији и могућности 

да таква употреба говора може бити инспирисана подстицајима који се налазе у 

књижевним текстовима за децу; 

Овладавање методом једноставне драматизације погодне за игру позоришта; 

Исход предмета: Оспособљавање студената за систематско посматрање дечјих игара улога и драмских 

игара са елементима сценске уметности; 

Да студентии своје стечене способности из области сценске уметности примене 

приликом обраде одређених текстова за децу у виду глуме, игре, употребе 

различитих маски, сценских лутака, костима и других изражајних средстава. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

1. Порекло и развој сценске уметности; 

2. Жанрови сценске уметности; 

3. Сценска уметност за децу; 

4. Сценска комуникација; 

5. Позориште као полумедијска 

уметност; 

6. Сродност сценске уметности са 

дечјим играма улога-симболичким 

играма; 

7. Могућност култивисања дечјих 

игара средствима сценске 

уметности; 

8. Игре у простору и покрету; 

9. Говорно изражавање 

10. Игра у дијалозима-драмска игра 

11. Сценска лутка и врсте сценских 

лутака; 

12. Уживљавање глумца аниматора у 

улогу; 

13. Комбиновање изражајних средстава 

свих уметности; 

Вежбе: 

1. Активности којима се студенти уводе у 

сценску уметност; 

2. Драмска комуникација у складу са 

жанром сценске уметности; 

3. Упознавање са текстовима који су 

намењени предшколском узрасту из 

области сценске уметности; 

4. Од игре до глуме; 

5. Позориште за децу код нас; 

6. Извођење вежби  у виду игара, 

импровизације са сценском лутком до 

активности у којима се посебно истичу 

сценски елементи; 

7. Употреба сценске лутке, колективно 

стварање приче. Тежиште је постављено 

на развијању креативности, сценског 

говора; 

8. Анализа одређених књижевних текстова 

за децу, вежбе на развијању 

концетрације, геста, мимике и 

пантомиме; 



14. Бајка, басна и прича у развоју дечје 

маште и говорног стваралаштва; 

15. Припрема приредбе у вртићу; 

9. Импровизација текстова за децу у 

складу за узрастом, могућностима и 

афинитетима деце; 

10. Трансформација у глуми базирана на 

игри која чини примарну дечју животну 

активност; 

11. Импровизација са гињол луткама уз 

одговарајући декор и друге сценске 

елементе; 

12. Оспособљеност студената за јасно и 

разговетно говорно изражавање, рад на 

телу, гласу и изговору, кретању на 

сцени; 

13. Интерпретација књижевног текста са 

одговарајућом музичком пратњом и 

ликовним делима која служе као 

илустрације; 

14. Улога бајке и фантастичних прича у 

развоју позоришне уметности, пригодне 

драматизације; 

15. Улога васпитача у припреми приредбе у 

вртићу, пригодна сценографија, декор с 

ликовним елементима, музиком. 

Литература: 1. Негру, А. ( 1998 ): Сценска уметност, Вршац, Виша школа за образовање 

васпитача; 

2. Лазић, Р. ( 2009 ): Бити глумац, Београд, Фото футура и Ауторска издања; 

3. Лазић, Р. (2007 ): Магија луткарства, Београд, Фото футура и Ауторска издања; 

4. Мисаиловић, М. ( 1991 ): Дете и позоришна уметност, Београд, Завод за уџбенике и 

наставна средства; 

5. Чакић-Симић, Н. ( 2007 ): Белешке луткарског помоћника, Београд, Креативни 

центар. 

