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1. У В О Д 
 
 
1.1. Историјат школовања просветног кадра у Вршцу 
 

Немачка Препарандија, основана далеке 1854. године, прва је установа у 
Вршцу, а друга у Војводини, за образовање учитеља, а касније и васпитача. 
Ученици српске, румунске и мађарске националности, будући учитељи, имали су 
у оквиру Препарандије као предмет свој матерњи језик. Био је то почетак 
заједничког школовања. 

Од 1868. године питањем организовања школа и њиховим надзором се 
уместо црквених веродостојника почињу бавити политичка представничка тела у 
држави, почев од земаљске владе и њеног Министарства просвете, преко 
жупанија, срезова до општинских управа. 

1871. године се Учитељска школа из Вршца сели у Сегедин, где се спаја са 
већ постојећом мађарском Учитељском школом. Овај догађај је представљао крај 
Немачке католичке установе за образовање учитеља у Вршцу. 

1920. године у Вршцу се отвара Учитељска школа. Била је то мешовита 
школа која је служила потребама целог Баната и Подунавске области. Школовање 
је трајало три године, а у учитељским школама су у то време оспособљаване и 
забавиље. Вршачка Учитељска школа је постала центар за полагање државних 
стручних испита за учитеље и забавиље из поменутих области. 

1929. године трогодишње школовање учитеља се продужава на пет 
година. Петогодишње школовање у Учитељској школи у Вршцу траје до 1940. 
године. У то време Учитељска школа у Вршцу била је бројно највећа у држави. У 
време оснивања, међу ученицима су постојале велике разлике по узрасту и по 
територији одакле су долазили. Било их је из свих крајева наше државе. Често је 
Министарство за просвету упућивало, по својој потреби, ученике у ову школу. 

Након предратне петогодишње Учитељске школе, у првих десет 
послератних година (од 1944. до 1954. године) имамо период четвороразредне 
Учитељске школе у Вршцу. Овај период карактерише честа измена наставних 
планова и програма. Замерке о оптерећености и недовољној стручној 
усмерености четворогодишње Учитељске школе нису биле отклоњене, тако да се 
школске 1952/53. године доноси нови наставни план и програм, који, између 
осталог, поново продужава школовање учитеља на пет година. 

Новембра 1954. године Учитељска школа у Вршцу је, као и све Учитељске 
школе тога времена у Југославији, добила нови наставни план и програм, који је 
значио нову етапу у постојању и њеном развијању, етапу која ће трајати следећих 
20 година, све до оснивања Педагошких академија на овим просторима. 

Педагошка академија „Жива Јовановић“ у Вршцу основана је јуна 1973. 
године. Академија је почела са радом у објекту Учитељске школе од које је 
наследила целокупна наставна средства и опрему. Одлуком Заједнице 
образовања Војводине формирана су два смера – за наставу на српском језику и 
за наставу на румунском наставном језику. Законом о педагошким академијама 
предвиђа се образовање учитеља у педагошкој академији, јединственој вишој 
школи у трајању од 6 година које обухвата два наставна ступња: први у трајању 
од 4 године и други у трајању од 2 године. Школске 1975/76. године промене у 
систему средњег васпитања и образовања уносе промене и у рад педагошких 
академија, тако да се ученици после завршеног општег образовања у трајању од 
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две године уписују у I (припремни) ступањ педагошке академије у двогодишњем 
трајању, а затим, уколико желе, могу наставити школовање на другом ступњу и 
где после положеног завршног испита добијају звање наставника разредне 
наставе за прва четири разреда основне школе.  

Посебно истичемо школску 1980/81. годину када први пут у Педагошкој 
академији у Вршцу почиње са радом  одељење у којем се припремају васпитачи 
за рад у предшколским установама. У оквиру школовања васпитача, формирана 
је група на српском и румунском наставном језику. 

Следећа етапа школовања просветног кадра у Вршцу везује се за 1983/84. 
годину и траје до 1992/93. године, када настава на педагошкој академији 
функционише као виши степен у трајању од 2 године. Посебно се може издвојити 
школска 1990/91. година, када се на иницијативу Републичког фонда за више и 
високо образовање, на Педагошкој академији у Вршцу уписују студенти из 
суседне Румуније на одсеку наставника разредне наставе на српском језику, 
припремајући на тај начин учитељски кадар за основну школу у одељењима са 
наставом на српском језику у Румунији.  

Све до 1993. године и укидања педагошких академија, све промене у 
погледу нивоа и трајања образовања односиле су се и на васпитаче и на учитеље, 
тако да се њихов равноправан однос одржавао пуних 45 година. Закон о 
оснивању учитељских факултета и о укидању и промени делатности педагошких 
академија и виших школа означио је нову фазу у едукацији како васпитача, тако 
и учитеља. Занимљиве су у том смислу тадашње процене многих стручњака да ће 
поново успостављене разлике у нивоу образовања васпитача и учитеља, 
неповољно утицати на селекцију, друштвени статус и углед васпитачке 
професије. Таква мишљења присутна су и данас, тако да ће се, надамо се, 
подизањем школовања васпитача на академски ниво, опет изједначити трајање 
школовања васпитача и учитеља. 

Виша школа за образовање васпитача у Вршцу, основана је 1993/94. 
године, када Педагошка академија прелази на образовање новог профила 
наставног кадра - васпитаче за предшколске установе. Тада је усвојен и актуелни 
Наставни план и програм за Више школе за васпитаче. Данас на Вишој школи за 
образовање васпитача у Вршцу постоје два одсека - за образовање васпитача на 
српском језику и за образовање васпитача на румунском језику.  

Важна етапа (која и данас траје) у развоју образовања наставног кадра у 
Вршцу може се везати за школску 1994/95. годину, када Учитељски факултет из 
Београда организује консултативну наставу за наставнике разредне наставе који 
су завршили Педагошку академију ради полагања диференцијалних испита и 
стицања звања професора са високом школом у трајању од 4 године за рад у 
прва четири разреда основне школе. Законом о Учитељским факултетима 
Републике Србије отворено је 6 факултета ове врсте на територији Србије. 
Факултет у Београду преузео је обавезу да образује учитеље на овом нивоу за 
наставу основне школе на румунском језику. Овакав вид дошколавања оних који 
су завршили Педагошку академију, превасходно за кандидате са територије 
Јужног Баната, одвијао се на српском и румунском језику.  
 1998. године у Вршцу се отвара Одељење Учитељског факултета у 
Београду. Настава се изводи на српском и румунском језику, а до данас је на 
овом одељењу дипломирало око 30 студената на дошколавању и око 20 редовних 
студената, чиме су стекли звање професора разредне наставе. 
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1.2. Историјат двојезичног образовања просветног кадра  
       у Вршцу - 

 
Већ смо навели да је давна 1854. важна за почетак заједничког 

школовања младих људи који нису били исте националности. 
1933. године Владе Краљевине Југославије и Краљевине Румуније 

закључиле су Конвенцију о уређењу мањинских основних школа у Банату. 
Према овој Конвенцији, образовање учитеља и васпитача за потребе 
образовања и васпитања деце румунске мањине у основним школама и 
вртићима вршиће се на румунском језику у одељењу Учитељске школе у Вршцу. 

Школске 1932/33. године за учитеље румунске националности уводе се 
предмети на матерњем језику (веронаука, румунски језик, аритметика), као и 
уџбеници на румунском језику, а од школске 1935/36. оснива се самостално 
одељење на румунском језику, одељење које је присутно у континуитету до 
данас; то је континуитет којим може да се поноси свака држава у Европи. 

У току постојања румунског одељења при Учитељској школи у Вршцу, у 
периоду од 36 година, ово одељење похађало је 660 ученика румунске 
националности (дипломирало 438), а од 1974. до данас при Педагошкој 
академији и Вишој школи за образовање васпитача, од уписаних 509, 
дипломирало је 403 учитеља и васпитача.  

Од преко 800 интелектуалаца румунске мањине, који су стекли солидно 
базично образовање (основне студије) у поменутим образовним установама, 
велики број није се определио за едукацију деце, већ су постали наши истакнути 
научници, универзитетски професори, лекари, уметници, културни радници. 
Обзиром да су једино у Вршцу могли да се школују на матерњем језику (од 
основне школе, средње, више до високог образовања), Вршац постаје једини 
културни и духовни центар румунске мањине у нашој држави. 

У наведеним образовним институцијама спремали су се, а и данас се 
спремају, будући учитељи и васпитачи који ће моћи васпитавати младе 
генерације румунске мањине у Србији у духу мултикултуралности, толеранције, 
поштовања културе других народа и мањина из наше мултиетничке државе. 
Такође, они ће дати велики допринос и на пољу културног и духовног уздизања 
румунске националне мањине код нас, као и бржој интеграцији наше земље у 
Европу.   

Интеркултурно образовање које пружа Вршац треба да смањи стереотипе 
код деце предшколског и основношколског узраста; такође може да спречи 
декултурацију и асимилацију, поштовање индивидуалних разлика и уважавање 
културног идентитета. 
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2. ОПРАВДАНОСТ ОСНИВАЊА ВИСОКЕ  
    ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА  
    ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 
 

Предлог за покретање, организовање и извођење студија на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу резултат 
је објективних друштвених потреба (мултикултурних, социолошких и етничких), а 
утврђен је на основу стручне анализе постојећег стања. 

Као одговарајући организацијски оквир за извођење струковних студија 
за васпитачки позив, предложено је трогодишње образовање васпитача деце 
предшколског узраста, а након основних студија и једногодишња 
специјализација кандидата који се за то одлуче. 

Бројни су разлози за то: 
• О потреби осавремењивања система и садржаја образовања васпитача, 

посебно о подизању њиховог образовања на високошколски ниво, било је 
много речи на стручним и научним скуповима одржаних последњих 
четврт века. Полазећи од анализа нашег система професионалне обуке 
васпитача и искуства многих земаља у свету, као и препорука 
међународних организација, закључено је да је високошколско 
образовање васпитача императив времена и услов ефикаснијег 
васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста; 

• Образовни ниво васпитача представља један од кључних услова и 
предиктора квалитета предшколске установе, односно, васпитно-
образовног рада. Што је образовање васпитача потпуније и 
специфичније, бољи су и развојни ефекти рада са децом. У том смислу, 
проблем образовања васпитача постаје стратешко питање за друштво, 
заоштрено у мери пораста броја деце обухваћене предшколским 
установама. У нашем друштву, такође, потребна је ефикаснија 
организација функционисања система предшколског образовања која се 
мора посматрати у контексту његових виталних циљева. Промене у овом 
сегменту би допринеле остваривању стратешких циљева развоја и улоге 
предшколског образовања у општем друштвеном и економском развоју 
земље. Циљ је поставити савремени модел који ће комплетније и 
иманентније одговарати друштвеној стварности и који ће пратити 
планирани развој друштва; 

• У перспективи, подизање образовања васпитача на виши ниво уз 
продужење трајања школовања (тенденције све присутније у свету), 
налази своје оправдање у значајно измењеним образовним потребама 
друштва, породице и деце, који пред све наставнике, па и васпитаче, 
постављају изузетно високе и сложене задатке (стручне, личне, 
комуникацијске...). Постоје бројни друштвени и стручни разлози који 
указују на неопходност високошколског образовања васпитача. Овом 
приликом, навешћемо неке од њих: 

• Основни разлог продужења школовања васпитача лежи у чињеници да за 
две године није могуће добро припремити студенте за обављање сложене 
делатности васпитања и образовања у најосетљивијем и најбурнијем 
периоду развоја деце. Са 10 наставних предмета и 4 практикума у првој 
години и 8 наставних предмета и 2 практикума у другој години, 
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студенти, будући васпитачи, били су преоптерећени и нису се могли 
добро припремити за позив који су одабрали, нарочито у практичном 
погледу. 

• У свету  је општеприхваћен став да сви просветни радници треба да 
имају високу школску спрему, што је спроведено како у развијеним 
земљама, тако и у земљама сличним по развоју нашој (Мађарска, 
Бугарска), где се на педагошким факултетима и високим школама 
припремају разни профили, међу којима су и васпитачи предшколске 
деце, васпитачи у домовима и интернатима, у продуженом боравку и 
друго. Такође, наша земља као потписница Болоњске декларације којом 
се жели уједначити високошколско образовање на европском простору, 
мора омогућити мобилност својим студентима, а то се може постићи 
једино подизањем квалитета студирања и продужавањем школовања 
(двогодишње више школе више не постоје у образовном европском 
систему). 

• Научна сазнања у педагогији и психологији последњих деценија открили 
су огромне развојне потенцијале управо на узрасту од рођења до седме 
године живота, када се постављају темељи читаве личности. Хоће ли ти 
потенцијали бити искоришћени и уграђени у најдрагоценије ресурсе 
сваког друштва - људске ресурсе, највише зависи од услова за одрастање 
деце, као и кадра који их васпитава и образује. Отуда преовлађује став 
да васпитно-образовни рад са млађом децом није мање одговоран и не 
захтева мање стручности од рада са децом на осталим узрастима, што, 
такође, намеће потребу да се школовање продужи. 

• Постизање вишег квалитета у предшколском образовању у спрези је са 
подизањем квалитета студија на вишим нивоима образовања. Квалитет 
предшколског образовања треба да буде један од основних циљева 
укупне стратегије развоја и стратегије развоја образовања у наредном 
дугорочном периоду. 

• Разлози покретања, односно настављања васпитачких студија повезани 
су са многобројним глобално-друштвеним променама. Присутне 
социјално-демографске промене (у целом свету, а све више и у нашој 
земљи), као и промене положаја детета у друштву и породици, доприносе 
порасту броја деце уписане у предшколске установе. Променом духовне 
климе и доминантних вредности која поред експанзије тржишта, 
промена у вези приватне својине, демократизације друштва и 
технолошке транзиције представљају саму транзицију, могу се очекивати 
и позитивне промене у систему предшколског васпитања и образовања. 

• Високошколско образовање васпитача подразумева и подстиче научно-
стручно усавршавање запослених;  

• Вршац је одувек духовни, културни и образовни центар Румуна у Србији. 
Само у нашем Граду постоје сви нивои образовања на румунском 
матерњем језику, од предшколских до високообразовних установа; 

• Вршац је постао међународни образовни центар јер се у њему на оба 
наставна језика школују учитељи и васпитачи, и Срби и Румуни, из 
суседне Румуније у којој до сада још не постоји високо образовање за ове 
профиле. Посебно истичемо образовање Срба из Румуније који на свом 
матерњем језику преносе знања својим сународницима (Србима у 
Румунији); 

• Као врло значајно истичемо да је на Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу од школске 2009/2010. 
године започето образовање студената на ромском наставном језику; 

• Рентабилност Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
«Михаило Палов» у Вршцу доказује велики број студената са ширег 
географског подручја. Овде стичу образовање васпитачи из свих општина 
јужног и средњег Баната, затим из Смедерева, Пожаревца, Велике Плане, 
Бора... па, чак, и из Црне Горе; 
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• Вршац је и међународни едукативни центар за даровите. Потврда томе је 
15 до сада одржаних међународних округлих столова (у континуитету) 
посвећених овој тематици, као и зборници са ових округлих столова 
штампаних на више европских језика; 

• С обзиром на недавне измене система образовања којима се предвиђа 
обавезно похађање деце у припремним групама (тзв. нулти разред), у 
којима васпитно-образовни рад организује васпитач, сматрамо да се 
пружа могућност запошљавања већег броја нових васпитача и отварања 
васпитно-образовних група у мањим местима у којима до сада из 
многобројних разлога предшколске установе нису постојале. То ће од 
кандидата који су дипломирали на основним струковним студијама и 
стекли звање струковног васпитача захтевати и оспособљавање за примену 
припремног предшколског програма, односно темељније оспособљавање за 
припрему детета за полазак у школу;  

• С обзиром на актуелну потребу подстицања и манифестовања 
стваралачких способности предшколске деце и њиховог припремања за 
сценске наступе потребно је темељније оспособљавање кандидата који су 
дипломирали на основним струковним студијама и стекли звање 
струковног васпитача за припрему сценских наступа деце. Тиме би се 
уписани кандидати припремали за практичне активности које 
подразумевају приредбе, смотре дечијег стваралаштва и јавно 
приказивање рада установе.  

• Предложени студијски програм за васпитаче јасленог узраста требало би 
да попуни празнину која је до сада постојала у припремању васпитача, 
односно стручњака за рад са децом јасленог узраста. Нови закон о 
предшколском васпитању и образовању (23. 03. 2010.) уважио је чињеницу 
да  је развој детета у предшколском периоду најбурнији, те да у оквиру 
овога периода постоје узрасти који имају своје специфичности, чије је 
уважавање, уз уважавање индивидуалних карактеристика детета услов 
успешног васпитно-образовног рада. Ово подразумева посвећивање не 
само нези деце у овом периоду, него и педагошком раду, бољем познавању 
психо-физичких карактеристика узраста, као и могућности за процену 
индивидуалних карактеристика. Зато је наведени Закон дао могућност да 
се васпитно-образовним радом са децом јасленог узраста баве васпитачи 
јасленог узраста.  Сматра се, дакле, да би се припремом васпитача за рад 
на јасленом узрасту јаче нагласили педагошки моменти у периоду када је 
развој функција буран. Развој интелектуалних способности данас већ и код 
нас прати више дидатичко-методичких приручника, који нуде методичка 
упутстава о структурисању развојне средине у којој би деца раног узраста 
могла конструктивно, стваралачки да делују и играјући се стварају 
представе као основе за будуће појмовне оквире. Период на који се 
програм односи сматра се врло значајним за развој интелектуалних 
потенцијала. којим се, поред досадашњег наглашавања значаја неге на 
овом узрасту, више пажње придаје и сфери интелектуалног васпитања 
(томе у прилог иду налази истраживања у и неуропсихологији, когнитивној 
психологији и др.). 

 
Посебно истичемо да је Вршац мултикултурална заједница и да су се до 

сада на Вишој школи за образовање васпитача равноправно школовали 
припадници многих народа и националности и да је мултикултурално образовање 
припадника већинске и мањинских заједница (румунске и, од прошле године, 
ромске) један од предуслова за европеизацију образовног система у Србији. До 
сада су студенти румунске националности долазили из Вршца, Зрењанина, 
Алибунара, Житишта, Ковачице, Панчева, Ковина итд, а такође и из суседне 
Републике Румуније (Тамишке Жупаније и Жупаније Караш-Северин). Наравно да 
број ових студената и економски разлог није пресудан, већ чињеница да се на 
овај начин поштује култура и етнички обичаји свих националности, негује дух 
заједничког живота и толеранције на овим просторима. 
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 3.  МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И ГЛАВНЕ ИДЕЈЕ  
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НА ВИСОКОЈ  
ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА «МИХАИЛО 
ПАЛОВ» У ВРШЦУ   

 
 
3.1. Мисија  

 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

«Михаило Палов» у Вршцу ће обављати стручну делатност на образовању 
васпитача за рад са предшколском децом на српском и румунском 
језику. 
 
 
3.2. Усаглашавање циљева Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача са европским 
образовним контекстом 
 

У студијске програме интегрисани су савремени међународни аспекти 
који се односе на знања и стручне вештине којима данас Европа тежи. То је 
утицало на профилисање програма за образовање кадрова који ће радити у 
предшколским установама. Циљ је да се они оспособе за ефикасно 
индивидуално и социјално функционисање у савременим образовним 
околностима. 

Актуелни трендови у образовању у Европи захтевају бројне промене у 
овој области. Рецимо, «Меморандум доживотног учења» са Конференције у 
Лисабону предност даје кључним компетенцијама неопходним «за успешно 
учествовање у животу заједнице и на тржишту рада». Поменути меморандум о 
европском оквиру истиче као кључне компетенције следеће: информационе 
технологије, страни језици, технолошка култура, предузетништво, социјалне 
вештине и грађанско друштво. 

Савремени педагози суочавају се данас са захтевима за конципирањем 
курикулума оријентисаног ка будућности, који се, углавном, односи на следеће: 
приступ информацијама, јасно резоновање, ефикасна комуникација, 
разумевање околине, разумевање социјалних вештина и демократско 
грађанство. 

При конципирању студијских програма за васпитаче пошли смо од 
чињенице да савремени педагози говоре о читавом сету општих способности, 
односно компетенцијама, као неопходном услову за постизање индивидуалног и 
социјалног остварења. Компетентност, и њене уже области самокомпетенција и 
социјална компетенција, сматрају се кључним способностима у питањима 
остварења појединца у личном и социјалном животу у 21. веку. 

Јединствен образовни европски простор могао би да буде, са становишта 
младих, предност у смислу већих могућности за њихову покретљивост, као и за 
проходност идеја (мисли се на мешање, међусобно утицање...). Данас, чини се, 
педагогија израженије има критичку одговорност да младим људима преноси 
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вредности и помаже им да донесу не само мудре, него и људске и моралне 
одлуке. Зато се младима морају пружати могућности да изграде такве вештине 
као што су алтруизам, емпатија и људско разумевање - да развију 
самопоштовање и способност да воле - да се оспособе да планирају и предвиђају 
консеквенце својих одлука и акција, што подразумева толеранцију, вештину 
слушања, способност решавања проблема, способност сагледавања смисла у 
свему што радимо, у свему што се дешава око нас. Затим, ту су вештине 
ношења одговорности, вештина покретања иницијативе и много других особина 
које подразумева тимски рад. На практичном нивоу ово значи да могу да раде у 
тимовима, што подразумева креативност и индивидуалне доприносе 
квалитетним резултатима (често и у ad hoc тимовима).  

Претходне констатације стављају у први план потребе да се у наставном 
курикулуму више нагласи јединство науке, процеси истраживања и сазнавање 
суштине и смисла. Брза променљивост савремености подразумева иницијативу, 
флексибилност, критичност и креативност, као животне императиве. У том 
смислу, мењају се представе о  могућностима људског развоја, а многе нове 
теорије, попут теорије Рувена Фојерштајна о структуралној когнитивној 
модификацији, мењају образовни свет и стварају нову слику развоја сваке 
индивидуе. Све ово прате наглашеније потребе за методама интеракције, 
тематским курикулумима, тимској настави, како би се ефикасније ишло ка 
циљу, ка све већој компетенцији у основним вештинама, неопходним за 
опстанак у савременом свету. 

Свет ка коме Велика Европа тежи има у себи и јасно истакнуту ноту 
оплемењивања путем уметности. На уметности се данас гледа као на језике који 
говоре о културним и индивидуалним разликама, који повећавају репертоар за 
комуникацију и разумевање, које пружају могућности за употребу интелектуалне 
вештине вишег реда и које отварају путеве за самоизражавање и увећавање 
самопоштовања. У савременим школама данашње Европе уметности се све 
мање проучавају у издвојеним предметима, а више интегрисано, у склопу 
целокупног курикулума, не губећи из вида могућности њиховог деловања на 
комуникативне и саморефлексивне вештине. 

Са повећавањем различитог састава становништва европских земаља, на 
индивидуалне разлике све се више гледа као на снагу кроз коју треба учити. Ове 
разлике су често засноване на културним разликама и отуда се ради о разликама 
у перцепцији, у персоналности стилова учења и разликама у врстама 
интелигенције које су истакли Гарднер, Перкинс и Стернберг, а поред тога, 
значајна је и чињеница да на когнитивне нивое утичу, не само наследни 
фактори, него и пружене могућности. 

У време друштва које учи и тежњама да оно буде обележено 
оспособљавањем младих да се са што више успеха »носе« са несигурношћу и 
непредвидивошћу, питање компетенција будућих учитеља и васпитача, 
сагледавано из угла тежњи за стварањем јединственог академског простора у 
Европи, има више аспеката. Истакнути истраживачи, познаваоци ове области 
на југоистоку европског простора, посветили су им се на различите начине. 

Поменућемо кључну компетенцију савременог образовања изражену у 
синтагми »компетенције за доживотно образовање«. У уједињеној Европи се ова 
компетенција налази у врху оних које чине циљ васпитања; принципи који стоје 
у основи одређења концептуалног оквира кључних компетенција, а које смо 
неминовно имплементирали у студијске програме, односе се на следеће:  

- понуђени оквир компетенција младих је први покушај Европске уније да 
се обезбеди свеобухватна, и избалансирана листа кључних компетенција 
потребних за остварење и развој сваког појединаца, за друштвени 
живот, и запослење у друштву које учи. Листа је схваћена као оквирни 
систем у оквиру политике образовања и намењена је свима који су 
одговорни за стварање услова за учење на свим узрастима; ово оквирно 
значи да се подразумевају могућности прилагођавања различитим 
контектима и потребама оних који уче; 

- компетенције и кључне компетенције односе се на базичне вештине, 
односно на основну писменост и рачун и на друге животне вештине, као 
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што су: комуникација, знање, ставови и вредности и укључују способност 
учења;  

- у друштву које се стално мења подразумевају се флексибилније, 
генеричке и променљиве компетенције, које обезбеђују вештине, знања и 
ставове потребне за решавање различитих проблема у различитим 
контекстима, дакле, подразумева се виши ниво развијености 
компетенција којима је могуће ефикасно реаговати  у ситуацијама које 
варирају, те се не тежи развоју специфичних, него флексибилнијим 
компетенцијама; 

- досадашња мерења кључних компетенција ПИСА и ИАЛС, везане за језик 
и математичку писменост, као и ЦЕФ-а које описује нивое овладаности 
страним језицима и овладаности метакогнитивим способностима наводе 
више кључних компетенција на националним и уопште у европским 
димензијама. Издвајамо неке од њих: комуникација на матерњем језику, 
комуникација на страном језику, математичка писменост и основне 
компетенције у науци и технологији, доживотно учење, интерперсоналне 
и социјалне компетенције, предузетништво и култура. 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача треба да 

пружи добро опште образовање у коме је лични развој из угла европске 
димензије, пре свега, у функцији: 

- пружања младима знања, компетенција и ставова који су им потребни да 
би били спремни за главне изазове европског друштва; 

- припрему младих за мобилност, рад и свакодневни живот у 
мултикултурној и мултилингвалној Европи; 

- оспособљавање младих да сачувају своје заједничко културно наслеђе и 
да испуне своје одговорности као грађани Европе. 
Из претходних ставова у документу из кога су и они узети наводе се 

циљеви образовања који се на њих наслањају, а односе се на следеће: 
- образовање за живот, 
- за учешће у демократском друштву, 
- за сарадњу у Европи, 
- за промоцију свих талената, креативност, 
- лични развој, 
- критичко мишљење, самосталан рад, 
- поштовање вредности као што су демократија и људска права, 

хришћанске и хуманистичке вредности, 
- широко опште образовање, 
- темељно уже стручно образовање,  
- поштовање европског заједничког културног наслеђа и историје. 

Глобална интеграција ових елемената у циљеве образовања у земљама 
Европе отпочела је деведесетих година и иновирани су циљеви у Француској, 
Шведској, Данској, Немачкој, Чешкој, Пољској, Украјини, Мађарској, Словачкој, 
Словенији итд. Темпо и обим промена није исти у поменутим земљама, али се 
констатације на ово питање састоје у следећем: заједничко им је, бар на нивоу 
начелног дефинисања циљева, то да су ти редефинисани циљеви обухватили 
развој личности васпитаника, његову припрему за живот у мултикултурном 
друштву и његово поштовање вредности као што су толеранција, мир, верске, 
расне и друге разлике. 

 
 
 
Дефинисани нови или редефинисани претходни циљеви обезбедиће: 

- припрему младих људи која ће им омогућити стицање у свом личном 
животу, позитивне и реалистичке слике о самом себи, коју ће остварити у 
личним, друштвеним и заједничким приликама; 

- припрему за живот у демократском друштву, што укључује права, 
основне слободе, дужности и одговорности грађана и пружање помоћи 
младим људима при укључивању у јавни живот; 
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- припрему за рад која треба да омогући широки поглед на рад и укључи 
теоријски увод у природу и облике рада и радног искуства; 

- припрему за културни живот како би млади могли да нађу изворе за 
богаћење своје личности и укључе се у духовно, културно и историјско и 
научно наслеђе, као и припрему за живот у мултикултурном друштву. 
Степен општости и садржаји циљева разликују се од земље до земље, 

углавном, од структуре система образовања (степена централизације образовног 
система). У земљама Европске уније добили су значај у контексту припреме 
младих за будуће интеграције Европе, чему и ми тежимо. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу ће своју мисију и циљеве преиспитивати периодично, 
евалуирати њихову сврсисходност и на основу тога усавршавати. 
 
 
 
3.3. Упоредивост и компатибилност са иностраним 
програмима за образовање просветног кадра 
 

Предложени студијски план, као и програми које садржи, усклађен је са 
постојећим студијским плановима и програмима на сродним институцијама у 
низу земаља у западној Европи (Аустрија, Норвешка, Немачка, Швајцарска, 
Ирска, Финска, Холандија, Словенија...), као и у земљама у окружењу 
(Мађарска, Словачка, Чешка, Румунија, Хрватска). С обзиром на то да је сваки 
систем образовања васпитача развијен за потребе школског система одређене 
земље, суочавамо се са разноврсношћу модела у Европи. Ово се односи како на 
дужину студија, тако и на садржаје који се на студијама изучавају. Нова 
концепција студија на Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача «Михаило Палов» у Вршцу упоредива је са концепцијама на основу 
којих се исти профили образују - на такозваним Педагошким академијама, 
Педагошким факултетима и Високим учитељским школама у наведеним 
земљама.  

На Високој школи струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу предвиђа се да се васпитачи предшколске деце образују на 
основних студијама у трајању од 3 године. Имајући на уму да су се у 
досадашњем периоду васпитачи предшколске деце оспособљавали на вишим 
школама у трајању од две године, што је процењено као недовољно, сматра се 
оправданим продужење школовања за још два семестра.  

Упоредивост Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
«Михаило Палов» у Вршцу са програмима заступљеним у другим земљама огледа 
се и у томе што је уведен кредитни систем бодова, при чему су, према 
стандардима који су прихваћени у Европи, пажљиво одмерене предиспитне и 
испитне обавезе студента, тако да је број кредитних поена у складу са 
оптерећењем студента у оквиру једносеместралних курсева. У исто време, поред 
тога што својим студентима нуди најновија научна сазнања из области 
образовања и прати актуелна научна сазнања, увођењем савремених метода и 
техника поучавања, као и континуираним праћењем појединачног студента у 
оквиру сваког курса одговара европским трендовима.  

Студијски план и програм Високе струковне васпитачке школе y Вршцу 
подробније је поређен и структурно и формално усклађен са сродним 
институцијама у окружењу и Европи: са Педагошким факултетима у Оулу и 
Тампереу (Финска), са Педагошким факултетом у Марибору (Словенија), као и са 
Високим школама у Сплиту и Пули (Хрватска), у којима се под кровом једне 
институције образују два профила – и васпитачи предшколске деце и учитељи.  

На основу анализе закључујемо да је студијски програм усаглашен са 
европским стандардима у потледу услова уписа, нивоа и трајања образовања 
васпитача, услова преласка у наредну годину, као и стицања дипломе.  

Када поредимо садржаје који се обрађују на поређеним институцијама 
увиђамо да студијски планови и програми садрже сразмерно сличан удео 
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академско-општеобразовних предмета, научно стручних, односно, педагошко-
психолошких предмета, као и стручно апликативних, односно предмета и 
методика које су заступљене у предшколским установама.  

Студијски план обухвата и изборне предмете, чиме је студентима 
омогућено да сами креирају своје студије и продубе знања из области које их 
посебно интересују.  

Када говоримо о пракси, као о још једном изузетно важном сегменту 
образовања васпитача, закључујемо да студенти проводе сразмерно приближно 
време у непосредној пракси као и њихове колеге које се за наведене позиве 
образују у иностранству. Док је у нешто нижем обиму заступљена у првим 
семестрима студија, пракса се постепено интензивира и највише је присутна у 
оном делу програма који обухвата методичке дисциплине, повезујући научно 
знање из предметних области, методичке вештине и методичку праксу. Исто 
тако, пред студенте Високе струковне васпитачке школе стављају се исти 
захтеви као и пред студенте у другим институцијама када је у питању обим, 
квалитет и дужина писања завршног рада.  

Ова компатибилност са иностраним програмима неопходан је предуслов 
за мобилност студената у току студија, као и за касније запошљавање на 
простору читаве Европе.  
 
 
 
 
3.4. Наставна филозофија Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у 
Вршцу као основа за развој компетенција васпитача 
 

Данас на педагошкој сцени влада плурализам теорија васпитања, тако да 
постоје бројна и различита тумачења циљева образовања и учења. Промене на 
глобалном плану намећу преиспитивање националних циљева и стандарда са 
глобалним друштвено-економским циљевима. У суштини дискурса који данас 
утиче на циљеве образовања су питања глобалне међузависности и будућности, 
космополитизма, економске и социјалне ефикасности, социјалне правде, 
демократског грађанства, као и питања академске рационалности и 
персоналног раста и развоја. Филозофија данашњег трасирања путева у 
образовању савремене Европе ослања се на егзистенцијализам.  

