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1. Предшколска установа као институција и елементи њене структуре 

2. Функције предшколске установе 

3. Обележја вртића као отвореног система   

4. Различити модели предшколског васпитања/предшколске установе 

5. Васпитно-образовни програми, структура програма  

6. Опште основе програма предшколског васпитања у  Србији  

7. Модели програма А и Б 

8. Основна начела васпитнообразовног рада 

9. Циљеви васпитно образовног рада   

10. Однос циљева, активности и садржаја  васпитнообразовног рада 

11. Организација  живота у предшколској установи  

12. Улоге и активности васпитача у вртићу 

13. Улоге и активности деце у вртићу 

14. Карактеристике васпитног стила васпитача   

15. Посматрање дечјег понашања и праћење развоја – значај, сврха 

16. Техника и инструменти систематског посматрања 

17. Техника и инструменти феноменолошког посматрања  
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18. Социјализација – појам, дефиниције 

19. Најважнији агенси социјализације 

20. Процеси социјализације у вртићу 

21. Специфичности учења на предшколском узрасту 

22. Мотивација предшколске деце за учење  

23. Организација простора за дечју игру и учење  

24. Смернице за организацију физичке средине (дечје собе) у вртићу 

25. Креирање социјалне средине  

26. Адаптација деце у вртићу 

27. Проблеми адаптације и улога васпитача 

28. Припрема деце за полазак у вртић 

29. Услови за развој дечје друштвености у вртићу 

30.  Конфликти међу децом и како се они решавају 

31. Конструктивно решавање сукоба 

32. Испитивање социјалног статуса групе и детета у групи   

33. Услови и поступци за развој дечје самосталности  у вртићу 

34. Регулисање дечјег понашања  и улога васпитача  

35. Награде и казне у васпитању деце 

36. Добре и лоше стране награђивања деце  

37. Зашто децу не треба кажњавати и шта су алтернативе кажњавању    

38. Сарадња предшколске установе са породицом (значај и сврха, садржаји,..) 

39. Облици сарадње родитеља и васпитача 

40. Сарадња предшколске установе са школом  (захтеви, садржаји и облици) 

41. Сарадња предшколске установе са локалном заједницом (захтеви, садржаји, 

облици) 

42. Припрема деце за полазак у школу 
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Вредновање рада студената: 
  

Предиспитне активности:   

 

- активност на вежбама .......................макс. бр. поена..........10   

            (рад на задацима  у оквиру вежби )  

- колоквијум  (тест знања )..................макс. бр. поена..........25  

- израда пројекта ..................................макс.бр.поена ............15 

            (структуирање простора за игру и учење – рад у тиму од три члана) 

 

Испит:  

усмени испит ..................................................макс. бр. поена............50 

(услов за полагање испита су положен колоквијум и предат и вреднован пројекат)   

  

 

 

 

 

 

 

 



Пројекат - Процена функционалности собе за боравак деце и предлог 

реорганизације   у складу са захтевима за функционалност простора за 

игру и учење деце. 

 

Упутство за израду прojекта  

 

1. Сачините скицу простора једне дечје собе у вртићу и опишите је ( у току 

праксе у вртићу). Процените функционалност дечје собе (физичке средине) 

за дечју игру и учење - придржавајте се критеријума за функционалност 

физичке средине. Посебно  је важно да наведете шта процењујете као 

нефункционално.  

2. Повежите се са још два студента, тако да формирате тим. Анализирајте 

своје радове и одаберите најпогоднији простор (собу) за реорганизацију.   

Потребно је да сачините што јаснију и детаљнију скицу реорганизованог 

простора и  приказ  функционалности реорганизованог простора. (Објасните 

зашто је ваш предлог функционалнији).  

Договорите се како ћете радити и поделите задатке. На крају рада опишите 

како сте радили: колико дуго, где, ко је шта радио, да ли је било проблема, 

шта вам је било најтеже, најлакше, и сл.)  

 

Рад доставите наставнику до краја семестра. Рад се вреднује са 

максимално 15 поена.  

 

  

                                                                     наставник  

                                                                     др Гордана Мијаиловић, проф. 