 Теоријска настава:      30 Практична настава:      30 

Методе извођења 

наставе: 

У виду фронталног рада уз активно учешће студената, а практична настава 

подразумева израду сценских лутака, различитих сценографија као и разговор и 

дискусију око идејних решења. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања        5 писмени испит          50 

практична настава       15 усмени испит  

колоквијум-и  практични испит          20 

семинар       10    

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0401 ЕСБП: 4 Година студија: II Семестар: IV 

Студијски 

програми: 

Струковни васпитач 

Назив предмета: Психологија даровитости 

Наставник: Др Мирјана Николић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни X Обавезни   

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 Вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, дисусија у малим групама, АУН, израда презентације, групни рад 

Циљ предмета: Упознавање студента са појмом и концепцијама даровитости 

Стицање знања у вези са теоријама даровитости, препознавањем даровитости у вртићу, 

методама систематског посматрања 

Оспособљавање студента за препознавање различитих врста даровитости, методама рада са 

даровитом децом, праћења напредовања даровите деце, организовање сарадње са родитељима, 

релевантним стручњацима и локалном заједницом у подстицању даровитости 

Исход предмета: Од студента се очекује да на крају курса буде способан за: 

- Успешно препознаје манифестације даровитости у различитим доменима 

- Понуди смернице и упутства за рад са даровитим у оквиру вртића 

- Сарађује са родитељима и стручњацима из релевантних дисциплина ради подстицања 

даровитости 

Садржај предмета: Теоријска настава 

- Историјски преглед различитих позиција 

сагледавања даровитости са акцентом на 

савременим концепцијама 

- Најважнији аспекти феномена 

даровитости 

- Типови даровитих особа 

- Исходи даровитости 

- Пожељни програми идентификације 

даровитости 

- Улога емоционалних и социјалних 

фактора у остваривању даровитости 

 

Вежбе 

- Значај ране идентификације даровитости 

- Улога васпитача у раду са даровитом децом 

- Значај сарадње у идентификовању и подстицању 

даровитости 

- Образовање даровитих 

- Делимично хомогено груписање 

- Редовне групе са обогаћеним програмима 

- Улога метакогнитивних способности у 

препознавању и подстицању даровитости 

- Припрема за израду студије случаја даровитог 

детета 

Литература: Крњаја, Ж., Николић, М. (2010): Рад са даровитом децом у вртићу, Скрипта за полагање 

испита, Сремска Митровица 

Грандић, Р. (2009): Родитељи и наставници о даровитој деци и младима, Савез педагошких 

друштава Војводине, Нови Сад. 

Зборник бр. 4 (1998): Одабрана поглавља, Виша школа за васпитаче, Вршац. 

Зборник бр. 5 (1999): Одабрана поглавља, Виша школа за васпитаче, Вршац. 

Број часова активне наставе: 

 

Теоријска настава: 15 Практична настава (вежбе) 30 

Методе извођења 

наставе: 

Вербална (предавања, полуларна предавања, дискусије...), рад са књигом, 

илустративно-демонстрациона (огледи, презентације...) 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 35 



практична настава  усмени испит 25 

колоквијум-и 20 практични испит  

Семинар 15   

    

 



 

 

Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0402 ЕСБП: 4 Година студија: 2 Семестар: 4 

Студијски програми: Струковни васпитач 

Назив предмета: Физиологија са основама анатомије 

Наставник: Доц. Др Синиша Максимовић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни  обавезни x 

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 1 вежбе 2 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације 

Циљ предмета: Студенти треба да усвоје знања и законитости функционисања човјечјег организма, 

морфолошких карактеристика тела и органа као и њихове међусобне повезаности. 

Исход предмета: Студент је стекао знања, способности и вештине везане за функционисању органа и органских 

система како пректично тако и теоретски и да им стечена знања послуже као основа за 

изучавање других сродних предмета. 

Садржај предмета: Теоријска настава: Основни појмови о 

морфологији и физиологији човјека. 

Анатомија и физиологија ћелије 

Анатомија:  скелет, зглобови, 

мишићни систем. Функционална 

анатомија и физиологија нервног 

система, Функционална анатомија и 

физиологија кардиореспираторног 

система, Физиологија крви и крвних 

судова, Анатомија и физиологија чула 

коже, вида и слуха, Анатомија и 

физиологија система за пробаву,  

Анатомија и физиологија 

репродуктивног система,  Анатомија и 

физиологија ендокриног система. 