Појава и развој теоријског плурализма, а нарочито конструктивистичке 
метатеорије и развојно-хуманистичког правца у педагогији, наметнуле су нове 
приступе у тумачењу и разумевању процеса и појава у индивидуалном и 
социјалном функционисању појединца. Промењена представа о човеку, 
другачији приступ развоју и васпитљивости људских потенцијала, врши снажан 
утицај на област васпитања и образовања, али истовремено отвара и нове 
перспективе промишљања, као што су концепт и домети доживотног 
образовања. У служби овога су и критички тонови усмерени ка постојећим 
начинима проучавања и истраживања личности. Концепти развојности и 
васпитљивости појединца заузимају све више простора, а у складу са 
прихватањем »модела изазова« настао је и концепт компетентности који 
савремени аутори оцењују као концепт који на најбољи начин сажима модел 
људског функционисања, заснован на развојним теоријским правцима. 
Прихватљивост овога концепта заснива се  на  његовом инсистирању да се 
повеже лични развој са обележјима и значењима друштвеног дискурса, а 
заснованост му лежи на развојно-хуманистичком, узајамном и одговорном 
односу појединац - заједница. Посебну улогу у овом концепту има образовање у 
подстицању развоја људских потенцијала за стицање компетентности као опште 
способности појединца. Ово последње чини основу на коју се поставља нови 
приступ, или нови модел интеграције досадашња два опозитна педагошка 
приступа, две педагошке рефлексије (педагогија есенције и педагогија 
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егзистенције). У новом моделу компетентност се разуме као сложај потенцијала, 
васпитљиви развојни капацитет појединца за успешно остваривање сопствених 
циљева, потреба и улога у различитим областима друштвеног и професионалног 
живота, али и за међусобно, задовољавајуће саобраћање са другима. 

Наша европска интеграција лакше ће се поспешити ако се путем 
васпитања и образовања посвети пуна пажња стицању компетенција у којима се 
кључним способностима сматрају: моћ аналитичког мишљења, способност 
тимског рада, самосталност, самоиницијатива која прати стручност и 
компетентност... Стога, има смисла прихватити велико залагање многих аутора 
за прихватање Рихтеровог концепта компетенција који уважава особу и утиче 
на њену саморефлексију и самоодређење.  

Овај и слични модели у савременим образовним концептима Европе 
истиче компетенцију као општу способност особе неопходну за другачије 
артикулисање односа појединац - друштво (а самим тим и педагошке 
рефлексије). Такође, наглашава самокомпетенцију и социјалну компетенцију 
као основне потенцијале или кључне компетенције, потребне за постизање 
капацитета оптималне компетентности особе у доменима неопходним да се 
стиче и развија акционо искуство током читавог живота, што, савремена 
кретања очекују од појединца. 
 
 
 
 
3.5. Савремени педагошки погледи на образовање – 
основа студијских програма на Високој школи 
струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу  
 

Једно од значајних питања које савремени, постмодерни педагози 
постављају себи, а тиме и образовању, је питање како виде могуће моделе 
ефикасног образовања за друштво убрзаних токова и за Европу која корача ка 
све тешњим интеграцијама, градећи специфичне хумане мултикултуралне 
односе.  

За савремене тежње уједињене Европе значајна је способност и 
спремност за решавање проблема и зато се она, као посебан потенцијал, уграђује 
у све савремене концепте образовања и подразумева као елемент концепта 
компетентности.  

Студијски програми на Високој школи струковних студија за образовање  
васпитача су усмерени ка развоју оних способности студената које ће допринети 
њиховом личном успеху и срећи, али и сналажењу у релацијама са друштвеном 
средином. Заснивају се на васпитљивости потенцијала појединаца и то током 
читавог његовог живота и на тим основама промовишу слику активног, 
освешћеног појединца, који се спремно и компетентно суочава са друштвеним, 
технолошким и развојним променама. Задатак образовања је да допринесе 
њиховој партиципацији, могућности критичког просуђивања и аутономног 
понашања. 

Најзначајнија својства, која се подразумевају као неопходна да би се 
студент могао остварити у индивидуалном и социјалном животу, и која се 
истовремено сматрају критеријумима за усмеравање развоја његове 
компетентности, су следећа: 

• Аутономност - самосталност и самосвојност појединца, заснована на 
могућности увида у своје и понашање других, заузимање критичке 
позиције према појавама и збивањима и одговорности за поступке и 
решења; 

• Толерантност - кооперативност и комуникативност, засноване на 
поштовању особности, различитости и права других, уз свест о 
сопственим потребама, интересима и правима и самопоштовање; 
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• Партиципативност - иницијативност и спремност за учешће у 
социјалном животу, за доношење одлука, уношење промена - заснована 
на освешћеним потребама и мотивима, уз увид у начине њиховог 
остварења; 

• Отвореност - склоност ка интеракцији, отвореној комуникацијској и 
емоционалној размени и суочавање са новинама, заснована на увиду у 
сопствене циљеве и пропустљивим границама (према другим људима и 
социјалним системима); 

• Флексибилност - могућност адекватног реаговања на различите догађаје, 
појаве и поруке, заснована на увиђању, прихватању и предвиђању 
промена и усклађивању властитог понашања са њима.  
Модел »образовања за акциону компетентност«, који је у основи наших 

студијских програма, обједињује карактеристике номотетског и идиографског, 
традиционалне и нове парадигме учења, својствене рефлексији друштва знања. 
Он обухвата следеће кључне компетенције образовања за акциону 
компетентност: 
a) Вештине оријентисане ка решавању проблема: 

- интелектуално знање (знање о могућим алтернативама и путевима 
решавања проблема, способност просуђивања, упркос несагледивим 
ризицима и противуречним мишљењима експерата, знање које се односи 
на проблеме и феномене); 

- системско (умрежено) мишљење - покушај да се увиде многоструке везе и 
деловање промена, као и разумевање појединачних феномена у вези са 
општом динамиком); 

- антиципаторско мишљење (сагледавање могућих, али и невероватних 
последица временске димензије и нежељених ефеката; симулација 
мишљења унапред у дужем временском периоду; пробабилистичко 
мишљење; 

- фантазија и креативност (снажније уважавање игровно-асоцијативне и 
креативне форме учења. Проблеми се решавају креативно и у тиму); 

- компетенција истраживања (подстичу се откривајуће форме учења и 
истраживачке намере); 

- компетенција метода (методе трагања за адекватним информацијама, за 
њиховим избором и адекватним коришћењем, анализа потреба, рад на 
усавршавању поступака прогнозе и истраживачких метода); 
Све ово даје васпитачима нове задатке; они морају бити у улози 

покретача учења; заједно са децом они иду ка откривању и промени стварности. 
Образовање добија све јаче наглашену ноту заједничког трагања за решењима за 
заједнички формулисане проблеме који произилазе из стварног живота оних 
који уче.  
b) Вештине оријентисане на саморазумевање:  

- способност за дијалог и спремност за комуникацију (интеркултурална 
оријентација у споразумевању); 

- способност (само)рефлексије (артикулише личне мотиве и интересе, 
одређење сопствених гледишта са способношћу самокритике и тачне 
перцепције властитих потенцијала учења и остварења); 

- вредносна оријентација (оријентир животне оријентације је 
хуманистички, а етички  принципи су му праведност, одговорност и сл.); 

- способност за решавање конфликата (трагање за разумним и 
прихватљивим компромисима, ненасилно решавање конфликата...); 

c) Вештине оријентисане ка кооперацији: 
- спремност за интернационалну кооперацију; 
- способност за тимски рад; 
- оријентација на заједницу; 
- умрежено учење (способност сагледавања и приближавања различитих 

извора информисања, искустава, како би се развила мрежа неформалних 
контаката и понуда за помоћ и сарадњу); 

d) Вештине оријентисане ка делотворности: 
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- способност одлучивања (различитим комплексним и ризичним 
ситуацијама); 

- компетенција деловања; 
- способност партиципације (уз наглашавање одговорности). 

e) Оријентација ка самоорганизацији: 
- управљање сопственим процесом учења (развијање метакогнитивних 

својстава); 
- компетенција евалуације (самоевалуативна компетенција); 
- доживотно учење (учење се опажа као богаћење квалитета живота). 

f) Оријентација ка целовитости: 
- способност многостраног посматрања (из различитих димензија и 

значења); 
- конструктивистичко опхођење са многостраношћу приступа (повезивање 

различитих метода, начина посматрања и компетенција при решавању 
проблема - плурално мишљење); 

- глобална перспектива (локална искуства и путеви њиховог решавања 
повезују се са могућим деловањем на глобалном плану. 

 
Компетенције васпитача су вишедимензионална појава, јер је посреди 

веома сложено подручје деловања. Основне димензије су: педагошка и стручна. 
Прва има низ одредница од којих се најчешће издваја комуникативна 
компетенција. У њој се разликују садржајна и односна компетенција. Педагошка 
компетенција није нешто што се једноставно придодаје стручној, или, чак, 
научној на нивоу универзитетских наставника, код којих се јављају и научне 
компетенције, него је то нешто што се синергетски повезује у јединствену 
компетенцију васпитача. Тек сједињене, све ове компетенције имају шансу да 
пруже васпитачу способност да одговори захтевима савремених токова 
васпитања. 

Педагошка димензија компетенције васпитача јаснија је тек у светлу 
интеракција, сарадње и заједничког рада васпитача и васпитаника. Савремено 
учење подразумева интензивнију интеракцију, двосмерну комуникацију и 
дијалог, сарадњу и заједништво од најмлађег узраста до универзитетског. 
Компетенције васпитача, уз стручност, као основе целокупног његовог 
деловања, огледају се све више у умећу успостављања односа и ефикасног 
комуницирања са васпитаницима. У литератури се често, поред класичних 
фактора успешне комуникације (мотивацијски поступци, похвале, награде, 
успех као фактор...), истиче личност васпитача као фактор који ослобађа, буди 
ентузијазам деце, подстиче на креативност и самоостварење, потискује 
анксиозност, речју, ствара мотивишућу интелектуалну климу. 

Овладавање струком, појединим стручним дисциплинама и педагошком 
методологијом неопходне су претпоставке компетенције васпитача, али не и 
довољне. Уз њих су неопходни људски квалитети, знања, способности и умећа 
везана за процесе и међуљудске односе у васпитно-образовном раду.  

Стручна димензија компетенција васпитача везана је уз наставне 
садржаје, док је педагошка компетенција више везана за процесе и односе. 
Тако, рецимо, Спитзберг сматра да је једна од најбитнијих црта односне 
компетенције препознавање реципрочне и међузависне природе људске 
интеракције. Та подразумевана међузависност води до премисе да особа може 
бити компетентна само у контексту односа.  

Из данас све бројнијих истраживања ове тематике издвајамо налазе 
Бохнера и Келија (Bochner и Kelly) који су издвојили критерије компетенције: 
остваривање задатака, прилагођавање различитим ситуацијама и способност 
сарађивања. А Пирц (Pearce), Рубен и Виман (Wiemann) као типичан критеријум 
компетенције издвајају узајамно задовољство оних који узајамно сарађују, 
васпитача и деце. Као чиниоци успешног сарађивања и узајамног задовољства, 
наводе се: одговорност, отвореност, укључивање у активости, прихватање 
других, слобода, емпатија. Отвореност и прихватање других битне су 
компоненте поверења, те се у њима препознаје „камен темељац“ сваког људског 
односа, сарадње и интерперсоналне комуникације. 
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Сматрамо да се општи оквир за разумевање педагошких рефлексија које 
могу у Уједињеној Европи да поспеше процес интеграција темељи на следећим 
процесима: оспособљавању појединца за разумевање своје стварности и 
властиту критичку дистанцу, учењу вештине учења, оспособљавању за трајно 
учење, практичну примену наученог у променљивим и неизвесним условима 
живота, оспособљавању за практичну акцију и партиципацију, усмеравању ка 
вредностима толеранције, мултикултурализма, разумевању других и спремност 
за заједничко, тимско деловање. Промењене су филозофије живота у 
постмодерни и осећа се њен утицај на филозофију васпитања и нове педагошке 
парадигме - у средишту је појединац и његов целовит развој и то у оквиру 
процеса целоживотног учења, као водеће образовне филозофије и процеса, 
процеса глобализације света и индивидуализације националних држава, захтева 
за јачањем етике одговорности и све израженијег оријентира на самосвесног, 
кооперативног и креативног појединца.  

Формирање наведених кључних компетенција васпитача представља 
основне циљеве Високе школе струковних студија за образовање васпитача 
«Михаило Палов» у Вршцу. 
 
 
 
 
3.6. Методе учења и поучавања 
 
 У складу са савременим педагошким тенденцијама и описаном 
наставном филозофијом, на Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача «Михаило Палов» у Вршцу у раду са студентима предвиђен је 
савремени дидактички приступ методама учења и поучавања.  
 Кроз све облике рада ће бити коришћене следеће стратегије, методе и 
поступци:  
• академско излагање 
• образлагање са реторичким питањима 
• хеуристички разговор (конструктивистички приступ) 
• разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко структурисање 

предмета расправе 
• сучељавање мишљења 
• расправа на унапред најављену тему 
• образлагање ставова у расправи 
• навођење занимљивих детаља 
• илустрација цитатима 
• сократовски разговор 
• шематско приказивање структуре садржаја 
• прикази процеса у цртежу 
• писмени радови студената (извођење битних ставова и идеја из 

литературе) 
• приказ текста 
• писани извештаји након примене инструмената 
• концептирање (систематизовани запис – извођење главних делова по 

логичком реду; мапе ума; ослонци) 
• израда реферата о спроведеном истраживању или проученој теми 
• откривање, проналажење примера у литератури за разјашњење појмова 
• резимирање идеја на предавању 
• постављање питања након предавања или задатог текста 
• компарирање 
• писање теза  
• класификација чињеница 
• формулисање појмова 
• упоређивање података, појмова и сл. у различитим изворима информација 
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• проблемско излагање 
• проблемско учење 
• учење откривањем 
• интерактивно учење 
• самоорганизовано учење 
• интегративно учење 
• саморефлексивно учење  
• селективна пажња 
• развијање класа 
• антиципирање последица 
• проналажење нових поступака 
• уочавање удаљених релација и мењање принципа 
• стварање нових идеја, релација 
• превођење текстова у структуру 
• интерпретација 
• пројектна метода 
• симулација 
• истраживачка метода 
• евалуација  
• практични радови 
• олуја идеја 
• преобликовање, откривање 
• трагање за информацијама на Интернету 
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=================================================== 
 
 
 
4. ПРОЦЕНА ПОТРЕБЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
ВАСПИТАЧА У ВРШЦУ У ОДНОСУ НА РЕАЛНЕ 
ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА РАДА  

 
 
• Досадашња искуства показују да васпитачи који су се школовали на Вишој 

школи за образовање васпитача у Вршцу «покривају» потребе за тим 
профилима на великом географском простору Републике Србије, а и шире 
(Црна Гора и Румунија).  

• У савременом друштвеном контексту породичне потребе за организованом 
бригом за предшколску децу у порасту су готово свуда. Иако у Европској 
унији похађање васпитно-образовних програма није обавезно пре 5-те 
године живота, ипак је више од 75% деце узраста од 4 година обухваћено 
предшколским васпитањем и образовањем (Француска 96%, Холандија 96%, 
Белгија 97%, Немачка 67%, Шведска 70%, Словенија 53%, Грчка, Ирска, 
Португал 50-60%). Иако је Војводина одувек предњачила у погледу мреже 
предшколских установа, што представља добру основу у погледу развоја 
предшколског образовања и васпитања, проценат обухваћене деце у односу 
на стање у европским земљама које смо навели, прилично је мали и износи 
око 38,5%. У блиској будућности очекује се значајан пораст броја деце у 
предшколским установама (нарочито је изражена тенденција повећања 
броја деце обухваћене целодневним боравком, која је доведена у везу са 
променом радног времена запослених које се све више приближава радном 
времену на Западу, где се касније почиње и завршава са послом) и 
приближавање бројкама у земљама које нас окружују, тако да та чињеница 
даје реалне могућности приликом отварања, између осталог, и нових радних 
места за васпитаче. Предшколске установе, као институционални оквир 
система друштвене бриге о деци, морају изаћи у сусрет све бројнијим 
потребама породице и деце, како у погледу квантитета, тако и у погледу 
квалитета рада предшколских установа.  

• С обзиром на недавне измене система образовања којима се предвиђа 
обавезно похађање деце у припремним групама (тзв. нулти разред), у којима 
в.о. рад организује васпитач, сматрамо да се пружа могућност запошљавања 
већег броја нових васпитача и отварања в.о. група у мањим местима у 
којима до сада из многобројних разлога предшколске установе нису 
постојале. 

• У нашем друштву, све више је деце којој су оба родитеља запослена или која 
живе само са мајком, као ванбрачна деца или деца разведених родитеља. 
Економска ситуација намеће многим породицама запосленост оба родитеља, 
како би одржали исти стандард живота који је само једну генерацију уназад 
могао да обезбеди један запослени родитељ. Жена се, све чешће, из 
економских и личних разлога одлучује на рад изван породице, деца 
запослених родитеља у условима атомизације породице, често су лишена 
комуникације са дедама, бабама и осталом родбином, јер не живе као 
некада заједно. Такође, ослањање на помоћ у чувању деце од стране 
родбине, одлаже се променом пензионог система који од запослених захтева 
већи број година радног стажа. Не мање важна је и чињеница да су 
родитељи и друштво у целини данас веома заинтересовани за добробит деце 
и за њихово одрастање у што повољнијим и стимулативнијим условима. Све 
то упућује на изразиту и повећану потребу за збрињавањем деце у 
предшколским установама. 
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• Такође, сведоци смо да се у нашем друштву, из разлога које смо већ навели, 
све више шире постојећи објекти, отварају приватни вртићи, спортски 
вртићи, музички вртићи, вртићи у којима се учи страни језик, различите 
играонице, плесни вртићи, вртићи религиозног карактера итд. Све је чешћа 
појава отварања васпитно-образовних установа од стране развијених фирми 
које на тај начин брину о деци својих радника, а сем државе и родитеља, 
повећава се и број финансијера који желе да покажу бригу за предшколско 
дете (трговина и индустрија, приватни сектор, стране амбасаде и 
организације...). Бољи је материјални положај запослених и вртића, 
повећање стандарда повлачи и боље услове који доводе до смањења броја 
деце у васпитно-образовним групама који је данас, када су урбане средине у 
питању, превелик. У последње време, јавља се потреба за повећањем броја 
васпитача у васпитно-образовним групама. На овај начин, више него 
раније, пружа се могућност да васпитачи лакше пронађу запослење. 

• С обзиром на актуелну потребу подстицања и манифестовања стваралачких 
способности предшколске деце и њиховог припремања за сценске наступе 
потребно је темељније оспособљавање кандидата који су дипломирали на 
основним струковним студијама и стекли звање струковног васпитача за 
припрему сценских наступа деце. Наведене циљеве је могуће остваривати у 
оквиру програма специјалистичких студија за сценску уметност. Тиме би се 
уписани кандидати припремали за практичне активности које 
подразумевају приредбе, смотре дечијег стваралаштва и јавно приказивање 
рада установе.  

• С обзиром на недавне измене система образовања којима се предвиђа 
обавезно похађање деце у припремним групама (тзв. нулти разред), у којима 
васпитно-образовни рад организује васпитач, сматрамо да се пружа 
могућност запошљавања већег броја нових васпитача и отварања васпитно-
образовних група у мањим местима у којима до сада из многобројних 
разлога предшколске установе нису постојале. То ће од кандидата који су 
дипломирали на основним струковним студијама и стекли звање струковног 
васпитача захтевати и оспособљавање за примену припремног 
предшколског програма, односно темељније оспособљавање за припрему 
детета за полазак у школу у оквиру  специјалистичког програма за 
припремни предшколски период. 

• На основу досадашњег искуства, у нашој средини, школовали би се студенти 
који гравитирају из области Јужног Баната, дела Средњег Баната и већих 
општина из Србије, као што су: Вршац, Панчево, Ковин, Зрењанин, 
Пландиште, Алибунар, Бела Црква, Опово, Омољица, Велика Плана, 
Смедерево, Смедеревска Паланка, Пожаревац итд. Анализирајући податке 
који нам говоре о тренутном броју обухваћене деце на том подручју и броја 
запослених васпитача, дошли смо до сазнања да је у овим општинама око 
18.000 деце обухваћено у државним предшколским установама, а да је број 
запослених васпитача око 800. На основу садашњег броја запослених у 
наведеним подручјима који би се у наредним годинама требао повећавати и 
на основу процене да би годишње око 45 васпитача одлазило у пензију, те 
узимајући у обзир чињеницу о ранијим напуштањима професије због 
различитих разлога (породичних разлога, инвалидитет, болест..) и да ће неки 
од свршених студената остварити професионалну каријеру у другим 
делатностима, годишња потреба за новим васпитачима износила би око 50. 
Ако додатно узмемо у обзир приближавање и усаглашавање са европским 
окружењем и самим тим повећану потребу за новим радним местима због 
повећаног обухвата деце у предшколским установама, годишње би требало 
уписивати најмање 100 будућих васпитача на Високој школи струковних 
студија за образовање васпитача (80 на српском, 20 на румунском 
наставном језику).  

• Предложени студијски програм за образовање васпитача деце јасленог 
узраста требало би да попуни празнину која је до сада постојала у 
припремању васпитача, односно стручњака за рад са децом јасленог 
узраста. Нови закон о предшколском васпитању и образовању (23. 03. 2010.) 



 23 

уважио је чињеницу  да  је развој детета у предшколском периоду 
најбурнији, те да у оквиру овог периода постоје узрасти који имају своје 
специфичности, чије је уважавање, уз уважавање индивидуалних 
карактеристика детета, услов успешног васпитно-образовног рада. 
Изражена је потреба не само за негом деце у овом периоду него и за 
педагошким радом, бољим познавањем психо-физичких карактеристика 
узраста, као и могућностима за процену индивидуалних карактеристика. 
Припремом васпитача за рад на јасленом узрасту јаче би се нагласили 
педагошки моменти у периоду када је развој функција буран.  

• Јаслени период се сматра врло значајним за развој интелектуалних 
потенцијала, тако да постоји потреба стимулисања ових потенцијале деце на 
раном узрасту; поред досадашњег наглашавања значаја неге на овом 
узрасту, више пажње треба придати и сфери интелектуалног васпитања, 
која се према налазима истраживања у и неуропсихологији, когнитивној 
психологији и др. теоријским правцима у когнитивној револуцији поклања 
стварању простора за трансфер сазнања развојних гледишта, универзалних 
менталних презентација и др.  

• Као аргументација за потребу оспособљавања васпитача за рад са децом 
јасленог узраста могле би се навести бројне студије, које су, уверени смо и 
биле основа стручњака који су у Закон о предшколском васпитању и 
образовању узели у обзир и могућност да се за овај узраст школује посебан 
профил васпитача. Потребно је да будући васпитачи стекну компетенције 
којима би деци јасленог узраста обезбеђивали повољну материјалну, а то 
значи и стимулативну околину, са разноврсним осмишљеним активностима 
којима би деца бавећи се, развијала своје потенцијале. 
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============================================ 
 

5. РЕСУРСИ КОЈИМА ИНСТИТУЦИЈА   
              РАСПОЛАЖЕ 

 
5.1. Наставници, сарадници и ваннаставно особље 
 
Запослени наставници и сарадници у актуелном звању на 
Високој школи  струковних студија за образовање васпитача:  
 
 

Грозданка, С. Гојков Редовни професор 
Адријан, T. Негру Професор струковних 

студија 
Љубивоје Стојановић  Професор струковних 

студија 
Илеана, Б. Магда Ванредни професор  
Јон, К. Лелеа Ванредни професор 
Александра, Ј. Гојков-
Рајић 

Предавач 

Јелена, Т. Пртљага Предавач 
Драгица, Р. Станојловић Професор струковних 

студија 
Рајко Ђурић Професор струковних 

студија 
Милан Узелац  Редовни професор 
Предраг, Пртљага Наставник практичне 

наставе 
Ружица, Ж. Петровић Доцент 
Виорика, A. Пасер  
 

Професор струковних 
студија  

Александар, А. 
Стојановић 

Професор струковних 
студија 

Драгана, Т. Јосифовић Предавач 
Еуђен, Чинч Професор струковних 

студија 
Адријан, А. Божин Наставник практичне 

наставе 
Биљана, Љ. Вујасин Наставник практичне 

наставе 
Наташа, Б. Стурза - 
Милић 

Професор струковних 
студија 

Мирче, Маран Професор струковних 
студија 

Келемен, Љиљана Наставник практичне 
наставе 

Жујка, Брандуша Професор струковних 
студија 

Тамара Горелова Професор струковних 
студија 

Тања Недимовић Предавач 
Снежана Пртљага  Наставник практичне 

наставе 
Александровић, Марија Предавач 
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Ненаставно особље: 
 

1. проф. др Грозданка Гојков, директор; 
2. Стеван Миљков, секретар;  
3. Снежана Пртљага, библиотекар, висока стручна спрема; 
4. Биљана Дeспотовски, шеф рачуноводства, висока стручна спрема; 
5. Зоран Марјанов, референт за студентска питања, висока стручна спрема; 
6. Предраг Пртљага, програмер, висока стручна спрема; 
7. Милорад Стефановић, котлар и вртлар; 
8. Коса Павић, спремачица, курирка, нижа школска спрема; 
9. Ана Јаначек, спремачица, средња школска спрема; 

 
Наставно особље ће бити ангажовано у складу са студијским програмима 

за које се тражи дозвола за рад. Водило се рачуна да се не прекорачи 
максимално ангажовање по наставнику и сараднику, као и да ангажовани 
наставници и сарадници у сталном радном односу и са пуним радним временом 
покривају 70% предмета.   

 
 
 

5. 2.  Организациона шема 
 
 Организациона шема је регулисана Статутом Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу и односи се на 
питања овлашћења одговорности, управљачких и стручних органа Високе 
школе. Такође је детаљно регулисан рад студентског парламента, као и рад 
органа управљања. Рад органа управљања  регулисан је правилницима о раду.  
 Висока школа струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу нема у свом саставу организационе јединице.  
 Стручни органи и органи управљања врше периодичну евалуацију и 
самоевалуацију.  
 
 
 
5. 3.  Просторни услови, библиотека, уџбеници и   
         информациона подршка 
   
 Установа има обезбеђен простор и опрему неопходну за квалитетно 
извођење наставе. Простор који је на располагању за потребе наставе и управе, 
испуњава све релевантне урбанистичке, техничко-технолошке  и хигијенске 
услове, са одговарајућим грађевинским и употребним дозволама. 
 Простор који Школа користи намењен је и потребама Одељења 
Учитељског факултета. Дакле, факултет и Висока школа од зграде коју деле 
(према договору) са Гимназијом, користе око 2190 м2 (бруто 4380м2). У овај су 
простор смештене следеће просторије: 

- велики амфитеатар са 200 седишта, 
- мали амфитеатар са 100 седишта,  
- 6 слушаоница (50 седишта) са елементима кабинетског простора 

(педагогија, психологија, методике, страни језици, музичко васпитање, 
ликовно васпитање…), 

- 5 просторија за менторски рад, 
- 1 свечана сала са 60 места, 
- библиотека са 28783 књиге и око 120 наслова часописа (6467 наслова на 

румунском језику), 
- читаоница са 24 седишта и радним столовима (150м2), 
- студентски клуб, 
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- кабинети за катедре (педагогија-психологија; методике; страни језици; 
матерњи језик; уметност), 

- канцеларијски простор – (4) 
- фискултурна сала (200 м2) са 2 свлачионице, 
- улазни хол (120м2) са огласним таблама.  

 
У комплексу Школе налази се спортски терен, а недалеко је и градски 

стадион са спортским теренима, који се, уз школске терене, повремено користе 
за наставу физичког васпитања и рекреације. 
 У значајан сегмент рада Школе спада практичан рад студената, који се, 
бар када је непосредан рад са децом предшколског узраста у питању, одвија у 
дечијим вртићима. Дечији вртић у Граду има седам објеката у којима се налази 
28 група. Услови рада, мисли се пре свега на оне просторне, у дечијим вртићима 
су адекватни.  
           Укупно је на располагању студентима, у кабинету за информатику 20 PC 
рачунара (30 радних места), а у библиотеци још два са директном интернет 
бежичном линијом.  
           Кабинети професора су опремљени компјутерима са пратећом опремом 
(штампач, скенер, независном интернет линијом); за потребе наставе на 
располагању су још 10 графоскопа (од тога 2 преносна) и један лаптоп. 
           Школа располаже са три концертна клавира, једним пианином и 
одговарајућим аудио-визуелним средствима: 3 видео бима, 2 телевизора, 3 
пројектора, 2 музичка стуба. 
           Смештај студената могуће је реализовати у Дому ученика и студената, 
који се налази у центру града. Собе су двокреветне и трокреветне са 
организованом  исхраном и друштвено-забавним активностима.  
 
 
           Библиотека је снабдевена литературом која својим нивоом и ширином 
обезбеђује подршку студијским програмима. Укупан број књижне грађе је скоро 
29 хиљада. 
           Правила библиотеке (упис, правила коришћења књига и рачунарске 
опреме):  
Право уписа у библиотеку имају сви студенти (на буџету и самофинансирајући) 
Високе струковне васпитачке школе у Вршцу, уз давање на увид студентске 
књижице-индекса; при упису, у индекс се ставља печат «позајмљене књиге» на 
почетку сваког семестра, а на крају «враћене књиге»; упис у библиотеку је 
бесплатан; самофинансирајући студенти могу користити библиотечку грађу 
само у читаоници. 
          Чланови библиотеке имају право: да изнајмљују књиге, да се служе 
читаоницом, да траже информације и консултације од стручних радника у 
библиотеци, да буду информисани о новонабављеним књигама и другој грађи, 
да траже резервацију књиге, да користе рачунарску опрему, да користе 
интернет. 
          Приручна збирка (часописи, библиографије, речници, лексикони, 
енциклопедије) и ретке, старе књиге могу се користити само у читаоници, уз 
индекс. 
          Рачунарска опрема користи се такође уз индекс. Коришћење Интернета је 
бесплатно, садржаје је могуће сачувати на дискети, или одштампати. При 
претраживању предност се даје информацијским и образовним садржајима. 
          У оквиру рада библиотеке врши се едукација и обука студената, 
наставника и сарадника за ефективно коришћење библиотеке и осталих 
информационих ресурса. 
          У склопу читаонице смештен је Легат Милана Пражића са 1000 књига, 
које су на располагању студентима, нарочито за реализацију програма Дечја 
књижевност. 
          Радно време библиотеке и читаонице истакнуто је на улазу (08,00 – 20,00).  
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5. 4.  Научно-истраживачки рад 
 

На Високој струковној васпитачкој школи, која остварује струковне 
студије планира се остваривање научно-истраживачког рада. Ово се односи на 
активности у домену следећих садржаја: 

Висока школа наставља организацију научних скупова посвећених 
даровитима. У овој години планира се организација 16. округлог стола на тему 
даровитости. Након овога планира се објављивање тематског зборника, 16. по 
реду, од радова са тог скупа. Планира се да и овај скуп буде међународног 
карактера, као и да на њему као и у претходних 15 година учествују позната 
имена из области даровитости из ближег и ширег окружења (Енглеска, 
Шведска, Румунија, Словенија, Хрватска, БиХ, Македонија)...; 

Како је институција и претходних година инвестирала већ доста труда 
на удубљивању у ову проблематику, објављиваће се и даље студије из области 
даровитих (претходно је већ Виша школа била учесник у Европском 
истраживачком пројекту «PROJECT FOR AN EARLY IDENTIFICATION OF GIFTED 
PUPILS» - «HUERTA DEL REY» Center specialized in the study of giftedness Spain, 
и објавила налазе ових истраживања, као и друге студије везане за ови 
тематику. Ово је, дакле, и даље садржај који ће усмеравати стручни потенцијал 
Школе и труд ка препознатљивости по бављењу овом тематиком; 

Планирају се заједнички научни скупови и истраживачки пројекти са 
колегама са Унивезитета »Тибискус« из Темишвара, «Василе Голдиш» и «Аурел 
Влајку» из Арада (Румунија), на теме које буде одобрило наше Министарство за 
науку; и у овом петодишњем пројекту један број професора укључен је у 
истраживачки пројекат одобрен од Министарстава за науку, под називом 
«Глобализација и метатеоријске концепције педагошке методологије«, под 
бројем 149049. У наредном периоду планирају се укључити и колеге које су 
сада пред одбраном докторских дисертација. 

Од 2000.-те године до сада Школа је у више наврата добила од стране 
Министарства просвете акредитоване програме за оспособљавање наставника, 
учитеља, васпитача за рад са даровитом децом и у складу са овим програмима 
организовала на захтев школа и предшколских установа стручне семинаре 
(обухваћено је у претходном периоду око 900 учесника из наше земље). На овај 
начин су стручњацима из непосредног васпитно-образовног рада презентовани 
налази истраживања и вршено праћење домета добијених налаза, а и налази су 
тако допрли до директних корисника. У току школске 2010/2011. године 
Школа подржава 6 програма стручног усавршавања наставника 
акредитованих од стране Завода за усавршавање образовања и васпитања 
Републике Србије. 