Вежбе: Ћелија као роганизам, Како се крећечовек, 

Нервно мишићна моторика, Срце као пумпа, 

Улога крви у снадбијевању ћелије кисеоником и 

храњивим материјама, Витални капацитет, Крв и 

хормони као део хемостазе, репродуктивни 

систем у служби продужења врсте. 

 

Литература: 1. Ауторизована предавања 

2. Бошковић, С.М. (1982) Анатомија човека. Београд-Загреб: Медицинска књига 

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења 

наставе: 

 Предавања, интерактивна настава, презентације, индивидуални и колективни рад 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 20 практични испит  

семинар 20   

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0403 ЕСБП: 4 Година студија: 2 Семестар: 4 

Назив предмета: ПОКРЕТ И САЗНАЊЕ 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Ниво: основни  Х специјалистички   Тип:  изборни Х обавезни   

Предуслови:  

Недељни          

фонд часова 

  предавања  1  вежбе 2 контролисани рад 

студента 

 

Предавач(и): Мр Дејан Савичевић 

Сарадници:  

Метод наставе и 
савладавања 
градива: 

Предавања: мини предавања, рад са текстом, дискусије, решавање 

студије ситуације 
Интерактивни /кооперативни/ облици наставе - кооперативно учење наставник 
ученик, кооперативно учење у групама, тимска настава 
 

 
Циљеви и исход: 

 

� Да студенти разумеју улогу и значење сензомоторне структуре у развоју 

предшколског детета 

� Да студенти освесте домен акцијског нивоа у сопственом сазнању 

� Да се студенти оспособе за подстицање различитих нивоа психомоторног 

аспекта развоја 

� Да се студенти оспособе за разумевање моделима комуникације покретом 

предшколског детета 

 
 
Садржај: 

I  Основне прекретнице у менталном  развоју деце од 3-7 година 

II Когнитивно- развојно схватање раног образовања 

III Сазнање као деловање: акцијски ниво сазнања 

IV Различита схватања о улози сензомоторне структуре у сазнању 

V Телесна шема као извор сазнања 

 
VI Систем покрета као регулатор понашања деце предшколског узраста 

VII Појам моторног програма  и нивои управљања моторним варијаблама 

VIII Моторни програми брзих терминалних покрета 

IX Физиолошки модели основних покрета 

X Кинематичке карактеристике основних покрета 

XI Енграми и синергије 

XII Процес учења покрета 

XIII Ефекти учења и моторног трансфера 

XIV  Варијабле задатака, извођења и параметри у основним моторичким 

вештина деце предшколског узраста 
XV Значај конструкције нових покрета за сазнајну структуру 

предшколског детета 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Литература: 

 

В.Х.О. Шмит /1999/: Развој детета, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 
 
Илић, Д /1999/: Моторна контрола и учење брзих покрета, Задужбина 
Андрејевић, Београд 
Kirsten, A./2001/: Creating Child Centered Classroon:3-6 Years 
 

Метод оцењивања:  

 

Испит: Самосталан рад студента  -теоријски и практични  60 бодова ; пројекат мале групе 

/30/, активност на вежбама  и предавањима 10 бодова. 

 

 

 

 



Студијски програм/студијски програми : Струковни васпитач 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Екологија животне средине Шифра предмета СПИИП0501 

Наставник: др Бранко Видицки 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 
Упознати студенте са елементима заштите животне средине, абиогеним факторима и њиховим утицајем на остале 

делове екосистема. Пренети студентима потребна знања о карактеристикама литосфере, хидросфере и атмосфере, 

путевима загађивања и начинима еколошког опоравка животне средине. Приказати динамику и повезаност 

елемената екосистема преко кружења материје, енергије и информација. 

 

Исход предмета  
Оспособљеност за разумевање основних фактора  преко којих абиотичко окружење делује на биотичке елементе 

екосистема, односно да су људи само део животног система планете Земље и да је одржавање  ненарушеног стања 

тог система права заштита животне средине. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

 

Практична настава 
Препознавање утицаја фактора средине на стање екосистема кроз анализе стања у појединим сегментима животне 

средине као и идентификовање последица загађивања и нарушавања животне средине.  

 

Литература  
1. Шимон Ђармати, Драган Веселиновић, Иван Гржетић,  Драган Марковић: Животна средина и њена заштита 

Књига 1 – Животна средина, Футура, Београд 2007. 

2. R. L. Smith, T. M. Smith: Elements of ecology, 5th. ed., Benjamin Cummings San Francisco, 2003.  

3. Bernard J. Nebel, Richard T. Wright: Environmental Science; The Way the World Works, Prentice Hall, Upper Saddle 

River, New Jersey, 1987. 

4. Richard T. Wright: Environmental Science, Pearson Prentice Hall, NJ, 2008. 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 0 Вежбе: 1 Други облици наставе:   

Методе извођења наставе 
Предавања, тематске радионице,  мултимедијалне презентације, тестови за проверу пређеног градива.  
 

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

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

Тест   ..........  

Семинар  30   

 



 
Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0502 ЕСБП:  3 Година студија:   III Семестар:   V 

Назив предмета:                                                               СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА                                            

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Ниво: основни  x специјалистички   Тип:  изборни Х обавезни   

Предуслови:  

Недељни фонд 

часова 

предавања   0 вежбе   1 лабораторијске вежбе   контролисани рад 

студента 

 

Предавач(и): ДР ГОРДАНА МИЈАИЛОВИЋ 

Сарадници:  

Метод наставе и 
савладавања 
градива: 

 Теоријски део наставе видео бим презентацијом 

 

 
Циљеви и исход: 

 

Студенти ће знати поштовати рану детекцију деце с асоцијалним и 
антисоцијалним понашањем, моћи ће да учествују у сузбијању и превенцији свих 
облика агресивног понашања деце, моћи ће да учествују у предузимању 
превентивних мера у сузбијању токсикоманије, напосе злоупотребе алкохола, 
биће оспособљени да воде различите пројекте превенције многобројних 
ендогених и егзогених фактора који воде поремећају у понашању деце и стећи ће 
темељна стручна знања за саветодаван рад с родитељима. 

 
Садржај: 

I  Специјална педагогија као научна дисциплина (предмет, садржај, циљ, методе) 

II  Индивидуалне сличности и разлике у развоју деце 

III  Од педагогије упросечености до индивидуалности 

IV  Теорија мултиплих способности и њихове педагошке импликације 

V  Функције индивидуализације у васпитно-образовним установама и образовање према личним 
потрбама 

VI  Диференцијалне предиспозиције појединца 

VII  Педагошки поступци у задовољавању посебних потреба деце с менталним, видним, слушним, 
телесним и комбинованим развојним тешкоћама 

VIII  Значај и облици интеграције инклузије деце у редовном васпитно-образовном систему 

IX  Особе с поремећајима у понашању, агресивно понашање, упадљиво понашање, 
раздражљивост код деце због учесталих фрустрација, анорексија 

X  Хипреактивност код деце с тешкоћама у концентрацији 

XI  Поремећено понашање као социјално-патолошка појава 

XII  Етиологија поремећајау понашању (ендогени и егзогени фактори) 

XIII  Проучавање даровитости као друштвени и педагошки феномен 

XIV  Савремена истраживањадаровитости. Студија близанаца 



XV  Критеријуми у одрећивању даровитости (интелектуалне 

специфичности и креативне способности), појавни облици 

даровитости, савремена концепција даровитости и њихове 

импликације за педагошку праксу. 
 