Значајно је да се намерава наставити сарадња са Генералним 
инспекторатом за српске школе у Румунији у смислу стручног усавршавања 
наставног особља које наставу изводи на српском језику у Румунији. 
Досадашња пракса имала је карактер излажења у сусрет њиховим потребама, 
дакле програми усавршавања рађени су према њиховим потребама, а постоји 
спремност да се и даље инсистира код надлежних у Министарствима просвете 
и иностраних послова да се у Вршцу формира Центар за стручно 
оспособљавање наставника на српском и румунском наставном језику за Србе 
из Румуније и Румуне из наше земље; захтев упућиван више пута од стране 
Генералног инспектората за српске школе у Румунији и подршка Демократског 
савеза Срба у Румунији, као и локалне самоуправе у Вршцу, која је спремна и 
материјално да се ангажује, прослеђиван је у протеклом периоду више пута 
надлежнима у Министарству просвете Р.С.; дакле, постоји елаборат о 
структури и начину функционисања центра који би као организациона 
јединица, или као садржај научно-стручног рада омогућавао иновирање знања 
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и компетенција поменутих кадрова и омогућавао трансфер знања, па и 
евалуацију налаза до којих се долази у истраживањима; 

Тесно везана за научно-истраживачки рад је издавачка делатност 
Школе. Досадашња издавачка делатност односи се на преко сто наслова 
истраживачких студија, монографија, уџбеника, приручника, практикума и 
других наслова из других библиотека установљених у оквиру издавачке 
делатности. Овим је у досадашњем функционисању установе омогућено 
професорима да објаве налазе својих истраживања, а студентима да лакше 
дођу до неопходне литературе. Штампани наслови су били одобравани 
годишњим програмом рада установе, а пре тога на редакционом одбору и 
Наставном већу. Водило се рачуна о избору најмање два рецензента који су 
значајни за област којом се студија бави. О овим и другим значајним 
питањима Школа има Правилник о издавачкој делатности, те се у складу с тим 
и понаша. Настојања Школе у овом смислу ће се наставити.   
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================================================= 
 
 
6. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈА 
 
 
6.1. Увођење, праћење и унапређивање стандарда  
       квалитета 

 
У складу са савременим трендовима и захтевима и у циљу интегрисања у 

јединствен европски систем високог образовања, определили смо се за увођење 
мера за обезбеђивање квалитета студирања које подразумевају наставу, 
истраживање и различите облике сарадње са студентима. Ово обухвата саму 
институцију, наставни план и програме, квалитет наставног особља, начин 
извођења наставе, проверу знања, литературу, проток студената и пролазност 
на испитима по предметима, састављање истраживачких тимова, организацију 
истраживања и сарадњу са другим институцијама.  

У служби увођења, праћења и унапређивања квалитета студирања на 
Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Вршцу оформљен 
је тим који ће се бавити овим сегментом и укључити се у европски систем 
сертификовања и праћења система квалитета. С обзиром на то да у нашој 
земљи за сада не постоје прописани критеријуми и стандарди за подизање 
нивоа квалитета студирања, институција уводи интерни систем подизања и 
праћења нивоа квалитета студија. 

У жељи да се одговори на потребе јединственог европског система 
образовања, уведен је систем ЕСПБ бодова. Приликом увођења овог система 
посебна пажња посвећена је одговарајућем нивоу оптерећења студената у 
оквиру програма сваког предмета. Тако је пажљиво избалансиран однос између 
различитих облика рада (предавања, вежбе, семинари), а посебна пажња 
посвећује се времену потребном за припрему наставе, као и одабиру обавезне и 
додатне литературе, односно њеном обиму и актуелности. Тежиште се са 
предавања преноси на сарадњу са студентима која се спроводи кроз партнерски 
однос студента и професора, и самостални рад студената. У исто време, 
програми су конципирани тако да студент преузима одговорност за учење 
редовно се припремајући за наставу, редовно и активно учествујући у њој и 
одговарајући на захтеве предиспитних обавеза (које, између осталог, 
подразумевају учесталије колоквијуме, који су саставни део испита и улазе у 
коначну оцену, те се студенти на основу положених колоквијума могу 
ослободити полагања дела испита). Интерактивност наставе се повећава, и 
студентова пажња се преусмерава са испита на сам процес наставе. Тако 
долазимо до перманентног рада студената у току студија, као и до сталног 
праћења њиховог напредовања, што води растерећењу студената, односно 
смањењу трајања и повећању нивоа квалитета студија. Са истим циљем, у 
оквиру плана сви предмети су тако осмишљени да трају један семестар што 
студентима олакшава савладавање градива које је мањег обима него што је то 
био случај са досадашњим вишесеместралним предметима.  

У односу на претходне програме, број изборних предмета је знатно 
повећан, тако да студенти могу да бирају предмете у складу са својим 
интересовањима. Број изборних предмета је усаглашен са предложеним 
стандардима и износи 30% од укупног броја предмета. 

Поред тога што су транспарентни, у том смислу да је студентима унапред 
предочен програм сваког курса, облици наставе кроз које се програм реализује, 
литература, предиспитне и испитне обавезе које укључују самосталан рад 
студената у оквиру израде семинарских радова или других облика припреме за 
наставу, квалитет програма и задовољство студената и предавача самим 
програмима прати се кроз студентску евалуацију и евалуацију предавача, као и 
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чланова катедара, те су програми подложни корекцијама и унапређивању. 
Другим речима, сталном самоевалуацијом и евалуацијом рада наставника, 
напредовања студената и студијских програма тежи се перменантном 
унапређивању и осавремењивању система квалитета високог образовања.  

Комисију за обезбеђење квалитета чине: проф. др Грозданка Гојков, 
проф. др Јон Лелеа, доц. др Александар Стојановић, др Наташа Стурза-Милић, 
Биљана Вујасин, наставник практичне наставе, Адријан Божин, наставник 
практичне наставе, Зоран Марјанов и 2 студента (представници Студентског 
парламента). Комисија припрема предлоге стратегије, политике, стандарда, 
процедура, метода провере квалитета и унапређења организације обезбеђења 
квалитета. Такође, Комисија прати остваривање стратегије, стандарда и 
процедура обезбеђења квалитета и предлаже одговарајуће мере руководству 
установе. Начин и садржаји рада комисије представљени су у следећем делу 
текста. 
 
 
 
6.2. Планирање и контрола 
 
 Дугорочно планирање стручних, образовних и научно-истраживачких 
активности на Високој струковној васпитачкој школи врши се на основу 
анализе значајних чинилаца који су у претходном тексту истакнути. И 
краткорочно планирање се врши на основу континуираног прикупљања битних 
података.  

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу ће 
редовно контролисати испуњавање своје мисије и зацртаних циљева. Контрола 
квалитета наслања се на конкретне и проверљивије елементе као што су 
оствареност циљева и очекивања или стандарди и норме.  

Школа посебно прати: квалитет извођења наставе, спровођење испита, 
успешност студирања у целини и у оквиру појединачних предмета, квалитет 
појединачних уџбеника, број наставника и сарадника и студената по групама, 
просторне капацитете и опремљеност, како изгледају процедуре, да ли су 
ефикасне и правичне (нпр. Процедура за жалбу поводом оцене), ефикасност 
студија (однос уписаних студената и дипломираних), као и пролазност на 
појединачним предметима, повратне информације од бивших студената и 
њихових послодаваца (о томе колико су стечена знања и вештине током 
студирања примењива и корисна), савременост програма и усклађеност са 
европским стандардима у одговарајућој области.   

Учешће студената у поступцима осигурања квалитета је неизоставно јер 
су они најзаинтересованији да добију квалитетно образовање са којим ће моћи 
квалитетно да обављају послове за које се школују.  

Циљ студентског вредновања педагошког рада наставника Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Вршцу јесте формирање 
мишљења студената о педагошком раду наставника, а резултати студентског 
вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета наставног 
процеса, као део опште политике у области обезбеђења квалитета. 

Студентско вредновање спроводи се путем писменог упитника са 
понуђеним одговорима, сваке године у редовном термину наставе, у семестру у 
коме се завршава настава из датог предмета. Вреднује се педагошки рад сваког 
наставника за сваки предмет посебно. 

Сваки наставник добија све извештаје о студентском вредновању свога 
рада. 

Извештај о резултатима студентског вредновања доставља се Наставном 
већу Високе струковне васпитачке школе које га прихвата или не, само уколико 
се установи да су током примене студентског вредновања начињени озбиљни 
методолошки пропусти.  

Посебно је значајна улога студентских процена квалитета наставног 
процеса, коју ћемо добити путем одговарајућих анкета, и то: 
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      -    анкетирање нових студената о претходном школовању и избору школе; 
- анкетирање свих студената о педагошким квалитетима наставника; 
- анкетирање студената 2. и 3. године о студијском програму; 
- анкетирање дипломираних студената о раду Школе, студијским 

програмима, условима наставе, опреми, оспособљености за рад и даље 
напредовање. 

 
 

Прилог: Модел упитника за вредновање педагошког рада наставника 
 

1. општи део (који попуњава Школа: студијски програм; назив предмета;  
  датум вредновања; презиме и име наставника) 
2. део, општи подаци о студенту: пол;  
          Уписана година студија; Статус на студијама; досадашња просечна 
оцена;  
            Код овог наставника присуствовао сам:  

а) на свим часовима, б) на већини часова, ц) око половине часова,  
д) на неколико часова. 

3. део: тврдње:  
1. Наставник излаже јасно и разумљиво    
2. Наставник излаже прегледно и истиче најбитније. 
3. Наставник излаже одговарајућим темпом током наставе. 
4. Наставник долази на час добро припремљен. 
5. Наставник држи наставу у договореним терминима и без кашњења. 
6. Наставник подстиче укључивање и учествовање студената у настави.  
7. Наставник даје корисне информације о раду студената (након  
    семинарских радова, вежби, активности на часу. 
8. Наставник одговара на студентска питања и воид рачуна о 

студентским  
    коментарима.  
9. Досадашње оцене код овог наставника у оквиру овог предмета 

одговарају 
    мом показаном знању.  

 
Методологија добијања података биће уређена тако да студент не буде у 

позицији да трпи консеквенце због изречених процена. 
Подаци добијени у процесу провере квалитета морају бити доступни 

свим заинтересованима са Високе струковне васпитачке школе (да се програми 
квалитативно анализирају и евентуално ревидирају кроз годишње извештаје, 
чији је обавезан део и студентска евалуација). 

Планиране евалуације су цикличне, тако да следе циклусе студијских 
програма. 

Даље су приказане четири основне фазе неопходне за обезбеђење и 
контролу квалитета наставног процеса: 
1. Дефинисање исхода учења и процена студентског оптерећења. 

Професор у овој фази треба да дефинише исходе учења за предмет, као и 
да процени колико ће времена у сатима рада бити потребно просечном студенту 
да постигне дефинисане исходе учења. На основу процене студентског 
оптерећења се одређује број кредита за дати предмет/курс. 
 
 
2. Планирање наставе 

Професор у овој фази планира наставне методе којима треба да 
најефикасније могуће постигне дефинисане исходе учења уз предвиђено 
оптерећење студента. 
3. Евалуација 

Уз помоћ анонимне анкете која се додељује студенту након положеног 
испита тј. обављених свих обавеза везаних за предмет, студенти процењују 
колико им је сати рада било потребно за сваку од активности предвиђених 
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курсом и да ли су унапред дефинисани исходи учења били реално одређени. На 
основу анализе одговора долази се до оптерећења типичног студента за дати 
предмет. 
4. Прилагођавање 
 Уколико се на основу резултата евалуације утврди да су студенти били 
преоптерећени или, пак, били премало оптерећени врши се једна од следећих 
промена:  
        -  Мења се број кредита за дати предмет;  
        -  Број кредита остаје исти с тим што се онда морају променити исходи 
учења који су били преамбициозни или се мора променити наставни метод тако 
да студенти исте исходе учења постигну за мање времена. 
 
Самовредновање је саставни део политике обезбеђења квалитета (и врши се 
сваке треће године). 
Циљеви самовредновања су: побољшање квалитета наставног процеса, 
студијских програма и услова рада.  
Извештај о самовредновању Школе садржи следеће: 

- Извештај о организацији студијских програма и доказе о унапређењу 
наставе; 

- Извештај о раду наставника и сарадника (са освртом на њихову 
компетентност); 

- Извештај о раду са студентима; 
- Извештај о реализацији пројеката; 
- Извештај о сарадњи са другим школама и институцијама; 
- Извештај о студентској евалуацији; 
- Извештај о самоевалуацији запослених; 
- Извештај о раду студентске службе и осталих административних служби; 
- Извештај о раду издавачке делатности; 
- Извештај о раду библиотеке; 
- Извештај о раду финансијске службе. 

 
Послови и задаци, динамика и носиоци самовредновања одређени су 

Правилником о самовредновању Високе струковне васпитачке школе. 
Стандардизација обима, форме и поступака стручне рецензије одређени 

су Правилником о уџбеницима Високе струковне васпитачке школе. 
 
 
6.3. Сарадња са другим васпитно-образовним  
       институцијама 
 

И даље ће се, као и претходних година, значајна пажња посвећивати 
сарадњи са другим институцијама, у земљи и иностранству. У нашој земљи до 
сада смо добре стручне контакте имала са Институтом за педагошка 
истраживања у Београду. И ове године планира се да се ова сарадња одвија 
истим смером на подручју издавачке делатности и на истраживачким 
пројектима. Такође ће се радити на синхронизацији садржаја обе институције.  

Филозофски факултети у Новом Саду и Београду, односно катедре за 
педагогију на овим факултетима биће и у наредном периоду наши сарадници. 
Укључивање професора са ових катедара у наш стручни скуп посвећен 
даровитима један је од видова сарадње, као и обрнуто. 

Високе струковне васпитачке школе и Учитељски факултети су 
институције са којима ће бити настављена сарадња и у овој години.  

Од иностраних институција планира се наставак сарадње са 
Универзитетима »Тибискус« из Темишвара и »Василе Голдиш« из Арада. У оквиру 
ове сарадње и даље се планира објављивање заједничких зборника радова са 
стручних скупова, размена студената, професора, организовање предавања, 
укључивање у научно-стручне скупове, промоције књига и сл.  
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Такође, биће настављена сарадња са колегама из Словеније, Хрватске, 
Македоније, Републике Српске, која је до сада најинтензивнија била приликом 
организовања међународних округлих столова на тему даровитости, који се већ 
15 година одржавају у Вршцу. Наставиће се и даље са праксом организовања 
предавања визитинг професора, како наших професора у поменутим државама, 
тако и њихових професора код нас.  
 
 
 
6.4. Јавност у раду 
 

Рад Високе струковне васпитачке школе је јаван. 
Запослени и студенти имају право да буду информисани о раду органа 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Вршцу.  
Јавност рада Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

у Вршцу обезбедиће се на следећи начин: 
• Седнице органа Високе струковне васпитачке школе су јавне и на њима 

могу присуствовати запослени и студенти. Материјали и дневни ред за 
седнице су доступни свим запосленима на Високој струковној васпитачкој 
школи. Дневни ред, одлуке и општи акти за седнице објављују се на 
огласној табли; 

• Јавност се постиже оглашавањем на интернет страницама Високе 
струковне васпитачке школе, саопштењима, изјавама и интервјуима 
директора, заменика директора, секретара; 

• Доступношћу планова и програма, извештаја о раду Школе; 
• Постојањем огласних табли; 
• Издавањем редовних и посебних публикација (лична карта Школе, 

информатор за студенте, зборници са одржаних стручних скупова..). 
 
 
 
6.5. Студенти  
 
6.5.1. Упис студената 
 

Висока струковна васпитачка школа у Вршцу објављује конкурс за упис 
на студије.  

Конкурс за упис студената у прву годину основних и специјалистичких 
студија спроводи конкурсна комисија. 

Конкурс садржи број студената за студијски програм који се организује 
на Високој струковној васпитачкој школи, услове за упис, мерила за утврђивање 
редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, висину школарине коју 
плађају самофинансирајући студенти и начин и рокове за подношење жалби на 
утврђени редослед кандидата.  

Према претходној организацији и капацитетима (кадровским, 
просторним, техничким и другим), као и према досадашњем заинтересованом 
броју кандидата и анализи садашњег стања на тржишту рада и пројекцијама 
будућих потреба за овим занимањем, сматра се реалним да се предложени 
наставни план Високе струковне васпитачке школе односи на следећи број 
студената уписаних у прву годину основних студија:  
 
- 100 студената на програму Васпитач деце предшколског узраста  
а) на српском наставном језику: 50 студената на терет буџета и 30 
самофинансирајућих;  
б) на румунском наставном језику: 10 студената на терет буџета и 10 
самофинансирајућих . 
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- 40 студената на програму Васпитач деце јасленог узраста  
а) на српском наставном језику: 20 студената на терет буџета и 10 
самофинансирајућих;  
б) на румунском наставном језику: 5 студената на терет буџета;  
в) на ромском наставном језику: 5 студената на терет буџета.  
 
 
Рангирање и упис кандидата 
 

У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње 
образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних студија 
подлеже провери говорних, музичких и физичких способности. Резултати 
провере говорних, музичких и физичких способности су елиминаторног 
карактера. 

Кандидати који су задовољили на провери говорних, музичких и 
физичких способности полажу пријемни испит из српског језика и 
књижевности, опште информисаности и познавању правила лепог понашања. 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу 
општег успеха постигнутом у средњем образовању и резултата постигнутих на 
пријемном испиту и испиту за проверу говорних, музичких и физичких 
способности. На основу претходног мерила, саставља се ранг листа пријављених 
кандидата, објављује и доставља надлежној институцији. 
 
 
 
 
6.5.2. Студенски парламент 
 

На Високој школи струковних студија за образовање васпитача «Михаило 
Палов» у Вршцу у складу са Законом о високом образовању, као главни вид 
студентског организовања биће формиран Студентски парламент. 

Студентски парламент је званично тело које ће се бавити студентским 
питањима и спроводити све акције студената, као што су акције везане за 
наставу, студентски стандард, стручне праксе, екскурзије, окупљања и слично.  

Студентски парламент броји најмање 11 чланова. Његов састав се 
одређује на изборима, састављен је од студената свих година студија тако што 
студенти гласају за кандидате своје године. Сваки студент Високе струковне 
васпитачке школе «Михаило Палов» имаће право да гласа, као и да се кандидује 
за посланика Студентског парламента. Начин и поступак избора студентског 
парламента утврђују се општим актом Установе, а ближе се одређује посебним 
правилником који доноси студентски парламент. Седиште студентског 
парламента налазиће се у Високој струковној васпитачкој школи «Михаило 
Палов» у Вршцу, тако да ће наведена Установа обезбедити простор и потребне 
услове за рад студентског парламента. Финансирање студентског парламента 
биће регулисано у складу са Законом о високом образовању (из средстава 
предвиђених буџетом, износом од 5% из укупног износа средстава које студенти 
уплаћују Установи, из средстава која се остварују радом задужбина и легата, од 
поклона, донација и прилога и из других извора у складу са законом). 

Студентски парламент Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача «Михаило Палов» у Вршцу имаће следеће надлежности: 
• усвајање општих аката о свом раду, 
• бирање и разрешавање представника студената у органима 

високошколске установе у складу са статутом установе, 
• учествовање у самоевалуацији високошколске установе, 
• обављање активности које се односе на осигурање и оцену квалитета 

наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности 
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студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, заштиту права студената и 
унапређење студентског стандарда, 

• предлаже кандидата за студента продекана и покреће поступак за 
разрешење студента продекана, 

• покретање иницијатива за доношење или промену прописа од интереса за 
студенте, 

• усвајање годишњег плана и програма активности студентског парламента 
и усвајање извештаја о свом раду, 

• организује и спроводи програме ваннаставних активности студената, 
• учествује у остваривању студентске међууниверзитетске и међународне 

сарадње, 
• одлучивање о финансијском пословању студентског парламента и усвајање 

финансијског извештаја, 
• обављање других активности у складу са законом и општим актима 

високошколске установе. 
Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у 

процесу високог образовања, представници студентског парламента Високе 
школе струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» у Вршцу 
имају право да се укључе у рад Студентске конференције универзитета коју 
чине по два представника студентских парламената и један студент са 
хендикепом. 

Рад студентског парламента је јаван.  
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================================================= 
 
 
 
7. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМИ 
 
 
7.1. Образложење наставног плана и исходишта 
       студијских програма  
 

Суштинске одреднице којима смо се водили у изради новог наставног 
плана за студије васпитача су следеће:  

- стварање флексибилног оквира за креирање сопственог програма студија 
(могућност избора предмета);  

- у складу са савременим, конструктивистичким схватањима у 
високошколској дидактици, настојали смо да број часова које ће 
студенти проводити на вежбама буде већи од броја часова предавања у 
односу на досадашње планове, како би студенти били што активнији и 
тиме значајније утицали на своје стручно самоизграђивање и 
припремање за будући позив; 

- због праћења трендова у савременом образовању (у складу са Болоњском 
декларацијом), наставни предмети у студијском плану су 
једносеместрални, након чега ће следити испити – тиме се тежи 
повећању ангажовања студената током студија, а такође омогућује 
студентима да чешће добијају повратне информације о свом раду, 
напредовању и успеху; 

- због настојања да студенти буду једнако оптерећени, сваки семестар 
носи 30 ЕЦТС бодова, а број часова активне наставе је у просеку 20 по 
семестру (у 40-часовној недељи); 

- студентима су на располагању изборни предмети. У школи ће се 
организовати годишње презентације професора, садржаја и литературе 
предвиђене предметом, као и облика и стратегија учења и поучавања и 
на основу ових презентација студенти ће се опредељивати за поједине 
изборне предмете. Водиће се рачуна о економској оправданости држања 
наставе из одређеног предмета, тако да број студената заинтересованих 
за неки изборни предмет не буде мањи од 15.  

- настојали смо да однос теорије и праксе буде такав да се пракса 
континуирано повећава из семестра у семестар;  

- однос општих и стручних предмета, као и обавезних и изборних, је у 
складу са наведеном наставном филозофијом и истакнутим циљевима 
струковних студија за васпитаче;  

 
Наведене одреднице произилазе из чињенице да постоје бројни разлози 

због којих је потребно квалитетније образовање будућих васпитача и „ширење“ 
спектра њихових компетенција. Досадашњи програми обуке на васпитачким 
школама оцењени су, углавном, као застарели, са врло мало иновативних модела 
обуке. Прилагођавање новим захтевима модерног образовног система намеће 
потребу за осавремењивањем система и садржаја њиховог образовања на 
високошколском нивоу, што би се одразило и на повећање ефикасности 
васпитно-образовног рада са предшколском децом. Не треба посебно истицати 
да од компетенција васпитача зависи да ли ће и у којој мери деца развијати 
своје компетенције неопходне за живот у савременој цивилизацији. 

Поред осталог, општом структуром студијских програма тежи се 
подстицању професионалне аутономије и рефлексивне праксе будућих 
васпитача. Они треба да стекну знања, изграде ставове и практичне 
способности који ће им омогућити да се стално стручно усавршавају и 
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самоусавршавају, прилагођавајући се различитим условима и променама, уз 
коришћење разних извора знања, метода и средстава.  

Циљеви савремене високошколске наставе данас се изражавају 
захтевима за партиципативним образовањем које подразумева активно 
укључивање студената и измењеним улогама њихових наставника у наставном 
процесу, чиме се утиче на потпунији развој њихових стручних компетенција. То 
захтева значајније промене начина рада на нашим високошколским установама 
у правцу интензивније интеракције, истраживачког рада, менторског вођења, 
тимског рада, сарадње међу студентима, рада на пројектима, 
мултидисциплинарне и интердисциплинарна размене и сл. Тиме би се омогућио 
развој базичних компетенција код студената – способности учења, 
комуникације, знања и вештина потребних за решавање проблема. Потпору за 
грађење општег и професионалног образовања васпитача, по мишљењу 
савремених педагога, представљају следеће основне способности: знати, 
деловати, вредновати, комуницирати и међусобно се разумети. То значи да 
обука оних који ће васпитавати друге мора код њих развијати 
вишедимензионалне компетенције – способности самоорганизације, 
делотворности, кооперације, споразумевања, решавања проблема, целовитог 
приступа. Тиме се доприноси компетентности појединца као индивидуалном, 
интерперсоналном и социјалном својству. Оваквим приступом се превазилазе 
једнодимензионалне образовне компетенције које се заснивају само на знањима. 

Прихватање и имплементација Болоњске декларације подразумева 
осавремењавање организације високошколског образовања, промене 
програмских садржаја, као и промене у начина рада. Наглашава се потреба 
стварања стимулативних и флексибилних образовних ситуација, креативног и 
истраживачког рада, проблемских ситуација, интеракције и сарадње међу 
студентима, менторског вођења.  

Будући васпитачи морају стицати знања о феноменима који до сада нису 
били заступљени у њиховој обуци: вођење ефикасне педагошке комуникације, у 
интерактивном учењу, у инструисању ученика за учење учења (у оквиру кога је 
и издвајање битног од небитног), иновацијама у васпитно-образовном раду итд. 
То значи да се, приликом разматрања питања потребних компетенција оних 
који ће васпитавати друге, мора водити рачуна да су полазне основе нових 
педагошких приступа конструктивистичка метатеорија и развојно-
хуманистичка оријентација која почива на узајамном, интерактивном односу 
појединац – заједница. Конструктивистичка дидактика наглашава значај 
социјалне интеракције, комуникације, савремених медија и самосталног 
конструисања знања. Зато је битно да начини комуникација у високошколској 
настави омогућују моделе социјалне интеракције и оптималне нивое 
функционисања студената у групи. Најважнија импликација комуникативног 
приступа у настави била би да се студентима (будућим васпитачима) омогући да 
досегну своје метакогнитивне способности које ће користити у ефикаснијим 
стратегијама стицања знања – метакогнитивно знање и свест о себи, познавање 
својих способности, мотива, интереса, стратегија учења, процедурално знање о 
когницији.  
 Образовање будућих васпитача у великој мери зависи од специфичности 
педагошког позива, његове комплексности, друштвене вредности, лепоте, 
племенитости. Не сме се превидети чињеница да се васпитање за педагошки 
позив не исцрпљује усвајањем знања појединих педагошких дисциплина, већ да 
васпитачи стечена знања треба критички да проверавају и потврђују у 
сопственој педагошкој пракси. 
 На Високој струковној васпитачкој школи у Вршцу, васпитачи ће 
стицати вишедимензионалне компетенције, пре свега педагошке. Оне, у ширем 
смислу, подразумевају познавање целокупног васпитно-образовног процеса 
(познавање природе педагошко-психолошких процеса у вртићу, планирање и 
програмирање васпитно-образовног рада, дефинисање васпитно-образовних 
циљева и задатака, дидактичке основе рада у васпитно-образовном процесу, 
познавање и бирање адекватне методичке апаратуре за остваривање васпитно-
образовних циљева (облика, метода, средстава), избор васпитно-образовних 
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активности и ситуација, примена образовне и информатичке технологије, 
увођење иновација, познавање развоја и праћење напредовања деце, 
вредновање васпитно-образовног рада (формативна и сумативна евалуација), 
познавање односа родитељи – вртић – школа итд.). 
 Осим тога, неопходно је да стекну педагошке компетенције у ужем 
смислу које се односе на васпитни стил. Ове компетенције су уско повезане са 
компетенцијама у подручју међуљудских односа јер савремена педагогија 
посматра васпитни процес као комуникативно делање, а савремена 
комуникацијска парадигма анализира човека и васпитање у пољу интеракције.  

Данас се васпитни стил објашњава начинима интелектуалне и 
емоционалне комуникације, или као интеракција дидактичких и васпитних 
компетенција којима се креира социо-емоционална клима. Савремени васпитно-
образовни рад подразумева двосмерну и вишесмерну комуникацију, 
интензивнију интеракцију, сарадњу, разговор као методу васпитања, 
стваралачки приступ учењу итд. Креативнији облици учења омогућују да се 
реализује и развојна функција вртића и учења као суштинског фактора развоја 
личности детета.  

Васпитачи морају бити добро оспособљени за улоге педагошких 
водитеља, чији се извори моћи пре свега налазе у њиховим педагошким 
компетенцијама. Креативне особине вође, које треба да науче током свог 
образовања, представљају основу за развијање дечјег стваралачког изражавања. 

Савремена педагогија пропагира демократски начин руковођења јер се 
сматра најповољнијим за подстицање целокупног развоја деце. На развијање 
педагошких компетенција будућих васпитача, током припремања за свој позив, 
утиче указивање на предности демократског, недирективног стила понашања и 
васпитања који се испољава кроз позитиван емотивни однос према деци, кроз 
комуникацију која се заснива на похвалама и охрабрењима од стране одраслих, 
кроз већи степен флексибилности и уважавања индивидуалности код деце итд. 
Васпитачи морају бити свесни важности својих улога у креирању подстицајне 
атмосфере, као и значаја остваривања добрих интерперсоналних односа и 
позитивних интеракција (вршњачких и оних у којима и они учествују). 
Припремање васпитача за будући позив подразумева развијање свести код њих 
да је потребан баланс између вербалне, невербалне и посредне комуникације.  

Настојања да се развију компетенције потребне за живот у 21. веку 
намећу потребу да, образовањем на Високој струковној васпитачкој школи, 
васпитачи развијају бројне педагошке компетенције, односно да се 
оспособљавају за нове улоге: дизајнера програма и средине у којој деца бораве, 
организатора педагошке климе у којој се развој деце ненасилно подстиче 
одговарајућим когнитивним, афективним и психомоторичким изазовима, 
креатора педагошко-стваралачких ситуација, стручних водитеља и посредника 
целовитог развоја деце, програмера индивидуалног напредовања сваког детета, 
организатора проблемског и стваралачког учења, инспиратора радозналости и 
креативности, посматрача и усмеривача дечијег развоја, партнера који 
подстичу отворену, равноправну комуникацију и интеракцију, истраживача, 
аналитичара свог и дечијег рада, педагошког водитеља комуникацијског 
процеса, покретача креативних истраживачких активности деце, инспиратора 
стицања нових знања и умења, менаџера информација, креатора тимске климе, 
планера целоживотног учења деце, модела и инспиратора квалитета које треба 
изградити код деце (критичко и креативно мишљење, решавање проблема, 
дугорочно учење, уважавање разлика итд.), иницијатора сарадње са 
родитељима, иноватора сопствених знања, навика и умења, иницијатора 
промена, евалуатора васпитних ефеката и др. Тежи се развијању што 
флексибилнијих педагошких компетенција, јер време у коме живимо захтева од 
васпитача да буду припремљени за различите неизвесне ситуације и за 
прилагођавање променама. Педагошки компетентан васпитач у свакој 
ситуацији треба да зна шта, како и зашто треба да ради – шта организовати, 
усмеравати, предлагати, мотивисати, координирати, нудити; како радити: 
поступно, одмерено, стрпљиво итд.; зашто: да би се дошло до нових сазнања и 
остварили зацртани циљеви. 
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Залажемо се, дакле, за нове студијске програме у образовању будућих 
васпитача на Високој струковној васпитачкој школи који ће ићи у сусрет 
педагошким компетенцијама у складу са савременим научним сазнањима и 
трендовима. Њихова основа је хуманистички приступ васпитно-образовном 
процесу, као и конструктивистичко-интеракцијска концепција учења. 
Потребно је код свих који ће васпитавати децу у вртићима развијати 
одговорност за професионални рад – притом, њих треба навикавати да 
непрестано трагају за најделотворнијим начинима рада. Да би били 
оспособљени за то, они морају добро знати и разумети различите филозофске, 
социолошке, психолошке, педагошке теорије, општу и посебне методике 
васпитно-образовног рада, методологију истраживања итд. Из ове „теоријске 
лепезе“, они ће, под условом да се активно и критички односе према знању и 
информацијама, стварати своју теоријску подлогу и „претакати“ научна сазнања 
у практичне поступке. На тај начин ће се оспособљавати за примену 
модерних интерактивних, кооперативних, радионичких и других метода, 
организационих облика и начина рада, уз уважавање дечјих потреба, 
могућности, права и интересовања. Тиме се тежи формирању рефлексивних 
практичара којима ће евалуација бити саставни део свакодневне праксе. Они 
ће схватати предности индиректног вођења и усмеравања, које допушта детету 
да само гради своју личност (у складу са својим могућностима), налази 
сопствени ритам, само одлучује, решава конфликте путем комуникације, постаје 
независно. Њихов стил васпитања зависиће од формиране васпитне филозофије 
и контекста у коме се васпитни процес одвија. Такође, васпитаче треба 
оспособити за рад (технике комуницирања) у малим групама које размењују 
информације из сличних подручја интереса, формирати код њих сараднички 
дух, узајамно поштовање и сл. Дакле, желимо код њих развити способности и 
вештине које у новије време добијају на значају: вештине комуницирања, 
управљања знањима и искуствима деце стваралачким педагошким вођењем, 
сарадња у раду у групи, умешност у тимском раду, уз неопходне компјутерске и 
техничке вештине и оспособљеност за коришћење средстава масовних 
комуникација. Очигледно је да је развој педагошких компетенција васпитача 
уско повезан са развојем њихових когнитивних, социјалних, емоционалних и 
радно-акционих компетенција, као и њихових естетских и моралних димензија. 

У програмима за оспособљавање васпитача на Високој струковној 
васпитачкој школи, поред општеобразовних предмета, који су повезани са 
струком, доминантно место припада педагошко-психолошким и 
методичким предметима (стицање знања о психофизичким 
карактеристикама деце, когнитивним и афективним процесима, јачању 
васпитног рада, методама и техникама ефикасног учења, теоријама 
курикулума, истраживачким методама у васпитању, стваралачком учењу, 
комуникацији, припремању деце за доживотно образовање итд.), као и 
педагошкој пракси (изузетно важан део оспособљавања васпитача је њихово 
учење на основу посматрања искуснијих колега током хоспитовања, као и 
активно учешће на самосталној пракси). Обука васпитача на Високој струковној 
васпитачкој школи тако је конципирана да ће утицати на њихово квалитетно 
образовање и васпитање, на интелектуални и морални развој, као и на развој 
њиховог личног и социјалног идентитета. 
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7.2. Структура програма на основним студијама –  
       васпитач деце предшколског узраста 

 
 
 

R.
b 
 

Šif. 
pred. 