Литература: 

 Бољанин С. (2003): Развојна неуропсихологија, Београд. 
 Дулчић А. (2001): Дјеца оштећена слуха, Алинеја , Загреб. 
 Рибић К. (1991) : Психофизичке развојне тешкоће, Форум, Задар. 
 Киш- Главаш Л. Фулгоси-Мастњак Р. (ур. 2002): До прихваћања заједно, Интеграција 
дјеце с посебним поитребама, ИДЕМ, Загреб. 
 Посокхова И, (ур. 2000): Како помоћи дјетету с тешкоћама у читању и писању, 
Остварење, доњи Лекеник. 
 Зовко Г. (1996): Одгој дјеце с посебним потребма, Хрватска академија одгојних знаности, 
Загреб. 
 Винклер Р. (1996): Дјеца коју је тешко одгајати, Едука, Загреб.  
 Специјална педагогија , Др Бојана Остојић 

Метод оцењивања:  

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0503 ЕСБП: 3 Година студија: III Семестар: V 

Назив предмета: КОМУНИКАЦИЈА ПОКРЕТОМ 

Студијски 

програми: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Ниво: основни Х специјалистички   Тип:  изборни Х обавезни  

Предуслови:  

Недељни          

фонд часова 

  предавања   0  вежбе    1 контролисани рад 

студента 

 

Предавач(и): Мр Дејан Савичевић 

Сарадници:  

Метод наставе и 
савладавања 
градива: 

 Предавања: мини предавања, рад са текстом, дискусије, решавање 

студије ситуације 
Интерактивни /кооперативни/ облици наставе - кооперативно учење наставник 
ученик, кооперативно учење у групама, тимска настава 

 
Циљеви и исход: 

 

 

• Приближити студентима  етапе  и  индикаторе комуникацијског  простора у 

дечјем вртићу 

• Разумевање моделa невербале комуникације у зависности од ситуационог 

амбијента у активностима из физичког васпитања 

•  Формирање страрегије комуникације  васпитача у васпитној групи 

 

 

 
 
Садржај: 

I Комуникологија-појам, предмет,функције 

II Елементи и значење комуникационог процеса 

 
III 

Врсте и типови комуникације 

 IV  Средства и нивои комуницирања у предшколским установама 

V Вештина комуникације деце у моделима физичких активности 

 
VI Технике посматрања модела комуникације у васпитној групи 

 
VII  

Знакови и значења у физичком васпитању 

 
VIII Појам комунолошког простора у физичком васпитању деце предшколског узраста 

IX  Психолошки профил детета у комуникацији са другим одраслим 

 

 
X Основни аспекти невербалне комуникације у физичком васпитању 

XI Покретне игре као модел невербале комуникације 

XII Модели активности из физичког васпитања као подстицај решавању конфликта у 

васпитној групи 

XIII Мотивација као фактор вербалне и невербалне комуникације у физичком 

васпитању 



 

 

 

XIV Основна правила пословног бонтона и комуницирања 

 

 

XV Средства ѕа масовно комуницирање као фактор васпитно-образовног процеса 

 

 
Литература: 

Рот, Н. (1983): Знакови и значења, Београд, Нолит. 

Суша, Б(2008): Комуницирање, Нови Сад, ФАМ 

Стојановић, М(2002): Невербална комуникација, Београд, Привредна комора 

Југославије 

Вишњић, Д., Јовановић, А., Милетић, М. (2004): Теорија и методика физичког 

васпитања, Београд, Факултет спорта и физичког васпитања. 
 

 

 

Метод оцењивања: Испит: САМОСТАЛАН РАД СТУДЕНТА   -теоријски и практични  60 бодова ; пројекат 

мале групе /30/, активност на вежбама  и предавањима 10 бодова. 

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0601 ЕСБП: 3 Година студија: 3 Семестар: 6 

Студијски 

програми: 

 

 

Назив предмета: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Наставник: Др Бранко Видицки 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 0 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, консултације, практични рад, посматрање и тумачење конкретних 

појава, семинарски радови, презентације 

Циљ предмета: Да студенти стекну знања о природи и друштву, формирају ставове о одрживом 

развоју, примјена стечених  знања 

Исход предмета: Очекује се да студент током наставе предмета усвоји и развије теоријска и практична сазнања, 

способности и вештине и поглед на одрживи развој, да утичe на унапређење људских и 

природних ресурса који ће бити потребни у будућности. 