Naziv predmeta  
 

Sem.  
 

Broj 
časova  

ESPB 
 

PRVA GODINA  
Prvi semestar 

1. 01OPE Opšta pedagogija   1 3+0+0 6 
2. 02STJ Strani jezik  1  0+0+6 5 
3. 03MAJ Maternji jezik   1 3+1+1 6 
4. 04RPS Razvojna 

psihologija  
1  4+0+0 6 

5. 05FIV Filozofija 
vaspitanja 

1 2+0+0 5 

  Praksa 1 1 0+0+1 2 
Ukupno časova aktivne nastave prvi 

semestar   
21  

  Ukupno ESPB 30 
  

Drugi semestar 
1. 06MV

O 
Metodika 
vaspitno-
obrazovnog rada 

2 4+0+2 5 

2. 07PPS Pedagoška 
psihologija 

2 2+1+1 4 

3. 08POP Porodična 
pedagogija 

2  2+0+0 3 

4. 09INP Informatički 
praktikum 

2 0+0+4 4 

5. 10VIP Vokalno-
instrumentalni 
praktikum  

2 0+0+1 2 

  Izborni predmet 
(biraju se 2) 

  10 

6. 11PRR Primenjena 
razvojna  
psihologija - 
praktikum 

2  0+1+2 5 

7. 12FIK Priprema dece za 
polazak u školu 

2 2+0+1 5 

8.  Kultura religije 2 2+0+1 5 
9. 13ISC Istorija civilizacije  2  2+0+1 5 
  Praksa 2 2 0+0+1 2 

Ukupno časova aktivne nastave drugi 
semestar   

23  

  Ukupno ESPB 30 
Ukupno ESPB prva godina 60 
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DRUGA GODINA  
Treći semestar 

1. 14PRP Predškolska pedagogija  3 4+0+2 6 
2. 15MPM1 Metodika početnih 

matematičkih pojmova 1 
3 
 

2+0+0 
 

5 
 

3. 16PFV Praktikum iz fizičkog 
vaspitanja 

3 0+0+2 4 

4. 17EKN Evropski kontekst 
nacionalnih kultura  

3 4+0+1 5 

5. 18PAV Primena AV sredstava u 
vrtiću 

3 0+0+2 4 

6. 19VIP Vokalno-instrumentalni 
praktikum  

3 0+0+1 2 

  Praksa 3 3 0+0+3 4 
Ukupno časova aktivne nastave treći semestar   21 30 

   
Četvrti semestar 

1. 20MPM2 Metodika početnih 
matematičkih pojmova 2 

4 0+0+1 5 

2. 21KNjD Književnost za decu 4 3+1+1 6 
3. 22VIP Vokalno-instrumentalni 

praktikum  
4 0+0+1 5 

  Izborni predmet (biraju se 
2) 

  10 

4. 23RDP Rad sa decom sa posebnim 
potrebama - praktikum 

4 0+1+2 5 

5. 24KGO Mentalno zdravlje  4 2+0+1 5 
6. 25EVP Etika vaspitačkog poziva  4 2+0+1 5 
  Religijski sistemi 4 2+0+1 5 
7. 26PDO Pedagoška dokumentacija 4 0+1+2 5 

  Praksa 4 4 0+0+5 4 
Ukupno časova aktivne nastave četvrti semestar   18 30 

Ukupno ESPB druga godina 60 
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TREĆA GODINA  
Peti semestar 

1. 27MRG1 Metodika razvoja govora 
1 

5 3+0+1 5 

2. 28MFV1 Metodika fizičkog 
vaspitanja 1 

5 3+0+1 5 

3. 29MUO1 Metodika upoznavanja 
okoline 1 

5 3+0+0 5 

4. 30MMV1 Metodika muzičkog 
vaspitanja 1 

5 3+0+0 5 

5. 31MLV1 Metodika likovnog 
vaspitanja 1 

5 2+0+2 5 

  Praksa 5 5  0+0+2 5 
Ukupno časova aktivne nastave peti semestar   20 30 

   
Šesti semestar 

1. 32MRG2 Metodika razvoja govora 
2 

6 0+0+2 3 

2. 33MFV2 Metodika fizičkog 
vaspitanja 2 

6 0+0+2 3 

3. 34MUO2 Metodika upoznavanja 
okoline 2 

6 0+0+2 3 

4. 35MMV2 Metodika muzičkog 
vaspitanja 2 

6 0+0+2 3 

  Diplomski rad  6 0+4+0 4 
  Izborni predmet (biraju 

se 2) 
6  10  

5. 36FKC Pedagoške teorije 6 0+0+2 5 

6. 37RVO Računari u vaspitno- 
obrazovnom radu 

6 0+0+2 5 

7. 38DSU Predškolski kurikulum 6 0+0+2 5 
8.  39HOR Hor  6 0+0+2  5 
  Praksa 6 6  0+0+4 4 

Ukupno časova aktivne nastave šesti semestar   20 30 
Ukupno ESPB druga godina 60 
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7.3. Структура програма на основним студијама –  
       васпитач деце јасленог узраста 
 

 
 

 
 

R.
b 
 

Šif. 
pred. 

Naziv predmeta  
 

Sem.  
 

Broj 
časova  

ESPB 
 

PRVA GODINA  
Prvi semestar 

1. 01OPE Opšta pedagogija   1 3+0+0 6 
2. 02SJ1 Strani jezik 1 1  0+0+3 3 
3. 03MAJ Maternji jezik sa razvojem 

govora na jaslenom uzrastu   
1 3+0+1 5 

4. 04OPS Opšta psihologija 1  3+1+1 5 
5. 05FIV Filozofija vaspitanja 1 2+0+0 4 
6. 06ZDN Zdravstvena nega 1 3+1+1 5 
   Praksa 1 1 0+0+2 2 

Ukupno časova aktivne nastave prvi semestar   22  
  Ukupno ESPB 30 

  
Drugi semestar 

1. 07PJU Pedagogija jaslenog uzrasta 2 2+1+1 4 
2. 08RPJ Razvojna psihologija  

jaslenog uzrasta 
2 2+1+1 4 

3. 09PET Pedagoške teorije  2  2+0+0 3 
4. 10SJ2 Strani jezik 2 2  0+0+3 3 
5. 11FSP Filozofske osnove 

savremenih pedagoških 
teorija 

2 3+1+0 4 

6. 12VP1 Vokalno-instrumentalni 
praktikum 1 

2 0+0+1 2 

  Izborni predmet (biraju se 
2) 

  8 

7. 13PRP Primenjena razvojna  
psihologija - praktikum 

2  0+1+2 4 

8. 14PPE Porodična pedagogija  0+1+2 4          
9. 15ISC Istorija civilizacije  2  2+0+1 4 
10. 16RIP Razvoj ideja o predškolskom 

vaspitanju 
2 2+0+1 4 

11. 17PSF Pravci savremene filozofije 2 2+1+0 4 
  Praksa 2 2 0+0+2 2 

Ukupno časova aktivne nastave drugi semestar   24  
  Ukupno ESPB 30 

Ukupno ESPB prva godina 60 
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DRUGA GODINA  
Treći semestar 

1. 18DIJ Didaktičke igre jaslenog 
uzrasta 

3 3+1+2 5 

2. 19FOA Dečja fiziologija sa osnovama 
anatomije 

3 
 

3+0+2 
 

5 

3. 20PRR Psihologija jaslenog uzrasta - 
praktikum 

3 0+1+2 4 

4. 21MVJ Metode vaspitanja na jaslenom 
uzrastu  

3 4+0+1 5 

5. 22INP Informatički praktikum 3 0+0+4 3 

6. 23VP2 Vokalno-instrumentalni 
praktikum 2 

3 0+0+1 2 

  Praksa 3 3 0+0+4 6 
Ukupno časova aktivne nastave treći semestar   24 30 

   
Četvrti semestar 

1. 24MVO Metodika vaspitno-obrazovnog 
rada sa decom jaslenog uzrasta 

4 4+0+2 5 

2. 25KNjD Književnost za decu 4 3+1+1 5 
3. 26PRD Psihopatologija razvojnog doba 4 3+0+2 4 

4. 27VP3 Vokalno-instrumentalni 
praktikum 3  

4 0+0+1 2 

  Izborni predmet (biraju se 2)   8 
5. 28RDP Rad sa decom sa posebnim 

potrebama  
4 0+1+2 4 

6. 29MZD Mentalno zdravlje  4 2+0+1 4 
7. 30IPO Istorija predškolskog 

obrazovanja u Srbiji  
4 2+0+1 4 

8. 31RES Religijski sistemi  4 2+1+0 4 

  Praksa 4 4 0+0+4 6 
Ukupno časova aktivne nastave četvrti semestar   23 30 

Ukupno ESPB druga godina 60 
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TREĆA GODINA  
Peti semestar 

1. 32MRG Metodika razvoja govora dece 
jaslenog uzrasta  

5 3+0+2 4 

2. 33MFV Metodika fizičkog vaspitanja  
dece jaslenog uzrasta 

5 3+0+2 4 

3. 34MSS Metodika saznavanja sveta 
oko sebe dece jaslenog 
uzrasta 

5 3+0+2 4 

4. 35MID Muzičke igre dece jaslenog 
uzrasta) 

5 1+0+2 3 

5. 36AVS AV sredstva u vrtiću 5 0+0+2 3  

  Izborni predmet (biraju se 2)   6  
6. 37KRE Kultura religije 5 2+0+1 3 

7. 38PED Pedagoška dokumentacija 5 0+1+2 3 

8.  39JID Jezičke igre i dramatizacija 5 0+1+2 3 

9. 40FEV Filozofija estetskog vaspitanja 5 2+1+0 3 

10. 41EKN Evropski kontekst nacionalnih 
kultura   

5 2+1+0 3 

 
 

 Praksa 5 5  0+0+4 6 

Ukupno časova aktivne nastave peti semestar   26 30 
   

Šesti semestar 
1. 42PDI Psihologija dečje igre 6 3+0+1 3 

2. 43RID Rana identifikacija 
darovitosti 

6 3+0+1 3 

3. 44MLV Metodika likovnog 
vaspitanja  dece jaslenog 
uzrasta   

6 3+0+2 4 

4. 45MMV Metodika muzičkog 
vaspitanja  dece jaslenog 
uzrasta   

6 3+0+2 4 

  Diplomski rad  6 0+4+0 4 
  Izborni predmet (biraju se 2)   6  

5. 46RVO Računari u vaspitno- 
obrazovnom radu 

6 0+0+2 3 

6. 47MPR Modeli profesionalnog razvoja 
vaspitača 

6 0+0+2 3 

7. 48PKU Predškolski kurikulum 6 0+0+2 3 
8.  49HOR Hor  6 0+0+2  3 
9. 50MID Motoričke igre dece jaslenog 

uzrasta 
6 1+0+1 3 

  Praksa 6 6  0+0+4 6 
Ukupno časova aktivne nastave šesti semestar   22 30 

Ukupno ESPB druga godina 60 
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================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1. Студијски програми на основним студијама –  

  васпитач деце предшколског узраста 
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА                                                                   Шифра: 
01ОПЕ 
Наставник: Проф. др Грозданка Гојков 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Студенти треба да усвоје стручну педагошку терминологију; да се упознају са 
основним педагошким појмовима и феноменима; да се оспособе за критичко промишљање о 
основним питањима васпитања као феномена и праксе; да се упознају са филозофским, 
социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног 
процеса. Оспособљавање студената за разумевање и примену достигнућа педагошке науке, 
стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама, смисла и суштине васпитања. 
Омогућавање критичког увида у савремене концепције васпитања. Оспособљавање студената за 
критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија, за самостално суђење и 
закључивање и успешну одбрану сопствених погледа и ставова. 
Исход предмета: Усвајање стручне педагошке терминологије; оспособљавање за критичко 
промишљање о основним питањима васпитања као феномена и праксе;  упознавање са 
филозофским, социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног 
и друштвеног процеса. Упознавање студената са основним педагошким појмовима и 
феноменима. Оспособљеност студената за разумевање и примену достигнућа педагошке науке, 
стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама, смисла и суштине васпитања. 
Оспособљеност студената за критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија, за 
самостално суђење и закључивање и успешну одбрану сопствених погледа и ставова.  
Садржај предмета 
Теоријска настава - Порекло, корени и извори васпитања. Васпитање као друштвена и људска 
делатност. Основни и други педагошки појмови – категорије. Однос васпитања и образовања. 
Педагогија као наука о васпитању. Настанак и развој педагошке мисли. Епистемолошки 
проблеми педагогије. Однос педагошке теорије и васпитне праксе. Педагогија у систему 
друштвених и хуманистичких наука и однос према другим наукама. Могућности и границе 
васпитања. Педагошке теорије развоја личности. Циљ и задаци васпитања. Методолошки 
проблеми одређивања циља васпитања. Конкретизација циља васпитања.  
Обавезна литература:  
Грандић, Р., Увод у педагогију, Нови Сад, 2004; 
Поткоњак, Н., XX век: ни «век детета» ни век педагогије, Савез педагошких друштава Војводине, Нови 
Сад и Педагошко друштво Републике Српске, Бања Лука, 2003. 
Група аутора., Педагошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996; 
Педагошка енциклопедија I, II, Ред. Поткоњак, Н., Шимлеша, П., Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1989. 
Допунска литература:  
Кнежевић-Флорић, О., Праскозорје цивилизације и васпитање, Савез педагошких друштава Војводине, 
Нови Сад, 2000; 
Суходолски, Б., Три педагогије, Дуга, Београд, 1974; 
Гиесецке, Х., Увод у педагогију, Едука, Загреб, 1995. 
Зборници бр. 6, 7, 8,  9 и 10 (одабрана поглавља), Виша школа за образовање васпитача, Вршац. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; академско излагање, образлагање са 
реторичким питањима, шематско приказивање структуре садржаја, самоорганизовано и интерактивно 
учење; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                                 Шифра: 
02ЕНЈ                        
Наставник: Јелена Пртљага 
Статус предмета:  обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: четворогодишње средњошколско образовање 
Циљ предмета 
Студенти треба да савладају нижи средњи ниво знања страног језика и освеже, 
продубе и унапреде општу језичку компетенцију у оквиру четири језичке 
вештине (читање и слушање с разумевањем, писање и говор);  
Исход предмета  
Савладан нижи средњи ниво знања страног језика, продубљена и унапређена 
општа језичка компетенција у оквиру четири језичке вештине (читање и 
слушање с разумевањем, писање и говор);  
Садржај предмета 
Практична настава  
У склопу курса развијају се све четири језичке вештине (читање са 
разумевањем, слушање са разумевањем, говорење и писање), али се посебан 
акценат ставља на разумевање прочитаног текста, слушање с разумевањем и 
говор. Стечено знање основних граматичких структура и законитости 
(фонетика, морфологија - глаголски систем) се систематизује, продубљује и 
активно примењује. Тематика која се обрађује усмерена је на комуникацију у 
свакодневном животу.  
Обавезна литература:  
Redston, C. & Cunningham, G. (2005). face2face, Pre-intermediate Student’s Book 
and Workbook, Cambridge: CUP;Murphy, R. (1995). English Grammar in Use. 
Oxford: OUP; Murphy, R. (1995). English Grammar in Use. Supplementary 
Exercises. Oxford: OUP. 
Допунска литература:  
Избор текстова из новина, књига и других публикација и сајтова на енглеском 
језику;Filipović, R. (1999) Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb.; 
једнојезички речник по избору 
Swan, M. & Walter, C. (2003) The Good Grammar Book, Oxford: OUP. 
Web stranice:http://www.durand.ch/florence/anglais.html http://www.tlsbooks.com 
http://www.world-english.org ; Filipović, R. (1999) Englesko-hrvatski rječnik, 
Školska knjiga, Zagreb. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 6 

Методе извођења наставе: Вежбе - комуникативна метода којом се развијају 
све четири језичке вештине, уз изражавање и образлагање сопственог мишљења 
на теме које окупирају савременог младог човека; илустрација, сучељавање 
мишљења, дискусија, излагање, игра улога. 

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

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијуми 40 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК                                             Шифра: 
02ФРЈ                                                            
Наставник: мр Ћећилија Миклеу 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: четворогодишње средњошколско образовање 
Циљ предмета 
Студенти треба да савладају нижи средњи ниво знања страног језика и освеже, 
продубе и унапреде општу језичку компетенцију у оквиру четири језичке 
вештине (читање и слушање с разумевањем, писање и говор); 
Исход предмета  
Савладан нижи средњи ниво знања страног језика и средњи ниво знања страног 
језика, продубљена и унапређена општа језичка компетенција у оквиру четири 
језичке вештине (читање и слушање с разумевањем, писање и говор). 
Садржај предмета 
Практична настава  
У склопу курса развијају се све четири језичке вештине (читање са 
разумевањем, слушање са разумевањем, говорење и писање), али се посебан 
акценат ставља на разумевање прочитаног текста, слушање с разумевањем и 
говор. Стечено знање основних граматичких структура и законитости 
(фонетика, морфологија - глаголски систем) се систематизује, продубљује и 
активно примењује. Тематика која се обрађује усмерена је на комуникацију у 
свакодневном животу. Студенти свој вокабулар обогаћују лексичким 
јединицама и идиомима из свакодневног живота и употребљавају их у говору, 
уз постизање и неговање што квалитетнијег изговора. 
Основна литература:  
Кијаметовић, В. Француски језик за прву и другу годину педагошке академије; 
L’abilete auxkontes en groupe (Guide pratiqe de pedagogie- groupe d’Auteurs); 
Драшковић, В. (2005). Граматика за основне и средње школе;  
Допунска литература:  
Grammaire Larousse (1999); француско-српски речник по избору 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 6 

Методе извођења наставе 
Вежбе - комуникативна метода којом се развијају све четири језичке вештине, 
уз изражавање и образлагање сопственог мишљења на теме које окупирају 
савременог младог човека; илустрација, сучељавање мишљења, дискусија, 
излагање, игра улога. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит - 

практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                                  Шифра: 
02НЕЈ                                                         
Наставник: мр Александра Гојков - Рајић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: четворогодишње средњошколско образовање 
Циљ предмета 
Студенти треба да савладају нижи средњи ниво знања страног језика и освеже, 
продубе и унапреде општу језичку компетенцију у оквиру четири језичке 
вештине (читање и слушање с разумевањем, писање и говор); 
Исход предмета  
Савладан нижи средњи ниво знања страног језика и средњи ниво знања 
немачког језика, продубљена и унапређена општа језичка компетенција у 
оквиру четири језичке вештине (читање и слушање с разумевањем, писање и 
говор). 
Садржај предмета 
Практична настава  
У склопу курса развијају се све четири језичке вештине (читање са 
разумевањем, слушање са разумевањем, говорење и писање), али се посебан 
акценат ставља на разумевање прочитаног текста, слушање с разумевањем и 
говор. Стечено знање основних граматичких структура и законитости 
(фонетика, морфологија - глаголски систем) се систематизује, продубљује и 
активно примењује. Тематика која се обрађује усмерена је на комуникацију у 
свакодневном животу. Студенти свој вокабулар обогаћују лексичким 
јединицама и идиомима из свакодневног живота и употребљавају их у говору, 
уз постизање и неговање што квалитетнијег изговора. 
Основна литература:  
Dallaplaza, R.-M. I saradnici: Tangram 1B, Deutsch als Fremdsprache, Ismaning, 
2002. 
Допунска литература: 
Đukanović, J./Žiletić, Z.: Gramatika nemačkog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd, 1993; Marčetić, T.: Pregled gramatike njemačkoga jezika, Školska 
knjiga, Zagreb; Đukanović, J./Popović B.: Deutsches Übungsbuch I, - gramatička 
vežbanja, Zavod za udž. i nastavna sredstva, Beograd, 1994. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 6 

Методе извођења наставе: Вежбе - комуникативна метода којом се развијају 
све четири језичке вештине, уз изражавање и образлагање сопственог мишљења 
на теме које окупирају савременог младог човека; илустрација, сучељавање 
мишљења, дискусија, излагање, игра улога. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит - 

практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК                                                          Шифра: 
02РУЈ       
Наставник: др Тамара Горелова 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
1. Студенти треба да развијају и усавршавају комуникативно-говорну компетенцију вербалном 
реализацијом говорних интенција и комуникативних задатака у интерсубјективним ситуацијама у 
свакодневном животу.. 
2. Студенти  развијају и усавршавају језичку компетенцију  у процесу  развоја свих облика говорне 
делатности.  
3. Студенти развијају и усавршавају културну компетенцију. 
Напомена: ниво наведених компетенција одређује се с обзиром на ниво општег владања руским језиком 
(у датом случају – ТБУ с појединачним элементима ТРКИ-1). 
Исход предмета  
1. Развијена комуникативно-говорна компетенција 
2. Развијена језичка компетенција  у процесу  развоја свих облика говорне делатности.  
3. Развијена културна компетенција. 
Садржај предмета 
Практична настава  
1. Говорна компетенција  
Погледати одговарајући део програма "Русский язык 1,2" 
1. Говорна компетенција  
И. Слушање: а) обим текста 300-400 речи, број понављања 2; б) обим дијалога 8-10 реплика, број понављања 2. 
ИИ. Читање. Обим текста 600-700 речи. Време читања – 30 мин. 
ИИИ. Писање. Обим текста 400-500 речи (или 18-20 реченица). 
ИВ. Говорење. Обим текста 400-500 речи.  
2. Језичка компетенцијаИ. Фонетика. И И. Морфологија и формирање речи. Систем промена (деклинација) именица, 
придева (значење и функције падежа). Ш. Синтакса.  
3. Културна компетенција. Упознавање са начином живота савремене Русије на основу прочитаних текстова из 
уџбеника и разговора с наставником а у оквирима тематског градива предвиђеног програмом наставе руског језика. 
1. Говорна компетенција "Русский язык 3,4" 
И. Слушање. Врста текста: опис, саопштавање, просуђивање и доказивање. Обим аудиотекста 1000-1500 речи. 
ИИ. Читање. Аналитичко читање: обим  приређеног стручног текста 400-450 речи. Време читања – 15-20 мин. Читање 
са општим разумевањем теме и садржаја: обим приређеног стручног текста 1000-1500 речи. Време читања – 30 мин. 
ИИИ. Писање. Обим текста – до 150 речи. 
ИВ. Говорење. Врста текста: опис, одређене стручне информације с елементима просуђивања и доказивања.  Обим 
приређеног стручног текста за читање 400-450 речи, обим изговореног текста – 15-20 фраза. 
2. Језичка компетенција 
И. Фонетика. Интонационо обележавање текста. 
И И. Морфологија и образовање речи. Систем промена (деклинација) именица, придева (значење и функције падежа). 
Врсте заменица  (одређене, лично-неодређене, негативне) и облици падежа. Дуге и кратке форме придева и њихова 
функција у реченици. Степени поређења придева са суфиксима -айш, -ейш. Глаголи: глаголи кретања са префиксима. 
Глаголски придеве и глаголски прилози.   
Ш. Синтакса.  
3. Културна компетенција. Упознавање са начином живота савремене Русије на основу прочитаних текстова из 
уџбеника и разговора с наставником а у оквирима тематског градива предвиђеног програмом наставе руског језика као и 
на основу школске аудио-визуелне продукције. 
Основна литература:  
1. Аникина М.Н. Лестница: Учебник-книга по русскому языку. – М.: Рус. яз., 2003. 
2. Аникина М.Н., Дворянинова И.К. Лестница. Практикум. – М.: Рус. яз., 2004. 
3. Руско-српски речник / у ред. Б. Станковића. – Нови Сад : Матица српска; Москва: Русский язык, 1998. 
4. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. – М.: Рус. яз., (више издања). 
5. Било који руско-српски, односно српско-руски речник с општом лексиком (број речи до 20 000). 
Допунска литература:Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском. - Сарајево, Светлост, 1988. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 6 
Методе извођења наставе: Вежбе - комуникативна метода којом се развијају све четири језичке вештине, уз 
изражавање и образлагање сопственог мишљења на теме које окупирају савременог младог човека; илустрација, 
сучељавање мишљења, дискусија, излагање, игра улога. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијуми 40 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: МАТЕРЊИ ЈЕЗИК                                                                              Шифра: 
03МАЈ                                                                        
Наставник: Проф. др Стеван Константиновић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема. 
Циљ предмета 
Студенти треба да компетентно овладавају правописом, фонетиком и морфологијом српског 
књижевног језика; студенти треба да упознају лексикологију и синтаксу српског књижевног 
језика и стекну компетенцију самосталне  лексиколошке и синтаксичке анализе текстова. 
Студенти стичу знање о појму књижевности за децу. Упознају родове и врсте књиж. за децу, 
њен специфичан израз и писце. Студенти се оспособљавају да теоријски и практично овладају 
садржајима књижевности за децу. Оспособљавају се да на примерима књижевних дела подстичу 
децу на ослобађање властитих креативних потенцијала  у обликовању прича, стихова, игроказа 
и сл.   
Исход предмета  
Компетентна овладаност правописом, фонетиком и морфологијом српског књижевног језика.   
Усвојена лексикологија и синтакса српског књижевног језика и развијена компетенција самосталне 
лексиколошке и синтаксичке анализе текстова. Формирана знања о појму књижевности за децу. 
Оспособљеност за теоријску и практичну примену садржаја књижевности за децу. Оспособљеност да се на 
примерима књижевних дела подстичу деца на ослобађање властитих креативних потенцијала  у 
обликовању прича, стихова, игроказа и сл. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Писмо. Велико слово. Спојено и одвојено писање речи. Ијекавско и екавско књижевно наречје. Гласовне 
промене и односи гласова. Интерпункција. Скраћенице. Подела речи на крају реда. Комбиновање 
правописних знакова и видова текста или слога. Основни принципи уобличавања речи из класичних језика 
и друге интернационалне лексике. Прилагођено писање имена из страних живих језика(транскрипција). 
Место српског (народног и књижевног) језика на мапи језика, са елементима дијалекатске ситуације. 
Српски књижевни језик са елементима његове историје, раслојавања и граматичко-лексикографским 
инструментима нормирања језика и правописа. 
Гласови српског књижевног језика. Акустичке особине битне за фонолошки систем. Слог и подела речи на 
слогове. Фонема и глас. Прозодија (акценат и квантитет) књижевног језика. Гласовне алтернације. 
Асимилациони и дисимилациони процеси у фонетско-фонолошком систему. Покретни самогласници. 
Сонант ј у књижевном језику (фонетски и фонолошки аспект).  
Појмови и термини лингвистичке анализе морфолошког система српског књижевног језика.  
Појмови и термини лексиколошке анализе лексике српског језика.  
Особености књижевности за децу. Усмена књижевност прилагођена дечјем узрасту. Писана књижевност за 
децу. Књижевни родови и врсте. Домаћи и страни писци. Сликовнице.Садржајно-естетска анализа 
одабраних дела књижевности за  децу. 
Практична настава  
Израда семинарског рада, израда есеја на задате теме, анализа изворних дела, саопштења, анализа 
семинарских радова, учешће у дискусији. 
Обавезна литература: Ж. Станојчић, Љ. Поповић: Граматика српског језика, ЗУНС, Београд, 2002; М. 
Стевановић: Савремени српскохрватски језик, Београд, 1966; Д. Петровић: Фонетика, Београд, 1996; 
Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001; Воја Марјановић: Књижевност 
за децу и младе, књ.1-3, Београд, 2001; Стана Смиљковиц: Ауторска бајка, Врање, 2000; Цвијетин 
Ристановић: Српски пјесници за дјецу, Бијељина, 1977; Владимир Милариц: Време као играчка, НовиСад, 
1967; Милан Пражић: Трагом дечје песме, Нови Сад, 1969; Воја Марјановић: Дечја књижевност у 
књижевној критици, Београд, 1998. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Постављање питања након предавања или задатог текста, индивидуализација 
наставе на семинарима, самостално излагање, решавање задатака у групама, интерактивно учење, 
самоорганизовано учење, развијање класа, компарирање, откривање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 15 усмени испит 30 
колоквијуми 30 ..........  
семинарски рад 15   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА ПЕДАГОШКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ                       
                                                                                                                                                                                 Шифра: 
04РПС 
Наставник: Проф. др Аурел Божин  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Студенти треба да усвоје основне појмове из развојне психологије и стекну увид у стратегије и поступке 
прикупљања података у истраживањима појава развоја, као и у најважније теорије психичког развоја као 
предуслова за боље разумевање и организацију чињеница о развоју током животног циклуса. Студенти треба да 
усвоје основна знања о појединим аспектима развоја током животног циклуса и односу између развојне 
психологије и праксе. 
Упознавање и усвајање основних појмова из педагошке психологије и упознавање са теоријским приступима у 
овој психолошкој дисциплини као предуслова за стицање дубљег увида у облике и услове људског учења. 
Исход предмета  
Усвајање основних појмова из развојне психологије и стицање увида у стратегије и поступке прикупљања 
података у истраживањима појава развоја, као и у најважније теорије психичког развоја као предуслова за боље 
разумевање и организацију чињеница о развоју током животног циклуса.  Стицање основних знања о појединим 
аспектима развоја током животног циклуса и односу између развојне психологије и праксе. Та знања треба да 
омогуће будућем васпитачу да боље разуме особености понашања на развојном ступњу на ком се налазе 
васпитаници, односно њихове родитеље или старатеље; себе и своје поступке као и своју улогу као представника 
одређеног друштва и културе у процесу социјализације деце. Развијање вештине критичког читања радова из ове 
дисциплине као и разматрањa психолошких појава из развојне перспективе.  
Усвајање основних појмова из педагошке психологије и упознавање са теоријским приступима у овој психолошкој 
дисциплини као предуслова за стицање дубљег увида у облике и услове људског учења. Развијање, код студената, 
вештине критичког читања радова из ове дисциплине као и разматрањa појава са којима се васпитачи сусрећу у 
свом раду из педагошко-пихолошке перспективе. Разумевање значаја и проблема педагошко-психолошке 
дијагностике и евалуације као неопходног предуслова за постепено формирање сопственог стила 
дијагностиковања и евалуације. Упућеност у саветодавни рад и  разумевање специфичности деце са посебним 
потребама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
I – Општи део: 1) развојна психологија као психолошка дисциплина; 2) методе развојне психологије; 3) биолошке 
основе развоја; 4) култура, екологија и развој; 5) теорије и теоријски приступи у развојној психологији; 6) животни 
циклус. 
II – Развој током животног циклуса: 1) пренатални развој и новорођенче (периоди пренаталног развоја; 
пренатални ризици и њихова превенција; рођење, новорођенче и почеци афективног везивања); 2) прве две године 
живота (физички и когнитивни развој, развој личности и социјални развој); 3) рано (предшколско) детињство  
(физички и когнитивни развој, развој личности и социјални развој); 4) школско детињство (физички и когнитивни 
развој, развој личности и социјални развој); 5) адолесценција (физички и когнитивни развој, развој личности и 
социјални развој); 6) одрасло доба (физички и когнитивни развој, развој личности и социјални развој).  
III – Развојна психологија у пракси (примењена развојна психологија): 1) развојна дијагностика; 2) развојно 
саветовање; 3) подстицање развоја; 4) примарна и секундарна превенција развојних поремећаја; 5) Значај развојне 
психологије за васпитаче. 
IV – Педагошка психологија: 1) Предмет и задаци педагошке психологије; 2) Методи истраживања у педагошкој 
психологији; 3) Теоријски приступи у педагошкој психологији; 4) Учење и стицање знања (основни процеси 
учења; учење као активна обрада информација; решавање проблема); 5) Социјално-конструктивистички модел и 
фактори који утичу на процес подучавања-учења; 6) Контексти учења: еколошка перспектива и значај срединских 
утицаја; 7) Учење помоћу медија; 8) Педагошко-психолошка дијагностика; 9) Саветовање; 10) Евалуација; 7) деца 
са посебним потребама. 
Обавезна литература: Божин, А.А., Развојна психологија, Одељење Учитељског факултета, Вршац, 2007; Божин, 
А.А., Увод у психологију школског детињства,  Учитељски факултет, Београд, 2005;  
Vučić, L., Pedagoška psihologija: učenje, VI dopunjeno izdanje, Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa 
Srbije, Beograd, 1999; Andrilović, V., Čudina, M., Psihologija nastave i učenja, Školska knjiga, Zagreb, 1991; Ивић, И. и 
сар., Активно учење, 1-2, УНИЦЕФ и Институт за психологију, Београд, 1999 и 2002. 
Допунска литература:  
Vasta, R., Haith, M.M., & Miller, S.A., Dječja psihologija: Moderna znanost. Naklada Slap, Jastrebarsko,1998.Valsiner, J., Čovekov razvoj i 
kultura, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997; Bronfenbrener, J., Ekologija ljudskog razvoja, Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd, 1997; Donaldson, M., Um deteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,Beograd, 1997; Pijaže, Ž., Inhelder, 
B., Intelektualni razvoj deteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996; Vigotski, L.S., Dečija psihologija (Sabrana dela L.S. 
Vigotskog, IV) Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996. Miljković, D., Rijavec, M.; Vizek-Vidović, V. i Vlahović Štetić, V. 
(2003). Psihologija obrazovanja, IEP, Zagreb; Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе: Академско излагање; навођење занимљивих детаља; шематско приказивање структуре садржаја; 
разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета расправе; постављање питања након предавања 
или задатог текста; откривање, проналажење примера у литератури за разјашњење појмова; расправа на унапред најављену тему; 
писмени радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава - усмени испит 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинарски рад -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ФИЛОЗОФИЈА ВАСПИТАЊА                                                         Шифра: 
05ФИВ                                                
Наставник: проф. др Ружица Петровић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема. 
Циљ предмета 
Студенте треба увести у филозофски начин мишљења, развијати критичке и аналитичке 
димензије. Усвојени садржаји треба да омогуће сазнање историјског контекста развоја 
филозофских теорија о васпитању, проблематизацију фундаменталних питања из те области, као 
и оспособљавање за препознавање и реализацију филозофских парадигми у непосредном 
васпитном раду. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за филозофски начин мишљења, развијена критичка и аналитичка 
димензија. Сазнавање историјског контекста развоја филозофских теорија о васпитању, 
проблематизација фундаменталних питања из те области, као и оспособљеност за препознавање 
и реализацију филозофских парадигми у непосредном васпитном раду. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Наставни програм обухвата три целине: 
Прва: Увод у филозофију васпитања и односи се на филозофске претпоставке за заснивање и 
одређење појма ове филозофске дисциплине. 
Други део бави се историјским приступом питањима васпитања и образовања од античке до 
савремене епохе, и њиховом критичком проблематизацијом. Први писани подаци о васпитању 
код Хелена; Предсократовци о васпитању; Главне филозофске школе: Питагорејски савез, 
Платонова Академија, Аристотелова перипатетичка школа, Епикурова школа, Стоичка школа. 
Основе византијског васпитања: Школе у Византији; Положај образовања у Византији; Михаил 
Псел, Јон Итал, Ана Комнина, Михаил Анхил. Начела нововековног васпитања и образовања ( 
Русо, Доситеј, Декарт, Лајбниц, Кант). Основне теорије о васпитању у савременој филозофији 
(Кјеркегор, Ниче, Шопенхауер). 
Трећа целина обухвата питања места филозофије васпитања у филозофском систему и однос 
према сродним дисциплинама: Антропологији, Етици, Логици, Теорији сазнања, Аксиологији. 
Обавезна литература:  
Д. Живковић, Филозофија васпитања и образовања у Хелена Бор, 1995; Како учити- посебно 
филозофију? Београд, 2001; Велике филозофско- педагошке идеје, Вршац, 2005; Р. Петровић, 
Антрополошко- етички огледи, Вршац, 2005; Б. Бошњак, Увод у филозофско мишљење и 
рјечник, Загреб, 1989. 
Изворна литература: Платон, Држава, Београд, 1983; Џ. Лок, Мисли о васпитању, Знање, 1950; 
Ж..Ж.. Русо, Емил или о васпитању; И. Кант, Спис о педагогији, Београд, 1927. 
Допунска литература: 
Dieter Lencen, Водич за студиј знаности о одгоју- што може, што жели, Загреб, 2002; Allan C. 
Ornstein i Daniel u Levine, Introduction to Education, Boston, 2000; Carl Bereiter Education and Mind 
in the Knowledge Age, Mahwah Lavrence Erlbaum Associates, 2002. Jerome Bruner, Kultura 
obrazovanja, Zagreb, 2000. Robert F. Hessong i Thomas H. Weeks, Introduction to Education, New 
York, 1987; Ј. Маринковић, Огледи из филозофије одгоја, Загреб, 1987. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Академско излагање; постављање питања након предавања или задатог текста; истраживачка 
метода; интегративно учење; проблемска метода. 

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

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испит 60 
колоквијум-и 30 ..........  
семинарски рад -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА                      Шифра: 
06МВО 
Наставник: мр Виорика Пасер 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Оспособити студенте да стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања преведу у 
одговарајуће васпитне поступке, у циљу стварања услова за афирмисање педагошког 
потенцијала организације в.о.рада у предшколској установи. Оспособити студенте за критичко 
промишљање о карактеристикама психофизичког развоја деце предшколског узраста као основи 
за квалитетно планирање в.о.садржаја. Оспособити студенте за методичко обликовање 
активности и ситуација учења. Упознати студенте са начелима и начинима праћења и евалуације 
в.о. процеса. 
Исход предмета  
Оспособљеност  да се стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања преведу у 
одговарајуће васпитне посттупке, у циљу стварања услова за афирмисање педагошког 
потенцијала организације в.о.рада у предшколској установи. Оспособљеност за критичко 
промишљање о каракеристикама психофизичког развоја деце предшколског узраста као основи 
за квалитетно планирање в.о.садржаја. Оспособљеност за методичко обликовање  активности и 
ситуација учења.Упознавање са начелима и начинима праћења и евалуације в.о. процеса и 
рефлексије сопствене пед. праксе 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Предшколска дидактика као научна дисциплина-њен предмет, циљ и 
задаци.Основе програма в.о.рада са предшколском децом. Циљеви, задаци и активности којима 
се доприноси подстицању развоја разних аспеката личности детета. Комуникацијска 
компетенција предшколског детета (породично и институционално искуство). Општи и посебни 
услови успешне  комуникације и интеракције васпитача, деце и родитеља. Начини рада 
васпитача са децом- методе в.о. рада, облици рада, дидактичка средства и материјали-њихов 
васпитни потенцијал. Праћење и вредновање в.о. процеса и ефеката програма.  
Практична настава: Организација живота и в.о. активности у предшколској установи: 
организација простора; организација средстава и материјала; временски распоред дечјих 
активности; организација деце у васпитне групе. Улога васпитача у организацији в.о.процеса - 
поступци васпитача у обезбеђивању:адаптације деце у в.о.установи; унутрашње мотивације у 
регулисању дечјег понашања; развоја дечје социо-емоционалне компетенције; развоја дечје 
самосталности, личног идентитета,слике о себи. Ауторитет васпитача. Планирање и 
програмирање  в.о.активности - тематски приступ. Дидактичко обликовање ситуација учења по 
центрима интересовања. Индивидуализација в.о. захтева и методичких поступака. 
Литература: Каменов, Е., Методика 1, Одсек за педагогију Филозофског факултета у Новом 
Саду, Републичка заједница виших школа за образовање васпитача, Н.Сад, 1997. Основе 
програма предшколског васпитања и образовања деце узраста одд три до седам 
година,Сл.гласник РС-Просветни гласник, Београд, 1966. бр. 6. Каменов, Е., Модел Основа 
програма в.о. рада са предшколском децом, Одсек за педагогију Филозофског факултета у 
Н.Саду, Републичка заједница виших школа, Н.Сад, 1997. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, 
резимирање идеја на предавању; проблемско излагање; сучељавање мишљења; 
самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; антиципитање 
последица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава 35 усмени испит 30 
колоквијум-и 20 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА                                          Шифра: 
07ПОП 
Наставник: Проф. др Грозданка Гојков 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Студенти треба да схвате предмет, задатке и садржаје породичне педагогије као научне 
дисциплине; да усвоје знања о породици и њеној васпитној функцији, као и знања о 
историјском развоју идеја о породичном васпитању и критички да се односе према 
њима. Потребно је да схвате промене које доживљава савремена породица и њихове 
импликације на породично васпитање. 
Исход предмета  
Схватање предмета, задатака и садржаја породичне педагогије као научне дисциплине. 
Знање о породици и њеној васпитној функцији. Знање о историјском развоју идеја о 
породичном васпитању и њихово критичко промишљање. Разумевање промена које 
доживљава савремена породица и њихових импликација на породично васпитање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Одређење породичне педагогије као педагошке дисциплине. Истраживачке методе 
породичне педагогије. Схватања о породици и њеној васпитној функцији кроз историју. 
Појам, развој и типови породица. Васпитање деце у породици. Утицај породичних 
специфичности на васпитање деце. Појам, карактеристике и функције савремене 
породице. Педагошко-психолошке основе породичног васпитања. Породични односи. 
Принципи, методе и средства у породичном васпитању. Проблеми васпитања у 
савременој породици. Васпитни рад са децом неприлагођеног понашања. Сарадња 
породице и предшколске установе. 
 
Обавезна литература: 
- Грандић, Р. (2004): Прилози породичној педагогији. Нови Сад: Издање аутора. 
-  Ђорђевић, Б. (1985): Савремена породица и њена васпитна улога (одабрани 
делови). Београд; Просвета. 
Допунска литература: 
- Вилотијевић, Н. (2002): Породична педагогија (одабрана поглавља). Београд: 
Учитељски факултет и Виша школа за образовање васпитача – Вршац. 

-  Пјурковска-Петровић, К. (1996): Породица која развија аутономију детета. 
Београд: Настава и васпитање, бр.2, стр. 319-335. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, резимирање идеја на предавању; проблемско излагање; сучељавање 
мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; 
антиципитање последица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ИНФОРМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ                     Шифра: 
08ИНП                                              
Наставник: Предраг Пртљага 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Четворогодишње средњошколско образовање. 
Циљ предмета 
Студенти треба да се оспособе да користе рачунар у Windows окружењу, да 
користе и мењају садржај, као и да креирају једноставније Word документе. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да користе рачунар у Windows окружењу, да користе 
и мењају садржај и да креирају једноставније Word документе. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Студенти стичу основна знања о историјату информатике уопште, упознају се 
са елементима и принципима рада рачунара. Такође се упознају са оперативним 
системима и корисничким програмима који су најчешће у употреби. 
Студенти се оспособљавају за коришћење уређаја за уношење података, као и за 
рад са корисничким програмима Calculator, Notes, Paint. Студенти упознају 
програме Word и Excel на почетничком нивоу тако да документе већ креиране у 
наведеним програмима могу да користе или мењају и евентуално креирају 
једноставније. 
Обавезна литература:  
Информатика и рачунарство за гимназије и стручне школе – 1. година учења, др 
Никола Клем, Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2003 - 2005. 
Допунска литература: 
Сви уџбеници, приручници и мултимедијални курсеви намењени коришћењу 
рачунара, Windows-a, Word-a и Excel-a. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе 
Практичан рад у рачунарској учионици, симулацију и трагање за 
информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

редовно похађање 
наставе  

10 писмени испит - 

активност на вежбама  30 усмени испит 30 
колоквијум-и - практичан рад на 

рачунару 
30 

семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ПРИМЕЊЕНА РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА - практикум   
                                                                                       Шифра: 09ПРР                                       
Наставник: магистрант Адријан Божин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Студенти треба да схвате шта је примењена развојна психологија, који су њени задаци, 
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме примењене развојне психологије, како 
се оне третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти треба да 
буду у стању да препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у 
пракси и да предузимају извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и 
могућностима васпитаника и подстицања способности и талената ових. Треба да се 
оспособе да препознају развојне ризике као и да доприносе отклањању неких облика 
упадљивог понашања ученика, односно спречавању развоја таквог понашања.   
Исход предмета  
Студенти ће моћи да објасне шта је примењена развојна психологија, који су њени задаци, 
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме примењене развојне психологије, како се оне 
третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти ће бити у стању да 
препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у пракси и да предузимају 
извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и могућностима васпитаника и 
подстицања способности и талената ових. Биће оспосбљени да препознају развојне ризике као и 
да доприносе отклањању неких облика упадљивог понашања ученика, односно спречавању 
развоја таквог понашања.   
Садржај предмета 
Практична настава 
Проблеми практичне примене развојнопсихо-лошких сазнања; Развојна психологија у пракси – 
одабране теме (подстицање развоја на предшколском и млађем школском узрасту; развој 
школског постигнућа; висока постигнућа у музици и спорту; злостављање, запостављање и 
злоупотреба деце; губитак родитеља услед одвајања, развода или смрти; значај медија за развој 
деце и адолесцената; злоупотреба дрога и поремећаји исхране; делинквенција).    
Израда семинарског рада. 
Обавезна литература:  
Божин, А., Примењена развојна психологија (у припреми); Vlajković, J., Životne krize: prevencija i 
prevazilaženje, IP "Žarko Albulj", Beograd, 2005; 
Допунска литература: 
Lacković-Grgin, K. (2000) Stres u djece i adolescenata. Naklada Slap. Jastrebarsko; Vlajković, J., 
Srna, J., Kondić, K., Popović, M.(red.), Psihologija izbeglištva, drugo, dopunjeno izdanje, IP "Žarko 
Albulj", Beograd, 2000; Vulić-Prtorić, A.(2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko, 
Naklada Slap. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Навођење занимљивих детаља; шематско приказивање структуре садржаја; разговор о унапред 
постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета расправе; расправа на унапред 
најављену тему; постављање питања након предавања или задатог текста; откривање, 
проналажење примера у литератури за разјашњење појмова; израда реферата о спроведеном 
истраживању или проученој теми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

редовно похађање наставе  - писмени испит 20 
активност на вежбама  30 усмени испит 30 
колоквијум-и -   
семинар-и 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ФИЛОЗОФИЈА КУЛТУРЕ                                                Шифра: 
10ФИК 
Наставник: Др Тамара Горелова 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Формирање представа о филозофској природи културе и месту васпитања и образовања 
у култури. 
Исход предмета  
Формиране представе о филозофској природи културе и месту васпитања и образовања 
у култури. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Filozofija kulture kao filozofska disciplina; Fenomen kulture sa filozofsko-antropološke, 
filozofsko-istorijske, sociološke i religijske tačke gledišta; Osnovni naučni i teološki pristupi 
problemu nastanka kulture; Geneza filozofije kulture u svesti evropskog čoveka (sofisti, 
kinici, stoici i epikurejci; teološko shvatanje kulture u vreme Renesanse; istorijski elemenat i 
ideja progresa u kulturi; osmišljavanje kulturnih vrednosti; nacionalno kao komponenta 
kulture); Kultura i priroda. Radikalna razlika kulture i prirode u neokantovskoj filozofiji 
(Vindelband, Rikert); Kultura i civilizacija. Njihova veza i protivrečnost (Špengler, Zimel, 
Danilevski, Berdjajev); Fenomeni kulture (etnički, istorijski, socijalni i profesionalni); 
Umetničke forme egzistencije filozofije kulture; Arhitektonika i mehanizam funkcionisanja 
kulture; Ontološke osnove kulturnih interakcija. 
Теоријска настава 
Разрада теоријских садржаја на вежбама. 
Основна литература  
Kant, I.: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Darmstadt 1983. 
Hegel, G.V.F.: Fenomenologija duha, Beograd 1974. 
Huserl, E.: Kriza evropskog humaniteta i filozofija,  u knjizi: Huserl, E: Kriza evropskih 
nauka, Gornji Milanovac 1991, str, 243- 263. 
Horkhajmer/Adorno: Dijalektika prosvetiteljstva, Sarajevo 1974. 
Cassirer, E.: Ogled o čoveku, Zagreb 1978. 
Marcuse, H.: Estetska dimenzija, Zagreb 1981. 
Kroner, R.: Die Selbsterwirklichung des Geistes. Prolegomena zur Kulturphilosophie, Tübingen 1928. 
Бердяев, Н.: Опыт эсхатологической метафизики (Творчество и объективация) YMCA-PRESS, 
Париж 1947. 
Kroeber, A. and Klukhohn, C.: Culture.Critical Review of Concepts and Definitions, NY, 1964. 
Windelband, W.: Kulturphilosophie und transcendentaler Idealismus, Logos, 1-2, 1910. 
Број часова активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. Наставне методе, стратегије и поступци учења и поучавања односе се на: 
акадамско излагање, образлагање са реторичким питањима, навођење занимљивих детаља, 
илустрације цитатима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 



 60 

 
Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ                                        Шифра: 
11ИСЦ      
Наставник: мр Мирча Маран 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја људске 
цивилизације од најстаријих времена до данас; да се оспособе за критичко 
промишљање о основним питањима развоја људске цивилизације; да се упознају са 
међусобним утицајима светских цивилизација у различитим временским периодима. 
Исход предмета: Оспособљавање за критичко промишљање о основним питањима 
развоја људске цивилизације; усвајање научне и стручне терминологије из области 
историје цивилизације; упознавање студената са основним појмовима и феноменима из 
области историје цивилизације.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава – Порекло и корени људске цивилизације. Цивилизације Старог 
Истока. Грчка и римска цивилизација. Византија између античког и средњовековног 
света. Европски средњи век. Исламски свет. Цивилизације Далеког Истока. Ренесанса и 
успон европске цивилизације. Колонијализам и ширење европске цивилизације. XX 
век. Савремено доба – сукоби и међусобни утицаји цивилизација.  
Практична настава – Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, 
писање радова и њихово образлагање на вежбама.  
Обавезна литература: 
 Вил Дјурант, Историја цивилизације I-XII, Београд 1995-2006. 
 М. Перовић, Историја цивилизације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
1988.  
 Свеобухватна историја цивилизације, приредио Иван Јовановић, Алнари, Београд 
2006. 
Допунска литература:  
Луј Бреје, Византијска цивилизација, Нолит, Београд 1976.  
Михаил Ростовцев, Историја старог света, Матица српска, Нови Сад 1990.  
Драгољуб Р. Живојиновић, Успон Европе 1450-1789, Матица српска, Нови Сад 1985.  
Чедомир Попов, Грађанска Европа I-II, Матица српска, Нови Сад 1989.  
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду академског излагања и активне студентске радионице; 
расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит - 

практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм:  СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета:  ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА                                                    Шифра: 
12ПРП 
Наставник: доц. др Оливера Кнежевић-Флорић и мр Александар Стојановић 
Статус предмета:  обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема. 
Циљ предмета 
Студенти треба да схвате предмет, задатке и садржаје предшколске педагогије као научне 
дисциплине; да развију основну методолошку писменост за праћење и проучавање предшколске 
стварности; да разумеју и уважавају законитости и факторе развоја у раном детињству; да усвоје 
знања о историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко 
промишљање. Усвајање знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању 
предшколске деце. Оспособљавање за планирање васпитно-образовних циљева и задатака. 
Оспособљавање за креирање развојно подстицајне средине. Разумевање феномена дечје игре и 
њене васпитне функције. Оспособљавање за подстицање, неговање и усмеравање дечјег 
стваралаштва. 
Исход предмета  
Схватање предмета, задатака и садржаја предшколске педагогије као научне дисциплине. 
Основна методолошка писменост за праћење и проучавање предшколске стварности. 
Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја у раном детињству. Знање о 
историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко промишљање. 
Знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању предшколске деце. 
Оспособљеност за планирање васпитно-образовних циљева и задатака. Оспособљеност за 
креирање развојно подстицајне средине. Оспособљеност за подстицање, неговање и усмеравање 
дечјег стваралаштва.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет, задаци и начела предшколске педагогије као научне дисциплине. Теоријско-
методолошки аспекти предшколске педагогије и специфичности истраживања у овој области. 
Предшколска педагогија у систему педагошких дисциплина. Основни појмови предшколске 
педагогије. Законитости развоја у раном детињству, карактеристике предшколског узраста и 
процес васпитања. Васпитање и чиниоци развоја. Историјска и друштвена условљеност 
васпитања. Развој идеја о васпитању и образовању предшколске деце. Класици предшколске 
педагогије. Савремене тенденције и циљеви у предшколском васпитању. Концепције и правила 
предшколског васпитања. Организација простора и живота у предшколским установама. 
Структурирана средина. Васпитно-образовне методе у раду са предшколском децом. Врсте, 
структура и садржаји курикулума в-о. рада. Класично и тематско планирање. Евалуација рада 
васпитача. 
Практична настава  
Разрада теоријских садржаја на вежбама. 
Основна литература:  
- Каменов, Е. (2002): Предшколска педагогија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
-  Стевановић, М. (2001): Предшколска педагогија. Тузла: Р & С. 
Допунска литература: 
- Група аутора (1982): Процес социјализације код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
- Каменов, Е. (1986): Интелектуално васпитање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 

-  Жлебник, Л. (1983): Општа историја школства и педагошких идеја. Београд: Просветни лист. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним проблемима 
из логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре садржаја и трагање за 
информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 30 
учешће у заједничким 
расправама 

25 усмени испит 30 

колоквијум-и - ..........  
семинарски рад -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета:  МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ 
ПОЈМОВА 1    
                                                                                                               Шифра: 
13МПМ1 
Наставник: проф. др Саво Ћебић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  нема их 
Циљ предмета 
Оспособити студента да овлада неопходним теоријским основама потребним 
код формирања математичких појмова и образовање студената за примену 
знања и разумевање у професији у области почетних математичких појмова. 
Исход предмета  
 Овладаност неопходним теоријским основама потребним код формирања 
математичких појмова, способност примене знања стечених на предмету 
методике почетних математичких појмова и оспособљеност у коришћењу 
стручне литературе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методика развоја математичких појмова као студијски предмет. Задаци 
математичке припреме на предшколском нивоу. Мисаоне операције. 
Когнитивни развој предшколске деце. Математички појам. Развијање основних 
математичких појмова на предшколском узрасту. Активности са математичким 
садржајима. Основни методички принципи у развијању математичких појмова. 
Облици рада на активностима развијања математичких појмова. Методе рада на 
развијању математичких појмова. 
Литература 
- Шимић, Г., Методика развијања почетних математичких појмова, Виша 
школа за образовање  васпитача, Шабац, 1997. 
- Дејић, М., Ћебић, С., Математика – збирка решених задатака са елементима 
теорије, Виш школа        за образовање васпитача, Вршац, 2001. 
Допунска литература 
Прентовић,С., Сотировић, В., Методика развоја почетних математичких 
појмова, Дидакта, Нови Сад, 1998. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања; концептирање, проблемско излагање, проблемско учење, учење 
откривањем. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 50 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА              Шифра: 
14ПФВ 
Наставник: мр Наташа Стурза Милић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Развијати оптималне моторичке способности, умења и навике, неопходне студентима у 
савременим условима живота и рада и у непосредном васпитно-образовном  раду из 
области физичког васпитања са децом предшколског  узраста. Обогаћивати културу 
кретања и опхођења, развијати трајну навику да се телесно вежбање угради у 
свакодневни живот и културу живљења. 
Исход предмета  
Развијене оптималне моторичке способности, умења и навике, неопходне студентима у 
савременим условима живота и рада и у непосредном васпитно-образовном  раду из 
области физичког васпитања са децом млађе-школског узраста. Обогаћена култура 
кретања и опхођења, развијена трајна навика да се телесно вежбање угради у 
свакодневни живот и културу живљења. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Развијање моторичких способности; Стицање моторичких умења и навика применом 
следећих садржаја: Вежбе организованог постављања; Вежбе за развој мишићних 
група; Природни облици кретања као што су: ходање и трчање,скакање, бацање и 
хватање, пењање, пузање и провлачење, дизање и ношење, вучење и потискивање, 
колутање и котрљање; Покретне игре; Плесне активности; Активности на води, 
активности на снегу; Вожња бицикла и ролера. 
Литература  
Исаковић, Ж., Д. Џиновић:Практикум из методике физичког васпитања, Сремска 
Митровица, 1999. 
Благајац, С.: Игра ми је храна, Асоцијација „Спорт за све“, Београд, 1995. 
Фирика, Ж., Стурза Милић, Н.: Масмедији и спорт, Виша школа за образовање 
васпитача, 2004., поглавље Деца и спорт. 
Допунска литература: 
Богосављев, М.: Покретне игре у дечијем вртићу, Нови Сад, 1997. 
Цветковић, Н.: Вежбе обликовања за децу, Самиздат, Младеновац, 1996.  
Број часова  активне 
наставе   

Теоријска настава: 0 
 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Практични метод, синтетични и аналитички метод, илустрација путем плаката, видео 
бима, симулација, стварање нових идеја и релација, трагање за информацијама на 
интернету. 

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

20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит  
колоквијум-и 20 практични испит 40 
семинар-и -   
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТ НАЦИОНАЛНИХ КУЛТУРА  
                                                                                                                                Шифра: 
15ЕКН 
Наставник: мр Мирча Маран 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике утицаја европске 
цивилизације на стварање и развој националне културе; да се оспособе за критичко 
промишљање о основним питањима међусобног утицаја и прожимања култура; да се 
упознају са најзначајнијим елементима европске цивилизације у српској националној 
култури.  
Исход предмета:.   
Оспособљавање за критичко промишљање о основним питањима европског утицаја на 
развој националне културе; усвајање научне и стручне терминологије из области 
културне историје; упознавање студената са основним појмовима и феноменима из 
области културне историје.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава – Појам и дефиниција културе. Преглед развоја европске културе од 
антике до савременог доба. Национална култура – њен значај и основне 
карактеристике. Византијски утицај на стварање и развој националне културе. 
Западноевропски утицаји у средњем веку. Културно јединство балканског света. 
Исламска (османлијска) цивилизација и национална култура. Рационализам и барок у 
националној култури. Класицизам и романтизам и њихова улога у националном 
препороду. Нови утицаји крајем XIX и почетком XX века. Доба модерне технологије и 
утицај мас-медија.  
Практична настава – Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, 
писање радова и њихово образлагање на вежбама. 
Обавезна литература:  
Волфганг Шмале, Историја европске идеје, Клио, Београд 2003. 
Јован Деретић, Историја српске књижевности, Просвета, Београд 2004.  
Историја српске културе, Зборник, уредио Павле Ивић, Београд 1993.  
Допунска литература:  
Френсис Дворник, Словени у европској култури и цивилизацији, Клио, Београд 2001. 
Европа и српска револуција 1804-1815, уредио Чедомир Попов, Платонеум, Нови Сад 
2004.  
Стеван К. Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Клио, Београд 2004.  
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 4 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду излагања и активних студентских радионица; расправа на 
унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. 

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

10 писмени испит - 

практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ПРИМЕНА АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ СРЕДСТАВА У ВРТИЋУ  
                                                                                                                                Шифра: 
16ПАВ 
Наставник: мр Виорика Пасер 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање знања о дометима савремене образовне технологије и потреби примене аудио-
визуелних средстава у васпитно-образовном раду. Техничка и технолошка писменост 
неопходна у савременом мултимедијалном васпитно-образовном раду. Разумевање 
функција модерне образовне технологије и значаја различитих мултимедијалних извора 
знања. Схватање педагошких вредности дидактичког материјала. Знања о медијима и 
њиховим ефектима. Медијско описмењавање и развијање критичког односа према 
медијској продукцији. Оспособљавање васпитача за анализу и интерпретацију 
медијских порука. 
Исход предмета  
Знања о дометима савремене образовне технологије. Разумевање потребе примене 
аудио-визуелних средстава у васпитно-образовном раду. Разумевање функција модерне 
образовне технологије и значаја различитих мултимедијалних извора знања. Схватање 
педагошких вредности дидактичког материјала. Усвајање знања о медијима и њиховим 
ефектима. Медијска писменост и развијен критички однос према медијској продукцији. 
Оспособљеност васпитача за анализу и интерпретацију медијских порука. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Појам и циљеви образовне технологије. Извори знања и активности. Дидактички 
материјал. Графичка комуникација и категорије графичког система. Визуелна средства 
комуникације и учења. Нова информациона технологија и модернизација васпитно-
образовног рада. Мултимедијски извори знања. Анализа и интерпретација медијских 
порука. Медијско васпитање и медијска писменост. Коришћење пројекционих апарата.  
Основна литература:  
- Маркоска, Д. (1998): Аудио-визуелна средства у вртићу. Шабац: Виша школа за 
образовање васпитача. 

- Зиндовић-Вукадиновић, Г. (2000): Медији и васпитање. Београд: Зборник 32 
   Института за педагошка истраживања. 
Допунска литература: 
- Хабмаир, Х. и сар. (1997): Васпитавање помоћу медија и руковање медијима. 
Београд: Иновације у настави, бр. 2. 

- Стојановић, А. (2005): Медији масовних комуникација и медијско васпитање. 
  Сомбор: Зборник: Информатика, образовна технологија и нови медији у 
  образовању. 
Број часова активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Компарирање, интерактивно учење, демонстрација, интерпретација, практичан рад и трагање за 
информацијама на Интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 30 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ 
ПОЈМОВА 2              
                                                                                                              Шифра: 
17МПМ2 
Наставник: проф. др Саво Ћебић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен предмет Методика развоја почетних математичких појмова 1 
Циљ предмета 
Оспособити студента да овлада неопходним практичним знањима потребним 
код формирања математичких појмова и утицај на формирање способности да 
знања пренесу на децу предшколског детета. Развијање способности за тимски 
рад при извођењу непосредних активности у раду са децом. 
Исход предмета  
Студенти су овладали неопходним практичним знањима потребним код 
формирања математичких појмова и способни су да знања пренесу на децу 
предшколског узраста, као и да користе одговарајућу стручну литературу. 
Садржај предмета 
Практична настава: Дидактичке игре са математичким садржајима. 
Дидактичка средства. Специјализована дидактичка средства. Планирање рада. 
Шема припрема за активности. Појмови просторних оријентација и релација код 
предшколске деце. Геометријски појмови којисе користе на предшколском 
нивоу. Мерење. Игре у функцији развијања основних математичких појмова. 
Систем методичке праксе студената. Приказ наставних активности. 
Индивидуалне активности студената 
Литература  

Шимић, Г., Методика развијања почетних математичких појмова, Виша 
школа за образовање  васпитача, Шабац, 1997; Дејић, М., Ћебић, С., 
Математика – збирка решених задатака са елементима теорије, Виш 
школа за образовање васпитача, Вршац, 2001. 

Допунска литература 
1. Прешић, С., Савремени приступ настави математике, Научна књига, 
Београд, 1995;  2. Прентовић,С., Сотировић, В., Методика развоја почетних 
математичких појмова, Дидакта, Нови Сад, 1998. 

Број часова  активне 
наставе:  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Практични радови, писане припреме, 
концептирање, проблемско излагање, проблемско учење, учење откривањем.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

20 писмени испит  

практична настава-
презентација активности 

30 усмени испт 30 

Писане припреме 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ                                                               Шифра: 
18КЊД 
Наставник: проф. др Стеван Константиновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Студенти треба да стекну знање о појму књижевности за децу, упознају родове и врсте 
књижевности за децу, њен специфичан израз и писце. Студенти се оспособљавају да теоријски и 
практично овладају садржајима књижевности за децу.  Оспособљавају се да на примерима 
књижевних дела подстичу децу на ослобађање властитих креативних потенцијала како у 
обликовању прича, стихова, игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза. 
Исход предмета  
Усвојена знања о појму књижевности за децу, родовима и врстама књижевности за децу, њеном 
специфичном изразу и писцима. Оспособљеност студената да теоријски и практично овладају 
садржајима књижевности за децу. Оспособљеност  да на примерима књижевних дела подстичу 
децу на ослобађање властитих креативних потенцијала како у обликовању прича, стихова, 
игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Особености књижевности за децу. Усмена књижевност прилагођена дечјем узрасту. Писана 
књижевност за децу. Књижевни родови и врсте. Домаћи и страни писци. Сликовнице. 
Практична настава 
Разрада теоријских садржаја на вежбама. Израда семинарског рада. 
Основна литература:  
Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001. 
Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе, књ.1-3, Београд, 2001.       
Стана Смиљковиц : Ауторска бајка, Врање, 2000.       
Цвијетин Ристановић: Српски пјесници за дјецу, Бијељина, 1977.     
Владимир Милариц: Време као играчка, НовиСад, 1967.    
Милан Пражић: Трагом дечје песме, Нови Сад, 1969.    
Воја Марјановић: Дечја књижевност у књижевној критици, Београд, 1998.    
Драгољуб Јекнић: Српска књижевност за децу, Београд, 1998.       
Јелена Косановић: Књижевност за децу - хрестоматија, Сомбор, 2001.    
Посебно се препоручује часопис о књижевности за децу Детињство, Нови Сад, Змајеве дечје  
игре. 
Допунска литература: 
Слободан Ж. Марковић: Записи о књижевности за децу, Београд, 1971. 
Милан Црнковић: Дјечја књижевност, Загреб, 1981. 
Момир Чаленић: Књижевност за децу–опште одлике с примерима, Београд, 1977. 
Ново Вуковић: Увод у књижевност за дјецу и омладину, Подгорица, 1996. 
Тихомир Ђорђевић: Дјеца у веровањима и обичајима нашега народа, Ниш, 1990. 
Број часова активне 
наставе 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, навођење занимљивих детаља, илустрација цитатима, хеуристички 
разговор, разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета 
расправе, писање есеја, компарирање, олуја идеја, дискусија.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинарски рад 20   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ВОКАЛНО –ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ                      
                                                                                                                               Шифра: 
19ВИП               
Наставник: Докторант Еуђен Чинч 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Студенти треба да савладају вештине свирања хармонског, клавијатурног инструмента 
(синтисајзера) до ступња аматерског музицирања ради могућности коришћења 
инструмента у раду са децом. Студенте треба оспособити да корелирају свирање и 
певање једноставних музичких примера. 
Исход предмета  
Савладавање вештине свирања хармонског, клавијатурног инструмента (синтисајзера) 
до ступња аматерског музицирања ради могућности коришћења инструмента у раду са 
децом. Корелација свирања и певања једноставних музичких примера. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Синтисајзер; Упознавање инструмента, његових делова и основних карактеристика; 
Правилно држање тела; Постављање руку и прстију, артикулкација прстију; Читање 
нота у виолинском и бас кључу; Артикулација тона: легато, стакато, портато; Ознаке за 
динамику; Појам фразе и њена реализација; Ритам и такт; Пребацивање прста и 
подметање палца; Техничке вежбе за прсте десне руке; Акорди и обртаји; Обележавање 
акорада; Извођење дечијих песама певањем и свирањем уз пратњу према хармонском 
ознакама. 
Основна литература:  
Тајчевић, М. Основна теорија музике, Просвета, Београд, 1970. 
Допунска литература: 
Стојановић, Г., Васиљевић, З., Дробни, Т., Музика за први разред основне школе, 
З.У.Н.С., Београд, 2003. 
Стојановић, Г., Васиљевић, З., Музичка култура за други разред основне школе, 
З.У.Н.С., Београд, 2004. 
Стојановић, Г., Музичка култура за трећи разред основне школе, З.У.Н.С., Београд, 
2004. 
Стојановић, Г., Протић, В., Музичка култура за четврти разред основне школе, 
З.У.Н.С., Београд, 2004. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода 
стваралачког рада, истраживачка метода, учење откривањем, интерпретација, 
симулација, моделовање, методе евалуације, учење откривањем, дидактичка музичка 
игра, музичка игра имагинације и инвенција, преобликовање, игра улога, проблемско 
учење, коришћење интернета. 