Садржај предмета: Теоријска настава: 

 

Вежбе: 

Практичне, припремне, информативне, теренски 

рад, посете, дискусије. 

1. Биолошки агенси 

2. Загађивање земљишта 

3. Загађивање атмосфере 

4. Ефекти атмосферских загађивача 

5. Извори загађивања хидросфере 

6. Извори загађивања хидросфере 

7. Пречишћавање отпадних вода 

8. Пречишћавање отпадних вода 

9. Загађивање и заштита литосфере 

10. Мерење штетних агенаса 

11. Биолошки мониторинг 

12. Мониторинг воде 

13. Мониторинг хране 

14. Загађивачи и здравље човека, облици тровања, 

адаптација на токсине 

15. Регистар еколошких закона и прописа 

Литература: 1. Стевановић, Б. (2003): Енциклопедија-животна средина и одрживи развој, ИП 

ECOLIBRI, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево 

2. Глушица, З. Шогоровић, А. (2005): Имплементација система еколошког менаџмента, 

Графопапир, Шабац 

3. Јагањац, А., група аутора (2007): Живјети у складу са животном средином, Институт за 

хидротехнику, Сарајево 

4. Ђурић, Д., Петровић, Љ. (1996): Загађивање животне средине и здравље човека, Микан, 

Београд 



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

Методе извођења 

наставе: 

 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и  практични испит 20 

семинар          20   

    

 



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0602 ЕСБП: 3 Година студија: 3 Семестар: 6 

Студијски 

програми: 

струковни васпитач 

Назив предмета: Сарадња породице и вртића 

Наставник: Др Гордана Мијаиловић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 0 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања 

градива: 

Предавања, вежбе, индивидуално и групно проучавање одабраних тема из подручја сарадње 

породице и вртића (мала истраживања или есеј), посматрање и бележење података  о сарадњи 

породице и вртића – извештај са праксе у вртићу, консултације и текућа провера знања у 

функцији полагања завршног испита   

Циљ предмета: - да студенти усвоје савремена знања о породици и њеној васпитној функцији,  те  различитим 

облицима сарадње и партнерства породице и предшколске институције 

-да овладају стратегијама за укључивање породице и локалне заједнице у развијање 

курикулума у дечјем вртићу  

-да се  оспособе за пружање помоћи и подршке родитељима у решавању васпитних проблема 

у породици и непосредној припреми деце за полазак у школу 

-да се оспособе за истраживање потреба и интересовања породице  

   
Исход предмета:  -  поседовање знања о обележјима и васпитној функцији породице у савременим условима 

 -  оспособљеност за успоставање партнерског односа са породицом и остваривање различитих 

     облика  сарадње са породицом  

- спремност и оспособљеност за пружање помоћи и подршке родитељима у решавању 

   васпитних проблема у породици и припреми деце за полазак у школу 

- развијање курикулума у партнерству са децом, породицом и локалном заједницом 

    
Садржај предмета: 
                         1. недеља 

 

 

                         2. недеља 

 

3. недеља 

 

4. недеља 

 

5. недеља 

 

6. недеља 

 

7. недеља 

 

 

8. недеља 

 

 

9. недеља 

 

                        10. недеља 

                         

 

 

Теоријска настава: 

 

Вежбе: 

-предности и слабости савремене породице као 

средине за одрастање деце   
- модели организације породичног живота   

 - модел решавања проблемске ситуације у 

дисфункционалној и функционалној породици   

- препознавање задатака породичних циклуса  

  

 

-узроци и показатељи развојних тешкоћа и 

стратегије помоћи деци и родитељима 

 

-деца у ситуацијама развода брака -анализа  

текста, размена искустава  

  

-деца у породицама у којима има насиља- анализа  

текста, размена искустава;  

 

- облици комуникације васпитача са родитељима 

и њихова функција; 

  