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

20 писмени испит - 

практична настава 30 усмени испит 50 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: РАД СА ДЕЦОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА         Шифра: 
20РДП 
Наставник: Биљана Вујасин 
Статус предмета:  изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за рад са децом посебних потреба (хиперактивни синдром, 
моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне способности, даровитост – рана 
идентификација и практична примена на предшколском узрасту).  
Исход предмета  
Оспособљеност за тимски рад при дијагностицирању посебних потреба детета 
(хиперактивни синдром, моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне 
способности, даровитост). Оспособљеност за тимски рад при избору садржаја и 
конципирању посебних програма. Савладавање основних техника за реализацију ових 
програма. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Значај ране идентификације развојних тешкоћа код деце. Учешће  васпитача у тмском 
раду код ране детекције тешкоћа. Могућности васпитања и образовања деце с 
тешкоћама у развоју диференцираним приступом  и индивидуализацијом в.о.захтева и 
начина  рада са њима. Организациони облици рада са децом са развојним сметњама - 
индивидуализација в.о рада у васпитним групама, менторски облик рада, мале групе у 
слободним активностима, мале групе у другим погодним ситуацијама. Дидактички 
материјал, средства, уређаји за извођење корективног педагошког рада. Упознавање са 
вежбама и принципима реедукативног поступка, како би свој рад могли ускладити са 
радом дефектолога. Припрема и планирање корективног педагошког рада. 
Рана идентификација даровитости - услов за успешно подстицање њеног развоја. 
Процесна дијагностика - изазов за  манифестацију даровитости и за пружање подршке 
њеном развоју. Формативни значај  ментора и значај менторског вођења у  подстицању 
даровитости. 
Обогаћени програми за даровиту децу у дечјем вртићу-рад са музички даровитом 
децом,са ликовно даровитима, са даровитом децом у области математике, 
психомоторике. Индивидуализован приступ као основау раду са даровитом децом. 
Израда задатака различитих нивоа  сложености, са појачаним захтевима за даровиту 
децу. 
Обавезна литература:  
Ераковић, Т., Основи специјалне педагогије са методиком, Учитељски факултет, Сомбор, 1999. 
Бојанин, С., Неуропсихијатрија развојног доба и општи реедукативни метод, Завод за уџбенике, 
Београд, 1985, Група аутора, Даровити и шта са њима, Виша школа за образовање васпитача, 
Вршац, 2003., Ђорђевић, Б., Стратегије подстицања даровитости, Зборник 10, Виша школа за 
образовање васпитача, Вршац, 2004. 
Алибабић, Ш., Менторство-стратегија развоја даровитих, зборник 10, Виша школа за 
образовање васпитача, 2004, Стевановић, М., Даровити у контексту креативних стратегија, 
Зборник 10, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2004, Ишпановић, Радојковић, В., 
Неспретно дете, Завод за уџбенике  и наставна средства, Београд,1996.                  
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Семинар и вежбе; израда реферата о проученој теми; прикази 
процеса у цртежу; интерпретација; симулација; антиципирање последица; истраживачка метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања / писмени испит 30 
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијуми 20 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: КУЛТУРА ГОВОРА                                                          Шифра: 
21КГО      
Наставник: проф. др Стеван Константиновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета 
Студенти треба да стекну добар темељ говорне културе и способност процене 
шта је правилан, нормалан и култивисан говор. Код студената треба развити 
личну комуникативност. 
Исход предмета  
Стицање доброг темеља говорне културе и способност процене шта је правилан, 
нормалан и култивисан говор. Развијене су личне комуникативности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Функције комуникације. Основни елементи комуникације. Непосредна и 
посредна комуникација. Педагошко комуницирање. Темељи говорне културе. 
Важност развијања свести о језику и навике култивисаног говора. Особине 
култивисаног говора. Критеријуми правилног и доброг у говору. Лингвистички, 
естетски и социјални аспекти културе говора. Говорништво између вештине и 
уметности. 
Практична настава  
Разрада теоријских садржаја на вежбама. 
 Литература  
Васић, Смиљка: Култура говорне комуникације, Просвета, Београд, 1990. 
Ружић, Жарко: Основи културе говора, Београд, 1981. 
Чичулић, Милева: Култура говора, Кикинда, 1981. 
Крстић, Ђорђе: О култури говора, Београд, 1979. 
 Недовић, Обрад: Говорна култура, Београд, 1973. 
 Допунска литература 
 Језик и култура говора у образовању (зборник), Београд, 1998. 
 Савић, Бранко: Говорна култура са реториком, Бијељина, 1996. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 2 
 

Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Дискусија и аналитичко тумачење, логичко структурисање садржаја, расправа на 
унапред најављену тему. 

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

10 писмени испит  

семинарски рад - усмени испит 60 
колоквијум-и 30 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ЕТИКА ВАСПИТАЧКОГ ПОЗИВА                                  Шифра: 
22ЕВП      
Наставник: проф. др Ружица Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Апсолвирање претходних знања из области филозофије.  
Циљ предмета 
Сазнавање основних етичких појмова и парадигматичних етичких стајалишта. 
Развијање способности моралног расуђивања у решавању практичних питања, посебно 
у васпитању. 
Исход предмета  
Формиран критички став везан за основне етичке појмове и парадигматична етичка 
стајалишта. Развијене способности моралног расуђивања у решавању практичних 
питања, посебно у васпитању 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Антрополошке и сазнајне претпоставке за утемељење етике; Карактер људске 
природе; Порекло добра и зла; Етички аспект образовања и васпитања;  
2. Нормативна етика: Појам дужности; Дистинкција права и дужности; Морална 
правила; Праведно и правично; О лажи и истини; 
3. Индивидуална етика; Етика врлине; Морално добро; Морална одговорност; Морално 
осећање; Лично достојанство; Блаженство; Принцип аутархије; О дужности према себи 
као моралном бићу; 
4. Социјална етика; Етика закона; Опште добро; О толеранцији; О судбини и слободном избору; 
Егоизам и алтруизам; Доброчинство и добронамерност; Пријатељство; О пороцима: 
охолост,оговарање, завист; 
5. Мета-етика: логосна и морална структура света; Етика мере и реда; Аскетска етика; 
Стваралачка етика; Есхатолошка етика: смрт и бесмртност; Космичка праведност.    
6. Парадоксална етика: проблеми абортуса, еутаназије, клонирања, трансплантације органа. 
Практична настава  
Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења и њихово образлагање на вежбама. 
Литература  
Meкинтајер, Кратка историја етике, Београд, 2000; (Alasdair MacIntyre, A Short History of Ethics, 
London, 1967). Р. Петровић, Антрополошко-етички огледи, Вршац, 2005;  Сингер, Практична 
етика, Београд, 2000; С Стојановић, Мета- етика; Београд, 1991; Џ. Д. Мабот, Увод у етику, 
Београд, 1981; Ј. Р. Ромић, Персоналистичка етика, Загреб, 1973; Н. Бердяев, О назначении 
человека, Республика, Москва, 1998; 
Изворна дела: Аристотел, Никомахова етика, Загреб, 1982, или БИГЗ, Београд, 1980; Ф. Аријан, 
Епиктетов приручник, Београд, 1978, И. Кант, Метафизика морала, БИГЗ, Београд,1981. 
Допунска литература 
Р. Шајковић, Лајбниц и опште добро, Београд, 1975; К. Атанасијевић, Смисао и вредност 
егзистенције, Београд, 1968; Р. Петровић Филозофија утехе К. Атанасијевић, (стр. 136- 139), 
Београд, 2004;  Иван Бубало, Кантова етика и одговорност за свијет, Загреб, 1984 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 2 
 

Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Дискусија и аналитичко тумачење, логичко структурисање садржаја, расправа на унапред 
најављену тему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
семинарски рад - усмени испит 60 

колоквијум-и 30 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА                   Шифра: 
2ЗПДО 
Наставник: магистрант Биљана Вујасин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета   
Овладавање основном терминологијом и вођењем педагошке и пословне 
документације. Примена инструмената за дидактичку евалуацију. Вођење 
документационог картона и дневника рада васпитача. Упознавање са основама 
предшколског система у Републици Србији.  
Исход предмета  
Разумевање основне терминологије и оспособљавање за вођење педагошке 
документације. Усвојено знање о основама предшколског система у Републици 
Србији. 
Садржај предмета 
Основна питања система предшколског васпитања и образовања. Права у 
области друштвене бриге о деци. Радно време. Начин финансирања и начин 
пословања дечјег вртића. Радни односи – основне одредбе. Заснивање радног 
односа. Престанак потребе за радом радника. Радно време, одмори и одсуства. 
Заштита права запослених. Одговорност запослених. Престанак радног односа. 
Овлашћења директора. Педагошко-инструктивна, евалуаторска и 
организаторска функција директора и васпитача. 
Литература  
Пејић, А., Основи законодавства у образовању и педагошка документација, 
Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1997.  
Вилотијевић, М., Променама до квалитетне школе, Београд, 2005. 
Вилотијевић, М., Програмирање у функцији организације и управљања школом, 
Београд, 1996. 
Допунска литература 
Закон о друштвеној бризи о деци, Службени гласник РС, 49/92; 29/93; 53/93; 
67/93; 28/94; 47/94; 25/96; 23/2005. 
Цветановић, В., Култура пословног комунициранња у школи, Београд, 1996. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Вежбе – превођење текстова у структуру, образлагање са реторичким питањима, 
сучељавање мишљења, расправа на унапред најављену тему, 

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

20 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 50 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА  РАЗВОЈА ГОВОРА  1                  Шифра: 
24МРГ1 
Наставник: мр Драгана Јосифовић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:Нема их 
Циљ предмета 
Упознати студенте са теоријама говорног развоја, односом говора и мишљења, 
оспособљавање студената за примену знања и коришћење стручне литературе. 
Исход предмета  
Студенти стичу компетенције да могу да подстичу говорну комуникацију, 
говорно изражавање и говорно стваралаштво деце;  оспособљеност студената за 
примену знања из области методике развоја говора и коришћење стручне 
литературе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
      Развојна психолингвистика: Развој дечјег говора; Развој речи и значење 
речи; Функције говора предшколског детета; Развој синтаксе; Вербални и 
невербални говор; Синтаксички и егоцентрични говор; Значај говора одраслих 
за развој дечјег говора;  
      Социолингвистика: Стратегија развоја говора у вртићу; Индивидуалне 
разлике међу децом у говорном развоју. 
Практична настава: 
Облици усмене књижевности прикладне дечјем узрасту; Писана књижевност за 
децу (поезија и проза);Драмске игре; Лутке као подстицај у развоју дечјег 
говора; Животно искуство деце као садржај за комуникацију; Језичке игре и 
језичко стваралаштво; Сликовнице 
Литература  
Милорад Наумовић: Методика развоја говора, Пирот 2000. 
Марија Ботуровић: Методика развоја говора, Шабац 2001. 
Допунска литература: 
Марјановић, А. и др., Дечје језичке игре, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, Свјетлост, Сарајево, 1990. 
Група аутора, Говор у предшколској установи, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, Свјетлост, Сарајево, 1987. 
Број часова  активне 
наставе:  

Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред 
постављеним питањима и концептирање (систематизовани запис, извођење 
главних делова по логичком реду; мапе ума; ослонци). 

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

5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 45 
колоквијум-и 50 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 2                    Шифра: 
29МРГ2                                      
Наставник: мр Драгана Јосифовић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: Положен испит: Методика развоја говора  1 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, 
за примену савремених методичких приступа дечјој књижевности, као и за 
образложење примењених метода и облика рада; студенти ће се оспособљавати 
за примену поступака који подстичу креативност детета. Оспособиће се, такође, 
да уоче реакције и интересе детета и, у складу с тим, за прилагођавање садржаја, 
метода и облика рада. Развијање тимског рада. 
Исход предмета  
Студенти стичу компетенцију за примену поступака који подстичу креативност 
детета. Оспособљени су да уоче реакције и интересе детета и, у складу с тим, за 
прилагођавање садржаја, метода и облика рада. Способност тимског рада у 
предшколској установи. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Припремање, извођење и анализирање јавних предавања студената (анализа 
дидактичко-методичких основа, анализа примењених садржаја, коришћења 
средстава). Систем методичке праксе студената.  
Литература  
Наумовић, М.: Методика развоја говора, Пирот 2000. 
Ботуровић, М.: Методика развоја говора, Шабац 2001. 
Каменов, Е., Дотлић, Љ.: Књижевност у дечјем вртићу, Н.Сад, 1996. 
Маљковић, М., Методички приручник за развој говора деце предшколског 
узраста, Кикинда, 2005. 
Допунска литература 
Група аутора, Развој говора код детета, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1981. 
Кунић, И., Култура дечјег говорног и сценског стваралаштва, Школска књига, 
Загреб, 1990. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Практичан рад у вртићу; анализа одржаних вежби, писане припреме, дискусија 
након одржане активности, хоспитовање. 

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

10 писмени испит  

практична настава 
(оцена писаних 
припрема и њихова 
реализација) 

20+20 усмени испт 50 
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета:  МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1                                           
                                                                                                                Шифра: 30МФВ1 
Наставник: Доц. др Вишња Ђорђић и мр Наташа Стурза - Милић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: Положен практикум из физичког васпитања 
Циљ предмета 
 Усвајање знања неопходних за реализацију комплексних циљева и задатака физичког 
васпитања у раду са децом предшколског узраста. Припрема студената за разумевање и примену 
опште-теоријских,дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике 
физичког васпитања. 
Исход предмета  
Оспособљеност студента у смислу усвајања знања неопходних за реализацију комплексних 
циљева и задатака физичког васпитања у раду са децом предшколског узраста. Разумевање и 
овладавање опште-теоријским,дидактичко-методичким и стручно-методичким садржајима из 
методике физичког васпитања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и дефиниција методике физичког васпитања. Предмет, циљ и задаци методике физичког 
васпитања на предшколском узрасту. Интердисциплинарност методике физичког васпитања. 
Антрополошке карактеристике предшколског узраста (карактеристике моторног развоја, 
конституционалне карактеристике, карактеристике когнитивног и психичког развоја, развој 
моторичких способности, основи функционалне анатомије, физиологије и биомеханике). 
Значај,циљ и задаци  физичког васпитања. 
 Методички принципи и начела физичког васпитања. Методе и  облици васпитно-образовног 
рада у физичком васпитању. Средства физичког васпитања (природни облици кретања, вежбе за 
развој мишићних група, покретна игра,плесне активности, природни фактори, материјални 
фактори..). Процена и контрола ефеката физичког васпитања. Планирање и програмирање 
физичког васпитања у предшколској установи. 
Практична настава: 
Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике 
физичког васпитања. 
Методе и  облици васпитно-образовног рада у физичком васпитању. Средства физичког 
васпитања (природни облици кретања, вежбе за развој мишићних група, покретна игра,плесне 
активности, природни фактори, материјални фактори..). Процена и контрола ефеката физичког 
васпитања. Планирање и програмирање физичког васпитања у предшколској установи. 
Литература  
Благајац, С.: Игра ми је храна, Асоцијација „Спорт за све“, Београд, 1995. 
Ђорђић, В.: Предшколско физичко васпитање у Војводини-друштвено-институционални 
контекст, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002, стр.33-50,75-84, 120-138, 150-
156,164-178. 
Исаковић, Ж.,Д. Џиновић:Практикум из методике физичког васпитања, Сремска Митровица, 
1999. 
Фирика, Ж., Стурза Милић, Н.: Масмедији и спорт, Виша школа за образовање васпитача, 2004., 
поглавље Деца и спорт. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, 
компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација, 
практични радови и трагање за информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испiт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2                                 Шифра: 
30МФВ2 
Наставник: мр Наташа Стурза – Милић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положен испит Методика физичког васпитања 1 
Циљ предмета 
Развијати интерес за стваралачку делатност из области физичког васпитања; оспособити 
студенте да примене стечена знања извођењем самосталних активности физичког васпитања са 
децом предшколског узраста; оспособљавати студенте за праћење развоја способности 
предшколске деце и способност праћења и вредновања сопственог рада;развијати способност 
вредновања туђег рада активним учествовањем у анализи јавних активности осталих 
студената;развијати свест код студената о потреби за перманентним образовањем и 
усавршавањем у методици физичког васпитања. 
Исход предмета  
Оспособљени студенти за самостално организовање и извођење активности физичког васпитања 
са децом предшколског узраста. 
Развијени интереси за стваралачку делатност из области физичког васпитања; оспособљеност 
студената да примене стечена знања извођењем самосталних активности физичког васпитања са 
децом предшколског узраста; оспособљени студенти за праћење развоја способности 
предшколске деце; развијена способност праћења и вредновања сопственог рада;развијена 
способност вредновања туђег рада активним учествовањем у анализи јавних активности осталих 
студената;развијена свест код студената о потреби за перманентним образовањем и 
усавршавањем у методици физичког васпитања. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Израда плана и програма физичког васпитања деце предшколског узраста; припремање, 
извођење и анализирање јавних предавања студената (анализа дидактичко-методичких основа, 
анализа примењених садржаја физичког васпитања, коришћења средстава физичког 
васпитања...). 
Систем методичке праксе студената.  
Литература  
Богосављев, М. Покретна игра у дечијем вртићу, Нови Сад, 1997. 
Божин, А., Гојков, Г., Стурза –Милић, Н., и др.: Даровити и шта са њима-практикум, допуњено 
издање, поглавље-физичко васпитање, стр.217-247, ВШВ, Вршац, 2004. 
Основе програма васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста, Нови Сад, 1995. 
Цветковић, Н.: Вежбе обликовања за децу, Самиздат, Младеновац, 1996. 
Џиновић-Којић,Д.: Физичко васпитање предшколског детета (методички приручник за студенте 
и васпитаче), Београд, 2002. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Настава се реализује кроз семинаре и методичке вежбе у предшколским установама (јавна 
предавања студената уз присуство професора); расправа на унапред најављену тему, писмени 
радови студената, компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја 
и релација, практични радови и трагање за информацијама на интернету 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (оцена 
писаних припрема и њихова 
реализација) 

20+20 усмени испит 50 

колоквијум-и  ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ  1                                
                                                                                                                Шифра: 
26МУО1 
Наставник: Др Нада Вилотијевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Упознавање са концепцијом и значајем  области упознавања околине. Стицање 
практичног искуства у реализацији задатака  и садржаја из области упознавања 
околине  кроз њихово превођење у свакодневне ситуације учења. 
Исход предмета  
Формиран став студената о значају области упознавања околине и упознатост са 
концепцијом методике упознавања околине.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методика упознавања околине; веза са другим педагошким дисциплинама и са 
другим научним областима. Природна и друштвена средина као извори 
садржаја курикулума. Сазнања природних и друштвених наука  као извор 
садржаја и поступака у образовању предшколске деце. Карактеристике 
сазнајног и социо-емоционалног развоја предшколске деце значајне за 
формирање појмова о природној и друштвеној средини. Садржаји упознавања 
околине у контексту Основа програма в.о.рада са предшколском децом - 
циљеви, задаци и активности којима се обезбеђује упознавање предшколске 
деце са својом околином. 
Литература  
Каменов, Е., Модел Основа програма в.о.рада са предшколском децом, Одсек за 
педагогију Филозофског факултета  у Н. Саду, 1997, Станић - Бојковић, Д., 
Упознавање предшколске деце са околином, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1990, Шајин, М. и сарадници, Корак по корак у основе 
програма, Креативни центар, Београд, 1988.     
Допунска литература 
Шајин, М., Сопственим искуством до знања, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2005., Стојановић, Б., Истраживачи дечјих душа, Драгон, 
Н.Сад,1997. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
 Образлагање са реторичким питањима, расправа на унапред најављену тему, 
концептирање – извођење главних делова по логичком реду, мапе ума, 
откривање – проналажење примера у литератури за разјашњавање појмова. 

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

10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 50 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 2                                
                                                                                                                Шифра: 
31МУО2 
Наставник: мр Виорика Пасер 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: положена Методика упознавања околине 1 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за примену знања на децу, планирање и 
програмирање активности у области упознавања околине и за њихову 
реализацију у дечјем вртићу.Оспособљавање за евалуацију оствареног рада у 
односу на планирано и коришћење релевантне стручне литературе. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за  планирање и програмирање активности у области 
упознавања околине и за њихову реализацију у дечјем вртићу.Оспособљеност за 
евалуацију оствареног рада у односу на планирано и способност коришћења 
стручне литературе. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Тематско планирање и програмирање у области упознавања  околине-ввежбање 
студената у  одређивању тема и   развијању тих тема. Методичка 
микроартикулација  тема и тематских детаља комбинацијом ооблика, метода, 
дидактичких средстава и материјала. Диференцирање ззадатака и инструкција  
за поједину децу и групе деце. Израда дидактичких средстава у квиру 
остварених пројекција активности. Реализација планираних активности  у 
дечјем вртићу. 
Литература  
Павловски,Т.и сардадници, Тематско планирање у дечјем вртићу,Институт за 
педагогијуиандрагогију, Филозофски 
факултет,Београд,1992.,Каменов,Е.,Методика 1, Одсек за педагогију 
Филозофског факултета у Новом  Саду, Н.Сад,1997. 
Допунска литература 
Марковић, М. и сарадници, Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 1997, 
Сенћански, Т., Мали кућни огледи  1,2. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Израда реферата о проученој теми, откривање, проналажење примера у 
литератури, практични радови студената, проблемско учење, стварање нових 
идеја и релација, писање теза, интегративно учење.        

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

20 писмени испит  

израда пројекција 
активности 

20 усмени испит 30 

реализација активности 20 ..........  
учествовање у анализи 
реализоване активности 

10   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета:  МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1                               Шифра: 
27ММВ1 
Наставник: проф. др Јон Лелеа 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен  ВОКАЛНО –ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ 
Циљ предмета 
Едукација студената у смислу анализе и схватања предмета, задатака и садржаја методике 
музичког васпитања као научне дисциплине. Оспособљавање студената за разумевање и  
уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског узраста и за 
примену знања и коришћењу литературе.  
Исход предмета  
Сватање предмета, задатака и садржаја методике музичгог васпитања као научне дисциплине. 
Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског 
узраста. Овладаност програмским  задацима  и садржајима  музичког васпитања. Способност 
примене овладаним знањима и способност коришћења релевантне литературе из музичке 
културе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методика музичког васпитања 1 даје одговор на: појам, предмет, однос са другим музичким 
дисциплинама и наукама. Место и значај музичког васпитања у општем систему образовања. 
Циљ, задаци и структура предмета. Историјски осврт на развој музичког васпитања, 
традицијонална и савремена схватања и начна истраживања из ове области. Развој музикалности 
деце узраста од 3 до 6 година. 
Методика музичког васпитања 1 се бави дидактичко-методичким поставкама у реализацији 
садржаја музичког васпитања,традиционалним и савременим методама у настави музичког 
васпитања, моделима коришћења појединих метода на одабраним садржајима, методским  
поступцима при учењу песама по слуху, слушањем музике, свирањем на дечјем 
инструментаријуму 
Литература  

- Пантелић-Ђурковић, М.(1998):Методика музичког васпитања деце предшколског 
узраста. Шабац: В.Ш.О.В. 

- Домоњи, И. (1986): Методика музичког васпитања у предшколским установама. 
Сарајево: Свјетлост. 

  -    Марковић-Ксења, Р.(1986): Музика и предшколско дете ,Београд:З.У.Н.С..  
Допунска литература 

- Ђурковић-Пантелић, М.(1997): Дисање при певању. Шабац: Зборник  радова В.Ш.О.В. 
бр.6. 

- Перишић, М.(1974):Игре, рад и учење у предшколским установама,Београд: Педагошка 
стварност, бр. 4. 

- Фучкар, С.(1981): Музички одгој предшколске деце. Загреб: Школска књига. 
Манастериотти, В.(1978):Музички одгој на почетном ступњу.Загреб: Школска књига. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 3 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког 
рада, истраживачка метода, учење откривањем, интерпретација, симулација, моделовање, 
методе евалуације, учење откривањем, дидактичка музичка игра, музичка игра имагинације и 
инвенција, преобликовање, игра улога, проблемско учење, коришћење интернета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 25 писмени испит  
писмена провера 15 усмени испт 40 
вокална и инструментална 
репродукција музичких дела  

20 ..........  
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2                                        
                                                                                                                            Шифра: 
30МФВ2 
Наставник: Дрд Еуђен Чинч 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: Положен испит ВОКАЛНО –ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ  И 
МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за преношење научних, стручних и уметничких знања  и 
вештина у раду са децом предшколског узраста.Формирање става код студената о 
значају корелација основних теоријско-медодичких знања и практичних знања и 
вештина из методике музичког васпитања. Оспособљавање студената за тимски рад. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за преношење научних, стручних и уметничких знања  и 
вештина у раду са децом предшколског узраста. Формиран став код студената о значају 
корелација основних теоријско-медодичких знања и практичних знања и вештина из 
методике музичког васпитања. Оспособљеност за тимски рад и коришћење стручне 
литературе. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Планирање циљева, садржаја, активности и процеса у методике музичког васпитања. 
Увођење интерактивне наставе као и нтердисциплинарни приступ у реализацији 
музичких садржаја. Музика као импулс у креативном испољавању предшколске деце из 
других области. Специфичност у методичкој организацији активности из ове области. 
Систем методичке праксе студената. Приказ наставних активности. Индивидуалне 
активности студената 
Литература  
Пантелић-Ђурковић, М.(1998): Методика музичког  васпитања деце предшколског узраста. 
Шабац, В.Ш.О.В 

 Марковић-Ксења,Р.(1986):Музика и предшколско дете Београд,  З.У.Н.С..    
Допунска литература   
Толичић, И.(1966) :Дете упознајемо у игри, предшколско дете. Београд,  Завод за издавање 
уџбеника.                                                               
 Касагић, Ђ., Бојановић, И.(1995):Игре покретом.Београд, З.У.Н.С.    
 Ђурковић-Пантелић, М.(1997): Дисање при певању.Шабац, Зборник   радова В.Ш.О.В. бр.6. 
Перишић, М.(1974):Игре, рад и учење у предшколским установама. Београд, Педагошка 
стварност, бр. 4. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког 
рада, истраживачка метода,учење откривањем, интерпретација, симулација, моделовање, методе 
евалуације, учење откривањем, дидактичка музичка игра, музичка игра имагинације и 
инвенција, преобликовање, игра улога, проблемско учење, коришћење интернета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
писане припреме за пробне и 
самосталне активности 

10 усмени испт 40 

вокална и инструментална  
креативна репродукција 

15 ..........  

 самосталне активности   30   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета:  МЕТОДИКА  ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА                             Шифра: 28МЛВ 
Наставник: проф. др Адријан Негру и мр Томислав Сухецки 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стручно-методичко оспособљавање студената за критичко промишљање, квалитетно планирање 
и припремање наставних садржаја из предмета ликовна култура применом сaвремених 
методичких сазнања. Упознати студенте с ликовним језиком деце и његовим симболима, са 
структуром, значењима и законитостима развоја ликовних способности; оспособити студенте за 
потицање и развијање перцепцијских, обликовних и стваралачких способности деце; 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за критичко промишљање, квалитетно планирање и припремање 
наставних садржаја из предмета ликовна култура применом сaвремених методичких сазнања. 
Способност анализе ликовног језика деце са његовим симболима,  структуром, значењима и 
законитостима развоја ликовних способности; оспособљени студенти за подстицање и развијање 
перцепцијских, обликовних и стваралачких способности деце; 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Одређење, циљ, задаци и интердисциплинарност методике наставе ликовне културе. Историјски 
развој теорије и праксе ликовног васпитања. Посебност и важност наставног предмета ликовна 
култура. Задаци и значај наставе ликовне културе. Карактеристике ликовног изражавања и 
стварања код деце – фазе развоја ликовног израза. Естетско васпитање и настава ликовне 
културе (естетско-ликовне компоненте задатака ликовне културе). Процес упознавања у настави 
ликовне културе (критеријуми и функција разликовања визуелног од ликовног мишљења). 
Настава ликовне културе у функцији поспешивања креативности. 
Практична настава: 
Проналажење занимљивих и одговарајућих мотива за ликовно изражавање и стварање; упознати 
студенте с актуелним уџбеницима и развијати способност критичке анализе њиховог садржаја; 
развијати креативно и критичко мишљење, истраживачке способности, самосталност и 
индивидуалност студената; развијати способност примењивања стечених знања одржавањем 
индивидуалних предавања; развијати способност анализе и вредновања огледних предавања 
ментора; развијати жељу и потребу за перманентним усавршавањем у методици ликовне 
културе. 
Систем методичке праксе студената. Приказ наставних активности. Индивидуалне активности 
студената 
Литература  
Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 1, Hofbauer p.o., 
 Rijeka.Karlavaris, B. (1991). Metodika likovnog odgoja 2, Hofbauer p.o., Rijeka 
Допунска литература 
Eisner, E. (1972.) Educating Artistic Vision. New York: Macmillan 
 A. Negru, Metodika nastave likovne kulture, Udžbenik za studente Učiteljskog fakulteta, Viša škola za 
obrazovanje Vaspitača, Vršac 2001. 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, навођење занимљивих детаља, расправа на унапред најављену тему, 
прикази процеса у цртежу, писмени радови студената, откривање, проналажење примера у 
литератури, постављање питања након предавања, учење откривањем, интерактивно учење, 
истраживачка метода и трагање за информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
колоквијум-и 20 усмени испт 35 
Писање припрема за непосредне 
активности 

10 ..........  

Извођење самосталних 
активности 

30   
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Студијски програм:  СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА          
                                                                                                                  Шифра: 
33ФКЦ 
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:   
Циљ предмета 
Студентима се предочавају културне разлике између матерњег и страног језика 
које би могле довести до интерференције у усвајању страног језика. 
Исход предмета  
Усвојена знања из подручја историје, културе и цивилизације земаља 
франкофонског говорног подручја, посебно Француске. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Преглед главних историјских догађаја у Францускоји импликација које су ови 
догађаји имали на енглеску културу и цивилизацију. Преглед главних актуелних 
културних догађаја у Француској, с посебним акцентом на савремена културна 
догађања у Паризу. 
Литература  
1. Bjelic N., La Civilisation française. IIère partie: art et culture. Skripta. FILUM, 
Kragujevac, 2006. 
2. Mauchamp N., La France de toujours. Civilisation, Paris CLE international, 1994, 
68-131 pp. 
3. Steele R., Civilisation progressive du français, Paris ,CLE international, 2002, 96-
179 pp. 
4. Agel H., «Le cinéma», in: Castex P.G, Surer P., Becker G., Histoire de la 
littérature française, Hachette, 
Paris, 1999, 925-940 pp. 
Допунска литература: 
1. Crubellier M., Histoire culturelle de la France; XIX e -XX e siècles, Armand Colin, 
coll.»U», Paris. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 15 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања уз менторско вођење самосталног рада студената на литератури; 
компарирање, дискусије, извођење битних релација, критичко мишљење, 
трагање за информацијама на интернету.   

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

 50 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм:  СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: РАЧУНАРИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ                
                                                                                                                   Шифра: 
34РВО 
Наставник: Предраг Пртљага 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  / 
Циљ предмета 
Кроз вежбе студенти се оспособљавају да користе рачунаре као извор 
информација везаних за јединицу активности која се обрађује. У практичном 
делу наставе указује се и на добре и лоше стране употребе рачунара и 
Интернета у образовању. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да користе могућности рачунара у припреми 
васпитно-образовног рада, у циљу прикупљања информација и садржаја за 
реализацију наставног часа. 
Садржај предмета 
Студенти се оспособљавају да коришћењем рачунара и Интернета, односно 
интерактивних енциклопедија и база знања сакупе материјал за реализацију 
активности. Кроз вежбе студенти се оспособљавају да користе рачунаре као 
извор информација везаних за јединицу активности која се обрађује, као и 
техничке уређаје неопходне за припрему јединице активности: скенер, 
дигитални фото-апарат и мини камере. Студенти се оспособљавају да користе 
slide-show софтвере и видео пројекторе. 
Литература  
- Образовна информациона технологија, Петар Д. Мандић, Данимир П. Мандић, 
Учитељски факултети у Београду, Јагодини и Ужицу, Београд, 1996. 
- Рачунарство и информатика за први разред средње школе, др Никола Клем, 
Никола Перин, Наташа Прашчевић, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2003-2005. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе које подразумевају практичан рад у рачунарској учионици, 
симулацију и трагање за информацијама на интернету 

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

20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм:  СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  
Назив предмета: ДЕЧЈА СУБКУЛТУРА                                           Шифра: 
35ДСУ 
Наставник: др Тамара А. Горелова (Узелац) 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  / 
Циљ предмета 
Студенти треба да разумеју основне научне приступе истраживању феномена 
детињства и социо-културне садржаје детињства и да примене добијена знања у 
васпитно-образовном раду са предшколском децом. 
Исход предмета  
Разумевање основних научних приступа истраживању феномена детињства, 
разумевање социо-културног садржаја детињства и примена добијених знања у 
васпитно-образовном раду са предшколском децом. 
Садржај предмета 
Феномен детињства у култури. Разноврсност приступа изучавању феномена 
детињства: етнографија (М. Мид), историја детињства (Ф. Аријес), екологија 
детињства (Ј. Бронфенбренер), теорија узрастног развоја его-а (Е. Ериксон), 
генетичка епистемологија (Ж. Пијаже), културно-историјска психологија 
развоја детета (Л. Виготски, В. Давидов, Д. Елконин). Дечија «слика света». 
Појам "супкултура". Амбивалентни карактер савремене социо-културне 
ситуације у којој функционише дечија супкултура. Садржај дечије супкултуре: 
традиционалне народне игре, дечији фолклор, дечији «правни» кодекс, дечији 
хумор, дечија магија и митотворство, дечије «филозофирање», дечија градња 
речи, табуирање имена, дечије естетске представе, дечије религиозне представе. 
Функције дечије супкултуре: социјализујућа, експериментална, 
психотерапеутска, функција очувања културе, прогностичка. 
Литература  
Мид, М.: Култура и свет детињства. 
Допунска литература 
1. Коковић, Д.: Социологија културе (поједина поглавља). 
2. Касирер, Е. Оглед о човеку. Увод у филозофију људске културе, Загреб 1978. 
3. Јегер, В. Паидеиа, Нови Сад 1991. 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Образлагање са реторичким питањима, сучељавање мишљења, расправа на 
унапред најављену тему. 

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

20 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
Назив предмета: ХОР                                                                           Шифра: 
36ХОР 
Наставник: Докторант Еуђен Чинч 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  / 
Циљ предмета 
Развијање музичких способности студената. 
Исход предмета  
Развијене музичке способности студената. 
Садржај предмета 
Повезивање теорије и праксе. 
Основна литература  
Лелеа, Ј., Појмовно одређивање музикалности на раном узрасту као услов 
идентификације даровитости, Зборник 1, стр. 148-153, Виша школа за 
образовање васпитача, Вршац, 1995 
Допунска литература: 
Божин, А., Дејић, М., Гојков, Г., Јосифовић, Д., Магда, И., Негру, А., Пасер, В., 
Стојановић, А., Стурза- Милић Н., Лелеа, Ј., Даровити и шта са њима- 
Приступи идентификацији музичке даровитости, стр. 173-179, Учење путем 
откривања у учионици, стр. 180-188, Виша школа за образовање васпитача, 
Вршац, 2003 
Завршки, Ј., Методичке упуте за рад са дјечијим збором,П.К.З., Загреб,1951 
Илић, В., Хорске вокализе,Музичка академија, Београд, 1957 
Ђурковић, Б., Основи хорске вокалне технике, ФМУ, Београд,1983 
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења настае 
Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, 
метода стваралачког рада, истраживачка метода, учење откривањем, 
интерпретација, симулација, моделовање, методе евалуације, учење 
откривањем, дидактичка музичка игра, музичка игра имагинације и инвенција, 
преобликовање, игра улога, проблемско учење, коришћење интернета. 

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

 40 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
ПЕДАГОШКА ПРАКСА 1                          
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Нема их 
Циљ предмета 
Упознавање и анализа унутрашње организације васпитно-образовног рада са 
предшколском децом,  проучавањe и уочавањe обавезних и слободних 
активности у току режима дана, као и анализирањe педагошко-психолошких 
ситуација,Развој комуникационих способности студената и критичког мишљења 
у конкретним в.о. ситуацијама у предшколској установи. 
Исход предмета  
Способност анализе унутрашње организације васпитно-образовног рада са 
предшколском децом, способност проучавања и уочавања обавезних и 
слободних активности у току режима дана, као и способност анализирања 
педагошко-психолошких ситуација. Развијене комуникационе способности 
студената и критичког мишљења у конкретним в.о. ситуацијама у предшколској 
установи. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Педагошка пракса, хоспитовање - у предшколској установи. На самом почетку 
праксе директор (или педагог) предшколске установе треба да упозна студенте 
са кратким историјатом предшколске установе, организацијом рада у п.у., 
бројем в.о. група и деце, васпитача и осталих запослених; материјалним 
средствима и да их представи менторима (васпитачима) код којих ће студент 
хоспитоватиПотребно је студенте упознати са поступком уписа у предшколску 
установу. Студенти су обавезни да присуствују свим облицима васпитно-
образовног рада у п.у: усмереним активностима, центрима интересовања, 
јутарњим активностима, слободним, комбинованим активностима, 
рекреативним активностима, хигијенским активностима, излетима, шетњама 
итд.  

Студенти треба да упознају педагошку документацију, годишњи 
оперативни план рада п.у., календар за текућу  годину. Потребно је да упознају 
облике сарадње са родитељима,   рад стручних органа у предшколској установи. 
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава:  Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Хоспитовање код ментора и код студената који самостално раде на часовима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Студент о свему води свој 
Дневник рада.  
Студент предшколској 
установи прилаже 
неопходна документа 
добијена од организатора 
праксе и лекарско уверење 
(брис грла).   

 Након педагошке праксе 
Дневник рада се доставља на 
увид наставнику задуженом за 
ову праксу, са овереном 
потврдом о успешно 
обављеној пракси, 
организатору стручне праксе - 
ради   евидентирања у индекс.   
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
ПЕДАГОШКА ПРАКСА 2  
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Обављена педагошка пракса 1 
Циљ предмета 
Упознавање и анализа унутрашње организације васпитно-образовног рада са 
предшколском децом,  проучавањe и уочавањe обавезних и слободних 
активности у току режима дана, као и анализирањe педагошко-психолошких 
ситуација,Развој комуникационих способности студената и критичког мишљења 
у конкретним в.о. ситуацијама у предшколској установи. 
Исход предмета  
Способност анализе унутрашње организације васпитно-образовног рада са 
предшколском децом, способност проучавања и уочавања обавезних и 
слободних активности у току режима дана, као и способност анализирања 
педагошко-психолошких ситуација. Развијене комуникационе способности 
студената и критичког мишљења у конкретним в.о. ситуацијама у предшколској 
установи. 
Садржај предмета 
Практична настава  

Педагошка пракса, хоспитовање - у предшколској установи. Током праксе 
студенти присуствују васпитно-образовном раду у било којој узрасној групи у 
предшколској установи, код ментора по избору директора,  и посматрају све облике в.о. 
рада по дневном режиму дана (ток активности, остваривање циља и задатака, примену 
метода, средстава, облика рада, активност васпитача и деце; однос васпитача и деце),  
ако је неопходно помажу васпитачима.Студенти присуствују и осталим васпитно-
образовним активностима:  слободним активностима,  и др. које организује ментор, као 
и оним које организује предшколска установа (а у којима учествује ментор и деца в.о. 
групе у коме студент хоспитује), Дан вртића, приредбе, такмичења, сусрети, смотре, 
акције, излети, екскурзије и сл. Студенте треба упознати са начином праћења 
напредовања деце,осавремењивању в.о. рада; опремљеност предшколске установе и др. 
У току праксе студенте упознати са планирањем и програмирањем в.о. рада. Посебно 
им показати радну књигу васпитача и  план дидактичко-методичке организације 
активности.. Студент о свему води дневник рада.     
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава:0 Практична настава:1 

Методе извођења наставе 
Хоспитовање код ментора и код студената који самостално раде на часовима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Студент о свему води 
свој Дневник рада.  
Студент предшколској 
установи прилаже 
неопходна документа 
добијена од 
организатора праксе и 
лекарско уверење (брис 
грла).   

 Након педагошке праксе 
Дневник рада се доставља на 
увид наставнику задуженом за 
ову праксу, са овереном 
потврдом о успешно обављеној 
пракси, организатору стручне 
праксе - ради   евидентирања у 
индекс.    
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
ПЕДАГОШКА ПРАКСА 3  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Обављена педагошка пракса 2 
Циљ предмета 
Упознавање студената са унутрашњом организацијом васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл.,  упознавање са професионалном 
етиком и развој комуникационих способности. 
Исход предмета  
Сазнања студената о унутрашњој организацији васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл., формиран став студената према 
деци, упознатост са професионалном етиком и развој комуникационих способности. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Дидактичка пракса пракса остварује се у следећим облицима:    
а) хоспитовање,    
б) асистирање - помоћ у в.о. раду (пре конкретних облика активности, као и после) и    
ц) извођењем појединих фаза васпитно-образовног процеса уз  помоћ ментора и 
организацијом активности у присуству ментора у било којој васпитно-образовној групи 
у предшколској установи.Студент је обавезан да на основу посматрања и методе 
педагошке документације прати и сними одржане активности у току режима дана у 
предшколској установи. 

Основни дидактичко-методички елементи за снимање активности :    
• в.о. група,активност, в.о. област 
• тип активности 
• циљ и задаци активности 
• садржај активности 
• артикулација активности   
• методе и облици рада,    објекти и средства,    
• корелација са осталим в.о. областима 
• повратна информација,   
• рад деце, рад васпитача, мишљење о активности 

Студенти присуствују и активно учествују и у свим осталим васпитно-
образовним активностима у предшколској установи. Студент о свему води свој дневник 
рада. 
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Хоспитовање код ментора и код студената који самостално раде на часовима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Студент о свему води свој 
Дневник рада.  
Студент предшколској 
установи прилаже неопходна 
документа добијена од 
организатора праксе и 
лекарско уверење (брис 
грла).   

 Након педагошке праксе Дневник 
рада се доставља на увид 
наставнику задуженом за ову 
праксу, са овереном потврдом о 
успешно обављеној пракси, 
организатору стручне праксе - ради   
евидентирања у индекс.    

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 



 89 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА 4  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Обављена педагошка пракса 3 
Циљ предмета 
Упознавање студената са унутрашњом организацијом васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл.,  упознавање са професионалном 
етиком и развој комуникационих способности. 
Исход предмета  
Сазнања студената о унутрашњој организацији васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл., формиран став студената према 
деци, упознатост са професионалном етиком и развој комуникационих способности. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Дидактичка пракса пракса остварује се у следећим облицима:    
а) хоспитовање,    
б) асистирање - помоћ у в.о. раду (пре конкретних облика активности, као и после) и  
ц) извођењем појединих фаза васпитно-образовног процеса уз  помоћ ментора и 
организацијом активности у присуству ментора у било којој васпитно-образовној групи 
у предшколској установи.Студент је обавезан да на основу посматрања и методе 
педагошке документације прати и сними одржане активности у току режима дана у 
предшколској установи. 

Основни дидактичко-методички елементи за снимање активности:    
• в.о. група, активност, в.о. област 
• тип активности 
• циљ и задаци активности 
• садржај активности 
• артикулација активности   
• методе и облици рада,    објекти и средства,    
• корелација са осталим в.о. областима 
• повратна информација,   
• рад деце, рад васпитача, мишљење о активности 

Студенти присуствују и активно учествују и у свим осталим васпитно-
образовним активностима у предшколској установи. Студент о свему води свој дневник 
рада. 
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 5 

Методе извођења наставе 
Хоспитовање код ментора и код студената који самостално раде на часовима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Студент о свему води свој 
Дневник рада.  
Студент предшколској 
установи прилаже неопходна 
документа добијена од 
организатора праксе и 
лекарско уверење (брис 
грла).   

 Након педагошке праксе Дневник 
рада се доставља на увид 
наставнику задуженом за ову 
праксу, са овереном потврдом о 
успешно обављеној пракси, 
организатору стручне праксе - ради   
евидентирања у индекс.    

 



 90 

 
Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
ПЕДАГОШКА ПРАКСА 5 
Број ЕСПБ: 
Услов: Обављена педагошка пракса 4 
Циљ предмета 
Упознавање студената са унутрашњом организацијом васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл.,  упознавање са професионалном 
етиком и развој комуникационих способности. 
Исход предмета  
Сазнања студената о унутрашњој организацији васпитно-образовног рада у 
предшколској установи, извођењу активности, примени и овладавању организационим 
облицима, методима, средставима, објекатима и сл., формиран став студената према 
деци, упознатост са професионалном етиком и развој комуникационих способности. 
Садржај предмета 
Практична настава  
Дидактичка пракса пракса остварује се у следећим облицима:    
а) хоспитовање,    
б) асистирање - помоћ у в.о. раду (пре конкретних облика активности, као и после) и  
ц) извођењем појединих фаза васпитно-образовног процеса уз  помоћ ментора и 
организацијом активности у присуству ментора у било којој васпитно-образовној групи 
у предшколској установи. Студент је обавезан да на основу посматрања и методе 
педагошке документације прати и сними одржане активности у току режима дана у 
предшколској установи. 

Основни дидактичко-методички елементи за снимање активности :    
• в.о. група, активност, в.о. област 
• тип активности 
• циљ и задаци активности 
• садржај активности 
• артикулација активности   
• методе и облици рада, објекти и средства,    
• корелација са осталим в.о. областима 
• повратна информација,   
• рад деце, рад васпитача, мишљење о активности 

Студенти присуствују и активно учествују и у свим осталим васпитно-
образовним активностима у предшколској установи. Студент о свему води свој дневник 
рада. 
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Хоспитовање код ментора и код студената који самостално раде на часовима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Студент о свему води свој 
Дневник рада.  
Студент предшколској 
установи прилаже неопходна 
документа добијена од 
организатора праксе и 
лекарско уверење (брис 
грла).   

 Након педагошке праксе Дневник 
рада се доставља на увид 
наставнику задуженом за ову 
праксу, са овереном потврдом о 
успешно обављеној пракси, 
организатору стручне праксе - ради   
евидентирања у индекс.    
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Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
ПЕДАГОШКА ПРАКСА 6  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: а) успешно обављенa педагошка, дидактичка и дидактичко-методичка пракса  
                б) Положени базични курсеви из дидактичко-методичких области.     
Циљ предмета 
Припремање студената за  самосталну организацију и реализацију целокупног в.о. рада 
са једном групом деце предшколског узраста. Упознавање студената са унутрашњом 
организацијом васпитно-образовног рада са предшколском децом  и способност 
анализирања конкретних педагошко-психолошких ситуација. Изграђивање критичког 
става и самокритичаног приступа у различитим в.о. моментима, решавање конкретних 
проблема и повезивање основних знања из различитих области ради што квалитетнијег 
в.о.рада са децом предшколског узраста. 
Исход предмета  
Способност самосталне организације и реализације целокупног в.о. рада са једном 
групом деце предшколског узраста. Продубљено упознавање унутрашње организације 
васпитно-образовног рада са предшколском децом  и способност анализирања 
конкретних педагошко-психолошких ситуација. Изграђен критички став и 
самокритичан приступ у различитим в.о. моментима, решавање конкретних проблема и 
повезивање основних знања из различитих области ради што квалитетнијег в.о.рада са 
децом предшколског узраста. 
Садржај предмета 
Практична настава  

Студент који је стекао услов за ову праксу треба да уради следеће:    
• благовремено се пријави наставнику задуженом за ову праксу (координатору 

стручне праксе);    
• да се на време, са одређеним упутствима, пријави предшколској установи и 

васпитачу, ментору;    
• док траје самостална пракса студент (уз помоћ ментора - васпитача) обавезан је да 

реализује целокупни васпино-образовни рад у одређеној в.о. групи деце и о томе 
води посебан   дневник рада; 

Дневник рада обухвата све елементе писане дидактичко-методичке 
организације часова, а након обављене праксе доставља се на увид, са овереном 
потврдом о успешно обављеној пракси, наставнику- организатору стручне праксе - 
ради евидентирања у индекс;     
Литература  
Усвојене Основе програма васпитно-образовног рада са предшколском децом 
Број часова  активне 
наставе  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 4 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
• док траје самостална 
пракса студент (уз 
помоћ ментора - 
васпитача) обавезан је 
да реализује целокупни 
васпино-образовни рад у 
одређеној в.о. групи 
деце и о томе води 
посебан   дневник рада; 

 

 Методолошки доследно и 
коректно вођен дневник, 
попуњену и оверену потврду, 
оверено и потписано  
мишљење о успешно 
обављеној пракси, студент 
доставља професору 
задуженом за ову праксу ради 
евидентирања. Вредновање је 
описно: пракса је успешно 
реализована/ пракса није  
успешнореализована 
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ДИПЛОМСКИ РАД (0+4+0)                                                                         4 ЕСПБ              
 
 
Дипломски рад треба да представља мерило колико су успешно студије 
оспособиле младе стручњаке за методолошки приступ у изради стручних и 
научних радова, као и испољавање креативности студената приликом 
повезивања и примене добијених резултата у непосредну педагошку праксу. У 
дипломском раду студент треба да покаже познавање научних области 
обухваћених наставним планом и програмом, а посебно уже проблематике 
(наставног предмета) из којег је изабрао тему. 
Приликом израде дипломског рада морају се поштовати одређени методолошки 
стандарди. Обавезни делови дипломског рада су: уводни део, теоријски, 
емпиријски, резултати, дискусија и литература. 
ТЕМА:- Одабрана тема треба да буде јасна, недвосмислена, прецизно 
дефинисана. Вредност одабране теме дипломског рада мери се актуелношћу, 
занимљивошћу, могућношћу практичне примене. Рад може да тему обрађује 
теоријски или емпиријски, или да садржи комбинацију теоријског и 
емпиријског приступа проблему. 
РЕЗИМЕ: - Пожељно је да дипломски рад садржи део који представља резиме 
рада у којем ће се укратко навести (50-150 речи) основни циљ рада, метод, 
резултати и могућност примене добијених резултата. На крају резимеа наводе се 
кључне речи (до пет речи). 
УВОД: - Дипломски рад треба да садржи уводни део у којем се истиче шта је 
предмет рада, шта је основни проблем рада и који су циљеви истраживања. 
Увод треба да прикаже разумевање теме и проблема са ослонцем на досадашња 
истраживања која су уско везана за дефинисан проблем. 
ТЕОРИЈСКИ ДЕО: - Након резимеа и увода дипломског рада, следи теоријски 
део, где се проблем теоријски обрађује и где се дефинишу основни појмови 
везани за рад. Рад не треба да има превише поднаслова, а неопходно је 
адекватно користити и цитирати расположиву литературу. 
ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО: - Након теоријског дела рада следи истраживачки део 
(уколико је рад емпиријски). Овај део треба да садржи метод, узорак, варијабле, 
коришћене инструменте и статистичку обраду података. Резултати могу бити 
приказани у облику табела и графикона, при чему свака табела, графикон или 
слика треба да буде означена одговарајућим бројем и називом. 
ДИСКУСИЈА: - Након наведених обавезних делова рада следи дискусија 
добијених резултата и поређење са досадашњим студијама. 
ЗАКЉУЧАК: - Закључни део подразумева одговор на питања постављена у 
уводу, тј. одговор на проблем и истицање значаја истраживања и могућност 
примене добијених резултата. 
ЛИТЕРАТУРА: - На крају дипломског рада треба коректно навести коришћену 
литературу. 
 
 



 93 

 
 
 
7.4.2. Студијски програми на основним студијама –  

  васпитач деце јасленог узраста 
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА 
Наставник: Проф. др Грозданка, С. Гојков 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Студенти треба да усвоје стручну педагошку терминологију; да се упознају са 
основним педагошким појмовима и феноменима; да се оспособе за критичко промишљање о 
основним питањима васпитања као феномена и праксе; да се упознају са филозофским, 
социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног 
процеса. Оспособљавање студената за разумевање и примену достигнућа педагошке науке, 
стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама, смисла и суштине васпитања. 
Омогућавање критичког увида у савремене концепције васпитања. Оспособљавање студената за 
критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија, за самостално суђење и 
закључивање и успешну одбрану сопствених погледа и ставова. 
Исход предмета: Усвајеност стручне педагошке терминологије; оспособљеност за критичко 
промишљање о основним питањима васпитања као феномена и праксе; познавање филозофских, 
социјалних, психолошких и других димензија васпитања, као индивидуалног и друштвеног 
процеса. Познавање основних педагошких појмова и феноменима. Оспособљеност студената за 
разумевање и примену достигнућа педагошке науке, познавање осовних савремених педагошких 
идеја, теорија и концепција васпитања. Оспособљеност студената за критичко сагледавање и 
процењивање педагошких теорија, за самостално суђење и закључивање и успешну одбрану 
сопствених погледа и ставова.  
Садржај предмета 
Теоријска настава – Педагогија као наука о васпитању. Основни педагошки појмови. 
Могућности и границе васпитања. Педагошке теорије. Методолошки проблеми проучавања 
педагошких појава и феномена. Циљ и задаци васпитања. Морално васпитање. Интелектуално 
васпитање (и друге компоненте васпитања). Методе васпитања.   
Обавезна литература:  
Грандић, Р., Прилози уводу у педагогију, Нови Сад, 2007; СПД Војводине. 
Поткоњак, Н., XX век: ни «век детета» ни век педагогије, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад и 
Педагошко друштво Републике Српске, Бања Лука, 2003. 
Ђорђевић, Ј и Б., Савремени проблеми друштвено-моралног васпитања, СПДВ, Нови Сад, 2009. 
Грандић, Р., Гајић, О., Теорије интелектуалног васпитања, СПДВ, Нови Сад, 2001. 
Допунска литература:  
Педагошка енциклопедија И, ИИ, Ред. Поткоњак, Н., Шимлеша, П., Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
1989. 
Грандић, Р., Теорија физичког васпитања, СПДВ, Нови Сад, 2003. 
Грандић, Р., Глобализација и образовање, СПДВ, Нови Сад, 2007. 
Милутиновић, Ј., Циљеви образовања и учења у светлу доминантних теорија 20. века, СПДВ, Нови Сад, 2008. 
Гојков, Г и сар., Лексикон педагошке методологије, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“, Вршац, 2008. 
Грандић, Р., Прилози естетском васпитању, СПДВ, Нови Сад, 2003. 
Грандић, Р. и сар. Радно и професионално образовање, СПДВ, Нови Сад, 2007. 
Зборници бр. 10, 11, 12, 13, 14.  (одабрана поглавља), Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“, Вршац. 
Број часова  активне наставе  Остали часови  
Предавања  3 Вежбе   
Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; академско излагање, образлагање 
са реторичким питањима, шематско приказивање структуре садржаја, самоорганизовано и 
интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 60 
колоквијум 30 /  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије  
Назив предмета: Енглески језик I  
Наставник: мр Јелена Пртљага  
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: 8 година учења језика током претходног школовања 
Циљ предмета 
Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа 
према Заједничком европском оквиру за језике. Развијање интегрисаних језичких 
вештина и језичке грађе и способности комуникације на енглеском језику у усменој и 
писаној форми, развијање способности тумачења разних облика писног текста из 
литературе и свакодневног живота, учествовање у разговору и усмено излагање на теме 
из уџбеника и живота, изражавање осећања и жеља. 
Исход предмета  
Способност да се једноставним средствима препричају догађаји или епизоде из 
прочитаног текста или одслушаног дијалога и да се дају сопствени коментари. 
Коришћење вокабулара из текста, парафразирање, способност понављања, цитирања 
нечијег исказа и слободног комуницирања. Способност повезивања једноставних 
језичких елемената који се линеарно надовезују један на други. 
Способност писменог формулисања кратке, једноставне поруке; писмено излагање о 
прочитаном (популарном, стручном) тексту; 
Садржај предмета 
1. How do you feel? (vocabulary, grammar, skills, culture) 
2. We haven't got time (vocabulary, grammar, skills, culture) 
3. The tourist trade (vocabulary, grammar, skills, culture) 
4. Born to be wild (vocabulary, grammar, skills, culture) 
5. Home truths (vocabulary, grammar, skills, culture) 
6. Decisions and choices (vocabulary, grammar, skills, culture) 
Литература  
Обавезна литература:  
Chris Redston et. al. (2006)  face2face – intermediate student's book + CD, CUP. 
Chris Redston et. al.  (2006) face2face – intermediate practice book, CUP. 
Допунска литература:  
Једнојезички речник по избору  
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP. 
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Oxford: OUP. 
Thomson, A.J & Martinet A.V. (1986), A Practical English Grammar. Exercises 1&2. 
Oxford: OUP. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
вежбе, самосталне припреме одређених вежби за час,  комуникативна метода уз 
подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава -  усмени испит 30 
колоквијум-и 60 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: Немачки језик 1 
Наставник: мр Александра Ј. Гојков-Рајић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: четворогодишње претходно учење немачког језика 
Циљ предмета 
Обнављање и утврђивање знања из немачког језика стечњног током претходног 
школовања, као и даље развијање и усвајање нових знања. 
Исход предмета  
Очекује се да су студенти након завршеног курса у стању да се уз помоћ речника 
самостално сналазе у непознатим текстовима на овом језику, као и да до извесне мере 
могу на њему да комуницирају. 
Садржај предмета 

- морфологија: глагол, именица, детерминатив, заменица, придев 
- садржаји из области немачке културе 
- ширење лексичког фонда 
- развијање свих језичких вештина 

 
Литература  
1. Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die 
Grundstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2002. (150 страна) 
2. Alfons Klein: Kurz und bündig, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2007. (119 страна) 
3. Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005. 
4. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 
1996. (речник) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
вежбе 
 

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

10 писмени испит 10 

практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне студије  
Назив предмета: Руски језик I  
Наставник: др Тамара Горелова 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: предзнање руског језика на средњошколском нивоу или одговарајући 
међународно признати сертификат (ТБУ-ТЭУ) 
Циљ предмета 
Студенти развијају и усавршавају комуникативно-говорну, језичку и културну 
компетенцију вербалном реализацијом говорних интенција и комуникативним 
задацима у ситуацијама комуницирања у оквиру тематске наставе. 
Исход предмета  
Реализација стечене  компетенције  у одабраним ситуацијама условног (у настави) 
комуницирања 
Садржај предмета 
У сагласности са структуром уџбеника (1) Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. 
"Жили-были..." програм Руски језик I укључује у себе градиво "Первый урок" – 
"Четырнадцатый урок" (говорни етикет, формирање граматичких навика, текст, задаци 
уз текст, граматичке вежбе). 
Литература  
Обавезна литература:  
1. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. 
Учебник. – СПб.: Златоуст, 2006. 
2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. 
Рабочая тетрадь. – СПб.: Златоуст, 2006. 
3. Руско-српски речник / у ред. Б. Станковића. – Нови Сад : Матица српска; Москва: 
Русский язык, 1998. 
4. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. – М.: Рус. яз., (више издања) 
Допунска литература:  
Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском. Сарајево, Свјетлост, 1988. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 тест (лексика, граматика, 

читање/разумевање текста) 
50 

практична настава -    
колоквијум-и /међутестови 40 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије, основне 
Назив предмета: Матерњи језик са развојем говора на јасленом узрасту 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Јосифовић, Љиљана Ј. Келемен 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема  
Циљ предмета: Оспособљавање студената и стицање знања о невербалном комуницирању са 
дететом као предусловом за вербално комуницирање. Упознавање студената са интелектуалним 
развојем и способностима деце до треће године: подржавање спонтаних покушаја говорне 
комуникације детета; подстицање и богаћење дечјег говора као средства за комуникацију и 
стицање сазнања; подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности; стварање 
повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности. Оспособљавање 
студената за прихватање „бебског“ начина говора које има пуно оправдање и оспособљавање за 
разговетну комуникацију са децом. 
Исход предмета: Студенти су стекли знања о невербалном комуницирању са дететом као 
предусловом за вербално комуницирање. Студенти су упознати  са интелектуалним развојем и 
способностима деце до треће године. Оспособљени су за прихватање „бебског“ начина говора 
које има пуно оправдање и оспособљени су за разговетну комуникацију са децом. 
Садржај предмета 
Теоријска настава – Појам говора. Етапе развоја говора до треће године живота. Физиолошке и 
психолошке говорне грешке. Однос говора и мишљења. Припремни предфонетички период. 
Однос вербалног и невербалног комуницирања деце. Појава првих речи и развој дечјег речника. 
Појава реченица у дечјем говору. Богаћење дечјег говора као средства за комуникацију. Начин 
говора одојчета и развој говора детета на раном узрасту (од прве до треће године). Коришћење 
народних умотворина за развој дечјег говора. Коришћење говорних фраза и једноставних 
књижевних остварења у функцији развоја говора детета на раном узрасту. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Дискусија о садржајима теоријске наставе и њихова разрада. Израда семинарског рада. Вежбе 
намењене усвајању принципа радионичарског рада. 
Литература  
Обавезна литература: 
Чуковски, Корнеј (1986): Од друге до пете, прво издање, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд. 
Костић, Ђорђе (1995): Говор и језик детета у развоју, прво издање, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд.  
Виготски, Лав Семјонович (1983): Мишљење и говор, друго издање, Нолит, Београд. 
Допунска литература: 
Развој говора код детета: изабрани радови, друго издање, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1985. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 
 

Вежбе:  1 Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки 
рад: 0 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; 
академско излагање, образлагање са реторичким питањима, самоорганизовано и интерактивно 
учење, расправа на унапред дату тему; образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 15+15 ..........  
семинар-и 5   
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Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Obiectul: LIMBA MATERNA CU DEZVOLTAREA VORBIRII LA COPIII DIN 
CREŞĂ  
Profesor: prof. dr. Brânduşa T. Juică 
Statutul obiectului: obligatoriu 
Numărul ECTS: 5 
Condiţii de prezentare la examen: Frecventarea cursurilor şi participarea activă la cursuri şi 
exerciţii. 
Obiective: Însuşirea de cunoştinţe privind comunicarea neverbală cu copiii – condiţie pentru 
însuşirea comunicării verbale. Informarea studenţilor cu dezvoltarea intelectuală şi a 
capacităţilor de învăţare a copiilor până la vârsta de trei ani. Stimularea rezolvării unor 
probleme de inteligenţă senzomotorică; stimularea unor elemente de vorbire spontană a 
copiilor; stimularea şi îmbogăţirea vocabularului copiilor ca mijloc de comunicare şi însuşire 
de cunoştinţe; stimularea dezvoltării capacităţilor senzomotorice şi perceptive; formarea de 
condiţii favorabile pentru însuşirea unor cunoştinţe începătoare prin activităţi practice. 
Pregătirea studenţilor pentru comunicarea cu copiii care încep să vorbească. 
Achiziţii: Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe privind comunicarea neverbală – condiţie pentru 
comunicarea verbală. Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe referitoare la dezvoltarea intelectuală 
şi a capacităţilor de vorbire a copiilor până la vârsta de trei ani şi s-au informat despre felul 
cum copiii încep să vorbească. 
Conţinutul obiectului:  
Cursuri teoretice – Limbajul. Etapele dezvoltării vorbirii copiilor până la vârsta de trei ani. 
Greşeli fiziologice şi psihologice de vorbire. Raportul limbaj-gândire. Perioada prefonetică 
pregătitoare. Raportul dintre comunicarea verbală şi nonverbală a copiilor. Primele cuvinte şi 
dezvoltarea vocabularului copiilor. Apariţia propoziţiei în vorbirea copiilor. Îmbogăţirea 
vocabularului copiilor şi importanţa lui pentru comunicare. Vorbirea sugarului şi a copilului 
de la 1 până la 3 ani. Folosirea unor forme de literatură populară pentru dezvoltarea vorbirii 
copiilor de vârstă timpurie. Utilizarea unor forme literare artistice simple în funcţia dezvoltării 
vorbirii copiilor de vârstă timpurie.  
Bibliografie obligatorie: Ileana Magda – Limba română şi cultura exprimării, Zavod za 
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004; Sergiu Drincu – Ghid ortografic şi ortoepic, 
Editura Mirton, 1996, Vladimir Cvetanović – Cultura vorbirii şi bazele retoricii, Vârşeţ-
Timişoara, 2000. 
Bibliografie facultativă: Anton Ilica – Comunicarea educaţională, Editura Universităţii 
Aurel Vlaicu, Arad, 2003. 

Numărul orelor de cursuri 
                           Cursuri teoretice: 3                                                 Cursuri practice: 2                          
Metode de învăţământ: Cursurile se realizează în formă de ateliere; expuneri academice, utilizând 
elemente ale retoricii; învăţare interactivă şi independentă; dezbateri pe o temă dată sau dezbateri ale 
unor atitudini. 