-кораци у развијању партнерства са породицом; 

 

 

-родитељ у васпитно-образовном раду; 



 

                          11. недеља 

 

  

12. недеља 

 

 13. недеља 

 

  

14. недеља 

 

 

 

 15. недеља 

 

 

- позив родитељима за сарадњу –  

 

- родитељски састанак  

 

-запажања о сарадњи породице и вртића (искуства 

са праксе) –  дискусија на нивоу групе 

 

 -решавање проблемских ситуација у области 

сарадње породице и вртића  

  

-начини испитивања потреба и очекивања 

породице; технике и инструменти за снимање 

потреба и интересовања породице;  
      

Литература: - Група аутора (1984): Родитељи у дечјем вртићу, Београд, Завод за уџбенике и наставна 

средства  

- Каменов, Е. (1997): Припремам дете за школу, Нови Сад: Тампограф 

 -Марјановић,А.(1987)Васпитна функција породице, Дечји вртић као отворени систем 

Београд, Предшколско  дете,1-4  

 - Мијаиловић,Г, (2006) Дете у породици,Лаћарак,AM Graphic     

- Медић, С и др. (1997): Школа за родитеље, Социо-едукативни програм за породицу, 

Београд, ИПА  

Број часова активне наставе:   

                                            

Теоријска настава:  Практична настава:  

                           вежбе:      

15 

Методе извођења 

наставе: 

 Предавања, дискусије, игре улога,  анализа садржаја (текст),  анализа искустава са 

праксе у вртићу,  решавање проблемских ситуација,   

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања     10 

      

писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум                        30       практични испит  

семинар/ извештај о сарадњи породице и 

вртића (запажања са праксе у вртићу) 

            10          

    

        



Информације о предмету 

Шифра предмета: СВИП0603 ЕСБП: 3 Година студија: 3 Семестар: 6 

Студијски програми: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Назив предмета: Здравствено васпитање 

Наставник: Доц. Др Синиша Максимовић 

Сарадник:  

Статус предмета: основни x специј алистички  Тип: изборни x обавезни  

Предуслови: уписан семестар 

Недељни фонд 

часова: 

предавања 0 вежбе 1 лабораторијске вежбе  контролисани рад 

студента 

 

Метод наставе и 

савладавања градива: 

Консултације. Вежбе 

Циљ предмета: Да студент усвоји знања о здравственом васпитању као делу опште културе и обраѕовања. Да 

схвати значај и улопгу здравственог васпитања у формирању здравог начина живота и 

превентиви од многих болести како појединац тако и за друштво у целини. Да овлада вештином 

комуникације преношења позитивних ефеката здравственог васпитања у свим деловима 

друштва. 

Исход предмета: Студент је стекао знања, способности и вештине које је потребно да пренесе у све поре 

друштвеног живота.  

Садржај предмета: Теоријска настава: 

 

Вежбе: Здравствена култура- поглед у будућност. 

Бити здрав- није тешко. Боље спречити него 

лечити. Хигијеном штитит себе и друге, 

Информисање других о здравом стилу живота. 

Прпмоција здравља у свако вријеме и на сваком 

мјесту. Програм здравствене интервенције- рад у 

гриупама и по улогама- болести завиосности. 

Улога васпитача у формирању здравог стила 

живота код дјеце. 

 

Литература: 1. Ауторизована предавања 

2.  Берар, М. Џиновић-Којић, Д. (2008) Телесни развој и здравствено васпитање, Сомбор:    

    Универзитет у Новом саду, Педагошки факултет у Сомбору 

3.  Кекуш Д. (2006), Здравствено васпитање, Београд, Ауторско издање 

4. Томић, Б. (1976), Здравствено васпитање, Београд, Инситут за здравствено васпитање. 

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

Методе извођења 

наставе: 

Предавања, интерактивна настава,  презентације, индивидуални и групни рад. 

Оцена знања ( максимални број поена 100 ) 

Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 20 практични испит  

семинар 20   

 