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii care preced examenul:  puncte Examenul final puncte 
activităţi la cursuri  10 examenul scris 30 
cursuri practice  examenul oral 30 
colocvii 30   
lucrări de seminar    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Матерњи (ромски) језик са развојем говора на јасленом узрасту 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Рајко Ж. Ђурић, мр Марија 
Александровић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Студиј структуре ромског језика:фонетика,морфологија,лексикологија, синтакса, 
ромски диалекти у Србији, земљама Балканског полуострва и у Европи. 
Исход предмета  
Стицање теоријских и научних сазнања о ромском језику у равни језик-говор,форма-
значење, систем – норма, структура –супстанца, знаковни систем – незнаковни систем, 
непосредни конституенти и трансформације. - Усмено и писмено изражавање на 
ромском, 
Способност превођења са ромског на српски и српског на ромски.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Фонтетика, Фонологија; Морфологија (флексија,деривација) и грађење речи, са 
тежиштем на граматичке категорије: аспект, казус, генус, модус, нумерус,лице, време, 
генус верби; Синтакса (начин поретка речи и односи значења, реченица и њена 
структура; Семантика – поља значења; Прагматика- знаци и њихова употреба и језик 
као делање; типологија и универзалије; Теорије превођења. 
 
Практична настава: Вежбе:. Опис говора у појединим ромским насељима у циљу 
идентификације дијалеката. 
 
Литература  
Rajko Djurić: Gramatika romskog jezika, Beograd 2005; 
          Romski glagoli, njihovo poreklo i značenje, Beograd 2009. 
Marcel Courthiade: Mi angluni rromane čhibake evroputni lavustik, Paris 2005. 
Bussmann,H: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1983. 
Piper, P. i dr. : Sintaksa savremenog srpskog jezika, Beograd 2005. 
Boretzky N./Igla, B. Woerterbuch Romani –Deutsch, Wiesbaden 1989. 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 30 усмени испт 20 
колоквијум-и  10 ..........  
семинар-и  10   
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Студијско програмо/студијске  програмурја : Струковно винај пале чхавора мајцикне 
бершенге 
Котора тхај нивели студиенго: струковне,  студије 
Нав катар о предмето: Дејаћи (романи) чхиб  пале чхавора мајцикне бершенге 
Сикамно (Нав, машкарутно нав, њамо): Рајко Ж. Ђурић, Марија М. Александровић 
Статусо предметеско: мусај те ашунелпе 
Ђиндо ЕСПБ: 5 
Шаипе: / 
Мајпалуно циљо предметеско 
Сикавипе по предмето романи чхиб:фонетика,морфологија, лексикологија, синтакса, 
романе дијалектурја анде Србија, пхувја андо Балкано тхај анде Европа. 
Кова со сикавелапе :  
Сикавипе тхај буљарипе кана си пучипе пале романи чхиб сар -вакарипе, форма- кова со 
си –е  норма, е структура –е супстанца, знаковно системо – би знаковно системо, 
е конституенти тхај трансформације. - Ворбеного тхај рамосаримако вакарипе пе 
романи чхиб. Шаипе те рамон катар е романи чхиб пе србикани тхај пе србикани пе 
романи.  
 Сикавипе предметеско: 
Е теоријско сикавипе 
Е фонетика, е фонологија; е морфологија (е флексија, е деривација) тхај сар ћеренпе 
алава, сар ви е граматикане категорије сар си аспекто, казусо, генусо, модусо, ђиндо, 
линго, врјама, генусо верби; Е синтакса (сар ћеренпе алава тхај ленго гндо, алава тхај 
тхај ленги структура; Е семантика -алавенго гндипе; Е прагматика- сар шај те рамос; е 
типологија тхај универзалије; Е теорије сар накхавелпе. 
 
Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа 
Е вежбе. Семинарске рамосаримата. Е дијалектурја анде романе махале. 
 
 Е литература  
Rajko Djurić: Gramatika romskog jezika, Beograd 2005; 
          Romski glagoli, njihovo poreklo i značenje, Beograd 2009. 
Marcel Courthiade: Mi angluni rromane čhibake evroputni lavustik, Paris 2005. 
Bussmann,H: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1983. 
Piper, P. i dr. : Sintaksa savremenog srpskog jezika, Beograd 2005. 
Boretzky N./Igla, B. Woerterbuch Romani –Deutsch, Wiesbaden 1989. 
 
Ђиндо катар е часурја по сикавипе 
Ворбенго 
сикавипе: 

Е вежбе 
1 

Авер сикавимата: Студијско џанглимаско 
бући: 

Авер  часурја 

Е методе анде настава 
 

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)  
Мајанглуне сикавимаске бућа Е поенурја Гатисаримаско егзамено  Е поенурја 
Ворбенго сикавипе 10 Рамосаримако егзамено 20 
Практикано сикавипе 30 Ворбенго егзамено 20 
колоквијумурја  10 ..........  
Е семинарја  10   
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Студијски програм/студијски програми : ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ  УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА                                
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Тања П. Недимовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Студенти треба да се упознају са основним психолошким појмовима опште психологије. Студенти треба да 
стекну знања о пореклу, структури и природи психичког живота.Студенти треба да се упознају    са 
основним методолошким принципима и приступима психолошког истраживања. Оспособљавање 
студената за примену општих психолошких знања у непосредној професионалној пракси.   Увод у наставнe 
предметe Развојна психологија деце јасленог узраста и Психологија дечије игре. 

Исход предмета  
Студенти упознати са основним психолошким појмовима опште психологије.  Стечена знање о пореклу, 
структури и природи психичког живота.  Студенти упознати са основним методолошким принципима и 
приступима  психолошког истраживања. Студенти оспособљени за примену општих психолошких знања у 
непосредној професионалној пракси. Стечена потребна предзнања  за наставни предмете  Развојна 
психологија деце јасленог узраста и Психологија дечије игре. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

• Предмет, задаци и гране психологије; 
•  Методе и технике психолошког истраживања; 
• Органске основе психичког живота; 
• Фактори развоја личности; 
• Психички процеси (сазнајни, емоционални, конативни) и психичке особине; 
• Личност појединца: развој, структура и типови. 

Практична настава: Вежбе 
• Примена појединих метода и техника; упутства за писање семинарских радова; анализа чланака 

из стручних часописа; анализа резултата вежби; израда семинарских радова; Одбрана 
семинарских радова. 

Литература  
1. Рот, Н.  (2004): Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2. Рот, Н. (1994): Психологија  личности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Допунска литература 

1. Хрњица, С. (2005): Општа психологија са психологијом личности, Научна књига Нова, 
Београд 

2. Hock, R. R. (2004): Četrdeset znavstvenih studija koje su promijenile psihologiju, Naklada 
Slap, Jastrebarsko 

3. Креч, Д., Крачфилд, Р. (1976): Елементи психологије, Научна књига, Београд 
Број часова  активне наставе 5 
Предавања:  
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим 
групама, расправа на унапред задату тему,  постављање питања након предавања или задатог 
текста. Консултације се обављају индивидуално. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 20+20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основни- струковни 
Назив предмета: Филозофија васпитања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ружица, Ж, Петровић 
Статус предмета:обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: / 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за препознавање и реализацију филозофских 
парадигми у непосредном васпитном раду. 
Исход предмета  
Усвојени садржаји треба да омогуће сазнање историјског контекста развоја 
филозофских теорија о васпитању, проблематизацију фундаменталних питања 
из те области,. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у филозофију васпитања; 
Хеленска и византијска филозофија васпитања; Прве школе у античкој Грчкој; Основне 
теорије о суштини васпитања ( Питагора, Анаксагора, Емпедокле, Хераклит, Демокрит, 
Епикур, Сократ, Платон, Аристотел); 
Школе у Византији; 
Нововековна и савремена филозофија васпитања ( Лок, Русо, Кант); 
Научници о васпитању ( Ј. Цвијић, М. Пупин, Н. Тесла) 
Актуелна питања: Карактер савремене фиозофије васпитања; Однос теоријског 
дискурса и васпитне праксе, Етика васпитачког позива  
Литература  
Обавезна литература: Д. Живковић и Р. Петровић, Филозофија васпитања и 
образовања, Вршац, 2008 
Изворна литература: Платон, Држава , 5. и 8. поглавље; Џ. Лок, Мисли о 
васпитању; Ж..Ж.. Русо, Емил или о васпитању; И. Кант, Васпитавање деце; 
Аристотел, Никомахова етика  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Настава се одвија у форми излагања и заснована је на поштовању научне 
методологије. Усмерена је на подстицање студената на слободно и разборито 
промишљање проблема  и изражавање кроз дијалошку форму разговора. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Здравствена нега  
Наставник: др Драгица Р. Станојловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Уписан семестар 
Циљ предмета  
Основни циљеви у раду  треба да омогуће студенту  да  усвоји знања о здравственом васпитању  
као  неопходном фактору који ће им помоћи да посао васпитача обављају одговорно и 
компетентно, и да  децу која су им поверена  уче здравом животу, као и основним правилима у  
коришћењу  средстава за хигијену, правилном  узимању хране, значају одмора и игре. 
Исход предмета  
Да студент стечена знања усвоји као правила по којима ће живети, едуковати околину и  личним 
примером  представљати позитиван пример личности која завређује пажњу других и којој се без 
ограда могу  поверити деца у раном  развојном периоду  на бригу и васпитање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Савремена медицина и превенција болести: основни појмови о здравственој култури. Основни 
појмови о значају еколошког приступа  васпитању. Усвајање правила о превенцији  најчешћих 
болести у дечјем узрасту. Упознавање са правилима личне хигијене и начином едукације деце да 
је прихвате. Упознавање са начином одржавања хигијене јавних објеката. Упознавање са 
основама најчешћих социопатолошких појава у друштву како што су: болести зависности, 
асоцијалне манифестације понашања и агресивност. Упознавање са  правилима функционисања  
у субкултури младих, у породици и широј друштвеној заједници. Упознавање са основним 
појмовима здравствене културе који треба да се пренесу  као правила функционисања у 
породици, предшколским и школским установама. 
Практична настава-Вежбе и семинарски рад:  
Интерактивна комуникација са студентима, рад у групама уз играње улога из одређених 
сегмената друштва / симулирање односа у породици, на радном месту, у ужој и широј 
социјалној средини са порукама из различитих области здравствене културе. Учење у групи о 
једноставном и прихватљивом начину саопштавања порука везаних за здравствено васпитање.     
Литература:  
Антонијевић, Ж. (2010). Ваше дете од рођења до поласка у школу  (ауторско издање), Београд 
Јоксић, Б, Мамула, Ј, Здравствено васпитање, Завод за уџбенике и наставна средстве, Београд, 
1976. 
Маринковић, Љ. (2007). Здравствена нега у педијатрији. ГАД, Београд.  
Мрковић, М. и сар (1983). Планирање и евиденција неге и васпитног рада са децом до 3 године, 
Просветни преглед, Београд  
Кекуш, Д. Здравствено васпитање, Ауторско издање, Београд, 2006. 
Томић, Б, Здравствено васпитање, Институт за здравствено васпитање , Београд, 1976. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Семинарски рад: 
1 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавање, интерактивна настава, презентације, индивидуални и групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и вежби 10   
колоквијум 30 усмени испит 45 
оцена семинарског рада 15   
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Студијски програм: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне 
Назив предмета: ПЕДАГОГИЈА ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА                                                    
Наставник: Доц. др Александар Стојановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Студенти треба да схвате задатке и садржаје васпитања деце јасленог узраста; да развију основну 
методолошку писменост за праћење и проучавање развоја и васпитања деце узраста до три године; да 
разумеју и уважавају законитости и факторе развоја у раном детињству и да о њима критички 
промишљају. Усвајање знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању деце 
јасленог узраста. Оспособљавање за планирање васпитно-образовних циљева и задатака. 
Оспособљавање за креирање развојно подстицајне средине. Разумевање феномена дечје игре и њене 
васпитне функције. Оспособљавање за подстицање, неговање и усмеравање дечјег стваралаштва у 
јасленом узрасту. 
Исход предмета  
Схватање задатака и садржаја васпитања деце јасленог узраста. Основна методолошка писменост за 
праћење и проучавање развоја и васпитања деце узраста до три године. Разумевање и уважавање 
законитости и фактора развоја у раном детињству и оспособљавање за критичко промишљање о њима. 
Знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању деце јасленог узраста. 
Оспособљеност за планирање васпитно-образовних циљева и задатака. Оспособљеност за креирање 
развојно подстицајне средине. Оспособљеност за подстицање, неговање и усмеравање дечјег 
стваралаштва.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Задаци и начела васпитања деце јасленог узраста. Теоријско-методолошки аспекти предшколске 
педагогије и специфичности истраживања на раном узрасту. Основни појмови предшколске педагогије. 
Законитости развоја у раном детињству, карактеристике деце јасленог узраста и процес васпитања. 
Васпитање и чиниоци развоја на раном узрасту. Развој идеја о васпитању и образовању предшколске 
деце. Савремене тенденције и циљеви раног васпитања. Правила предшколског васпитања. 
Организација простора и живота у јаслицама. Васпитно-образовне методе у раду са децом јасленог 
узраста. Евалуација рада васпитача. 
Практична настава: Разрада теоријских садржаја на вежбама. Писање и анализа семинарског рада. 
Основна литература: 
- Каменов, Е. (2008): Предшколска педагогија - књига прва. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 

- Група аутора (2006): Корак по корак 1 (васпитање деце до три године). Београд: Креативни центар. 
- Walsh, K.B. (2000): Програм за рад са децом узраста до три године („Дечји вртић као породични 
центар – програм усмерен на дете и породицу). Београд: Центар за интерактивну педагогију 

Допунска литература: 
- Каменов, Е. (2006): Дечја игра: васпитање и образовање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства. 

-   Стевановић, М. (2001): Предшколска педагогија 2 (одабрана поглавља). Тузла: Р & С. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 1 Семинари: 1  

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним проблемима из логичко 
структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре садржаја, образлагање ставова у 
расправи, саморефлексивно учење, пројектна метода и трагање за информацијама на интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
учешће у заједничким расправама 15 усмени испит 30 
писањем радова и њиховим 
образлагањем на вежбама 

10 ..........  

семинар-и 15   
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Студијски програм/студијски програми : ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Наставник (Име, средње слово, презиме):мр Тања П. Недимовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:4 
Услов: Одслушан курс из Опште психологије 
Циљ предмета: Студенти треба да се упознају са дефиницијом, предметом и основним појмовима 
развојне психологије. Студенти треба да стекну знања о концепту развоја кроз цео животни циклус,  о 
факторима наслеђа и средине у развоју јединке и базичним поставкама теорија развоја.  Студенти треба да 
стекну знања о основним развојним карактеристикама деце јасленог узраста (физичко-сензорног развоја, 
социјално-емоционалног развоја и умног развоја).  Оспособљавање студената за подстицање и усмеравање 
позитивних тенденција у развоју деце јасленог узраста у непосредној васпитној пракси. Оспособљавање 
студената за обезбеђивање психолошких услова оптималног развоја деце јасленог узраста. 
Исход предмета: Студенти упознати са  дефиницијом, предметом и основним појмовима развојне 
психологије.  Стечена знања  знања о концепту развоја кроз цео животни циклус,  о факторима наслеђа и 
средине у развоју јединке и базичним поставкама теорија развоја. Стечена знања о основним развојним 
карактеристикама деце јасленог узраста (физичко-сензорног развоја, социјално-емоционалног развоја  и 
умног развоја).  Студенти оспособљени за подстицање и усмеравање позитивних тенденција у развоју деце 
јасленог узраста у  непосредној васпитној пракси.  Студенти оспособљени за обезбеђивање психолошких 
услова оптималног развоја деце јасленог узраста. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
I – Уводни и општи проблеми развојне психологије: 1) предмет развојне психологије; развојне и 
неразвојне промене; нормалан и патолошки развој; фактори развоја; аспекти развоја;  
2) развој развојне психологије; 3) теоријски приступи у развојној психологији; 4) проблеми истраживања 
развоја; 5) периодизација развоја;  
II – Развој деце јасленог узраста: 

• пренатални развој и новорођенче;  
• аспекти дечијег развоја (развој моторике, сезнорно-перцептивни развој, когнитивни развој, развој 

говора, социо-емоционални развој, игра) од 6.-12. месеца, од 12.-18. месеца, од 18.-24. месеца 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
III – Развојна психологија јасленог узраста у пракси: 1) психолошки услови оптималног развоја деце 
јасленог узраста; 2) посматрање, бележење и информисање о развоју деце јасленог узраста; 3) породица и 
васпитачи у заједничкој акцији подстицања развоја деце јасленог узраста кроз израду семинарских радова; 
4) специфичности психодијагностике у развојном добу; 5) облици дечије игре јасленог узраста; 6) 
психолошка превенција у пракси;  
Литература  
1.Јерковић, И., Зотовић, М. (2008): Основи развојне психологије, Футура публикације, Нови Сад 
 2. Манојловић, А., Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета, Центар за примењену 
психологију, Београд 
3. Старц, Б., Обрадовић М.Ч., Плеша, А., Профаца Б., Летица, М. (2004): Особине и психолошки увјети 
развоја дјетета предшколске доби, Голден маркетинг – Техничка књига, Загреб 
4. Walsh K., B. (2000): Програм за рад са децом узраста до три године, Центар за интерактивну 
педагогију, Београд 
Допунска литература 
1. Vasta R., Haith, M.M., Miller, S.A.: (1998) Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko 
2. Јерковић, И. (2008):  Развојни проблеми: од теорије до интервеције, Футура публикације, Нови Сад. 
3. Hock, R. R. (2004): Četrdeset znavstvenih studija koje su promijenile psihologiju, Naklada Slap, Jastrebarsko 
Број часова  активне наставе: 4 
Предавања:  

2 
Вежбе: 

1 
Семинар:  

1 
Студијски истраживачки 
рад:  

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: Академско излагање,проблемско излагање, истраживачка метода, 
радионичарски рад у мањим групама, расправа на унапред задату тему,  постављање питања након 
предавања или задатог текста, анализа и одбрана семинарких радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и и семинраски рад 20+20 ..........  
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Студијски програм  Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне/ основне 
Назив предмета: Педагошке теорије                                                           
Наставник:  проф. др Грозданка Гојков 
Статус предмета: обавезан          
Број ЕСПБ: 3         
Услов: / 
Циљ предмета Оспособљавање студената за разумевање и примену достигнућа педагошке 
науке, стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама. Омогућавање 
критичког увида у савремене концепције васпитања. Оспособљавање студената за критичко 
сагледавање и процењивање педагошких теорија, за самостално суђење и закључивање 
Исход предмета Оспособњеност студената за разумевање и примену достигнућа педагошке 
науке, стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама, смисла и суштине 
васпитања. Оспособљеност студената за критичко сагледавање и процењивање педагошких 
теорија, за самостално суђење и закључивање и успешну одбрану сопствених погледа 
Садржај предмета  
Теоријска настава – Преглед развојних токова педагошких теорија. Образовање и учење у 
доминантним теоријама васпитања 20. века. Критеријуми класификације и врсте педагошких 
теорија. Педагогије „есенције“. Педагогије „егзистенције“. Културна педагогија. 
Прагматистичка педагогија. „Трећа“ педагогија Суходолског“. Филозофске педагогије (духовно-
научна педагогија, религијска педагогија...). „Научне педагогије“. Педагошки плурализам 
савремених образовних система у светлу алтернативних идеја. Постмодерна – педагошке 
импликације. Конструктивизам – педагошке импликације.  
  
Обавезна литература:  
Поткоњак, Н. (2003): XX век: ни «век детета» ни век педагогије, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад 
и Педагошко друштво Републике Српске, Бања Лука  
Ђорђевић, Ј. (2000): Реформски педагошки покрети у 20. веку, Учитељски факултет, Београд  
Допунска литература:  
Бранковић, Д., (2001): Педагошке теорије, Бања Лука (одабрана поглавља)  
Гојков, Г. (2008): Дидактика и постмодерна“, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 
„Михаило Палов“, Вршац  (одабрана поглавља)  
Матијевић,М. (2001): Алтернативне школе: дидактичке и педагошке концепције, Типекс, Загреб  (одабрана 
поглавља) 
Милутиновић, Ј. (2008): Циљеви образовања и учења у светлу доминантних теорија 20. века, СПДВ, Нови Сад (стр. 
26-40; 159-168)  
Нил, А. С. (1988): Слободна деца Самерхила, БИГЗ, Београд  
Сузић, н. (2007): Педагогија за 21. вијек, ТТ центар, Бања Лука 
Број часова  активне наставе  30  (2+0+0) 
Предавања:   2 Вежбе: Други облици наставе:  

Остали 
часови 

Методе извођења наставе предавања; критичко проучавање литературе. самоорганизовано и 
интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 усмени  испит 60 
колоквијуми 20 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста  
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Енглески језик II 
Наставник: мр Јелена Пртљага  
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: испуњене предиспитне обавезе из предмета Енглески језик I 
Циљ предмета 
Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа према 
Заједничком европском оквиру за језике. Развијање интегрисаних језичких вештина и језичке 
грађе и способности комуникације на енглеском језику у усменој и писаној форми, развијање 
способности тумачења разних облика писног текста из литературе и свакодневног живота, 
учествовање у разговору и усмено излагање на теме из уџбеника и живота, изражавање осећања 
и жеља. 
Исход предмета  
Способност да се једноставним средствима препричају догађаји или епизоде из прочитаног 
текста или одслушаног дијалога и да се дају сопствени коментари. Коришћење вокабулара из 
текста, парафразирање, способност понављања, цитирања нечијег исказа и слободног 
комуницирања. Способност повезивања једноставних језичких елемената који се линеарно 
надовезују један на други. 
Способност писменог формулисања кратке, једноставне поруке; писмено излагање о 
прочитаном (популарном, стручном) тексту; 
Садржај предмета 
1. Technology (vocabulary, grammar, skills, culture) 
2. One world (vocabulary, grammar, skills, culture) 
3. Look after yourself (vocabulary, grammar, skills, culture) 
4. Happy ever after? (vocabulary, grammar, skills, culture) 
5. All part of the job (vocabulary, grammar, skills, culture) 
6. Real or imaginary (vocabulary, grammar, skills, culture) 
Литература  
Обавезна литература:  
Chris Redston et. al. (2006)  face2face – intermediate student's book + CD, CUP. 
Chris Redston et. al.  (2006) face2face – intermediate practice book, CUP. 
Допунска литература:  
Једнојезички речник по избору  
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP. 
Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Oxford: OUP. 
Thomson, A.J & Martinet A.V. (1986), A Practical English Grammar. Exercises 1&2. Oxford: 
OUP. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
вежбе,комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких 
вештина;  игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, 
групни рад... 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава -  усмени испит 30 
колоквијум-и 60 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: Немачки језик 2 
Наставник: мр Александра Ј. Гојков-Рајић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: положен испит из предмета немачки језик 1 
Циљ предмета 
Обнављање и утврђивање знања из немачког језика стеченог током претходног 
школовања, као и даље развијање и усвајање нових знања 
Исход предмета  
Очекује се да су студенти након завршеног курса у стању да се уз помоћ речника 
самостално сналазе у непознатим текстовима на овом језику, као и да до извесне мере 
могу на њему да комуницирају 
Садржај предмета 

- синтакса: синтагма, реченица, ред речи,  
- садржаји из области немачке културе 
- ширење лексичког фонда 
- развијање свих језичких вештина 

 
Литература  
1. Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die 
Mittelstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2002. (150 страна) 
2. Alfons Klein: Kurz und bündig, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2007. (119 страна) 
3. Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005. 
4. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 
1996. (речник) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
вежбе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 10 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне студије  
Назив предмета: Руски језик II  
Наставник: др Тамара Горелова 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: предзнање руског језика на средњошколском нивоу или одговарајучи 
међународно признати сертификат (ТБУ-ТЭУ) 
Циљ предмета 
Студенти развијају и усавршавају комуникативно-говорну, језичку и културну 
компетенцију вербалном реализацијом говорних интенција и комуникативним 
задацима у ситуацијама комуницирања у оквиру тематске наставе. 
Исход предмета  
Реализација стечене  компетенције  у одабраним ситуацијама условног (у настави) 
комуницирања 
Садржај предмета 
У сагласности са структуром уџбеника (1) Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. 
"Жили-были..." програм Руски језик II укључује у себе градиво "Пятнадцатый урок" - 
"Двадцать восьмой урок" (говорни етикет - лексика, лексико-граматичке конструкцие, 
формирање граматичких навика, текст, задаци уз текст, граматичке вежбе). 
Литература  
Обавезна литература:  
1. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. 
Учебник. – СПб.: Златоуст, 2006. 
2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. 
Рабочая тетрадь. – СПб.: Златоуст, 2006. 
3. Руско-српски речник / у ред. Б. Станковића. – Нови Сад: Матица српска; Москва: 
Русский язык, 1998. 
4. Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. – М.: Рус. яз., (више издања) 
Допунска литература:  
Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском. Сарајево, Свјетлост, 1988. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
- 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 тест (лексика, граматика, 

читање/разумевање текста) 
40 

практична настава -  усмени испит (говорне 
вештине – решавање 
комуникативних задатака) 

20 

колоквијум-и /међутестови 30 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета:  ФИЛОЗОФСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНИХ ПЕДАГОШКИХ ТЕОРИЈА    
Наставник:  Проф. др Милан Д. Узелац 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета Циљ предмета је да упозна студенте са филозофским основама савремених педагошких 
теорија тако што ће се разматрати специфичност педагофије као филозофске дисциплине али и као 
савремене науке; посебна пажља биће посвечена улози породице и институција у наспитању, појмовним 
дистинкцијама између васпитања и образовања као и изградњи темељних појмова на примеру Платонових 
дијалога. Посебна пажља биће посвећена филозофским аспектима модерних педагошких теорија. 
Исход предмета Оспособљавање студената за дијалошки рад с децом најмлађег узраста и 
упознавање студената са савременим филозофским и педагошким теоријама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Увод (Специфичност филозофског знања; Филозофија као делатност; Филозофски смисао 
савремених педагошких концепција). Филозофско порекло педагошких категорија (Појам 
категорија и појам науке; педагогија као филозофска дисциплина и као наука о васпитању; 
Педагогија као практична делатност; Педагогија као теорија и педагогија као технологија; 
Филозофски погледи на разлику између васпитања и образовања; Традиционално одређење 
васпитања; Однос васпитања, културе и филозофије. Филозофске претпоставке формирања 
савремених филозофских праваца (Педагогија и духовне науке; Предпојам васпитања; 
Основни васпитни модел /породица/; Васпитне институције /држава/; Васпитање путем 
симболичких метафора и модела; Дијалошко васпитање на примеру Платонових дијалога и 
формирање основних појмова добра, лепог, истинитог и праведног. Филозофски аспекти 
савремених педагошких теорија (Поливалентност филозофских приступа педагогији; 
Прагматичка педагогија; Анархистичка педагогија, Антипедагогија; Еманципаторна педагогија; 
Постмодерна педагогија; Еколошка педагогија; Синергетичка педагогија. 
Практична настава: разрада одабраних теоријских питања кроз вежбе: Васпитање путем 
симболичких метафора и модела; Дијалошко васпитање на примеру Платонових дијалога и 
формирање основних појмова добра, лепог, истинитог и праведног. 
Литература: 
Платон, Дијалози (Држава, Гозба, Федон); Узелац, М.: Увод у Филозофију, Вршац 2006; Узелац, 
М.: Метафизика, Нови Сад 2007; Гојков, Г.: Дидактика и постмодерна, Вршац 2008; Fink, E.: 
Erziehungwissenschaft und Lebenslehre, Freiburg 1970; Fink, E.; Grundfragen der systematischen 
Pädagogik, Freiburg 1978; Fink, E.: Pädagogische Kategorienlehre, Würzburg 1995.   
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 
 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, и трагање за 
информацијама на Интернету. 

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

25 практични испит (самостална 
акт. у  у оквиру методичке 
праксе) 

 

Колоквијум / Тест 30 усмени испит / Тест 45 
оцена писаних припрема    
самостална акт. у јасленој групи    
учешће у јавној анализи акт.    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне струковне студије 
Назив предмета:  ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Еуђен Н. Чинч 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ:  2 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Студенти треба до усвоје теоријско знање као и да буду довољно оспособљени како би кроз практичне 
садржаје развијали музичке способности деце на најмлађем узрасту. Такође, кроз конексије са другим 
областима, студенти треба да буду оспособљени да самостално креирају садржаје који би  подстицали 
целокупни психички  и моторички развој детета. 
Исход предмета  
Студенти су овладали стручном терминологијом и основама нотног писма; оспособљеност за примену 
садржаја који развијају музичке способности на најмлађем узрасту;  упознавање са дечијом музичком 
литературом са акцентом на музику за опуштање, игру; упознавање са садржајима који утичу на 
моторички развој детета  као и развоја смисла за ритам и метрику; способност креирања садржаја који за 
циљ имају развој смисла за ритам и других аспеката музичких способности. 
Садржај предмета 
Практична  настава 
Оспособљавање за примену основа теорије музике (основни музички појмови, ритмика и метрика, 
мелодија, основи хармоније, разни музички изрази, ознаке за темпо, динамику, артикулацију); Упознавање 
дечје домаће и светске музичке литературе. 
Литература  
Обавезна литература:  
Чинч, Е., Основи теорије музике са збирком решених тестова, Висока школа струковних студија за обр. 
васпитача Михаило Палов, Вршац, 2008. 
Чинч, Е., Основи рада са дечјим музичким саставима, Висока школа струковних студија за обр. васпитача 
Михаило Палов, Вршац, 2010. 
Допунска литература:  
Morrongiello, B. Effects of training on children’s perception of music, Pszhology of  Music, 1992. 
Радош, М.К., Психологија музичких способности, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. 
Број часова  активне наставе    
Предавања: 
0 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије 
Назив предмета: Примењена развојна психологија-практикум 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  докторант Адријан А. Божин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен испит из предмета: Општа психологија 
Циљ предмета 
Стицање увида у проблеме практичне примене развојнопсихолошких сазнања, као и у 
неке од могућих начина њиховог решавања.  
Исход предмета  
Студенти ће моћи да објасне шта је примењена развојна психологија, који су њени задаци, 
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме примењене развојне психологије, како се оне 
третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти ће бити у стању да 
препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у пракси и да предузимају 
извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и могућностима васпитаника и 
подстицања способности и талената ових. Биће оспосбљени да препознају развојне ризике као и 
да доприносе отклањању неких облика упадљивог понашања деце на најранијем узрасту, 
односно спречавању развоја таквог понашања. 
Садржај предмета 
Практична настава: Вежбе и семинарски рад  
Проблеми практичне примене развојно-психолошких сазнања; Развојна психологија у пракси – 
одабране теме (подстицање развоја на јасленом узрасту; развој постигнућа на раном узрасту; 
злостављање, запостављање и злоупотреба деце; губитак родитеља услед одвајања, развода или 
смрти; поремећаји исхране). 
Израда семинарских радова  
Литература  
Препоручена литература:  
Божин, А., Примењена развојна психологија (у припреми);  
Божин, А., Божанска деца: прилози психологији даровитости, Учитељски факултет, Београд, 
2009; 
Влајковић, Ј., Животне кризе: превенција и превазилажење, ИП "Жарко Албуљ", Београд, 2005. 
Допунска литература:  
Лацковић-Гргин, К. (2000) Стрес у дјеце и адолесцената. Наклада Слап. Јастребарско; 
Влајковић, Ј., Срна, Ј., Кондић, К., Поповић, М.(ред.), Психологија избеглиштва, друго, 
допуњено издање, ИП "Жарко Албуљ", Београд, 2000;  
Вулић-Прторић, А.(2004). Депресивност у дјеце и адолесцената. Јастребарско, Наклада Слап. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
         0 

Вежбе: 
      2 

Семинар: 
                   1 

Студијски истраживачки 
рад: 
                        0 

Остали 
часови: 
      0 

Методе извођења наставе 
Програм се остварује на вежбама, семинарима и консултацијама. Консултације имају сврху 
менторског вођења у припремама за семинаре. Навођење занимљивих детаља; шематско 
приказивање структуре садржаја; разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко 
структурисање предмета расправе; расправа на унапред најављену тему; постављање питања 
након предавања или задатог текста; откривање, проналажење примера у литератури за 
разјашњење појмова; израда реферата о спроведеном истраживању или проученој теми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току вежби 10 писмени испит 70 
семинар 20   
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Студијски програм: Васпитач деце јасленог узраста                                       
Врста и ниво студија: струковне, основне 
Назив предмета: Породична педагогија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Грандић, Б. Радован 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:/ 
Циљ предмета 
Студенти треба да упознају и схвате предмет, задатке и садржаје породичне педагогије као 
научне дисциплине; да усвоје знања о породици и њеној васпитној функцији, као и знања о 
историјском развоју идеја о породичном васпитању и критички да се односе према њима. 
Потребно је да схвате промене које доживљава савремена породица и њихове импликације на 
породично васпитање. 
Исход предмета  
Схватање предмета, задатака и садржаја породичне педагогије као научне дисциплине. Знање о 
породици и њеној васпитној функцији. Знање о историјском развоју идеја о породичном 
васпитању и њихово критичко промишљање. Разумевање промена које доживљава савремена 
породица и њихових импликација на породично васпитање. 
 
Садржај предмета 
Практична настава одвија се кроз вежбе и семинар. 
Одређење породичне педагогије као педагошке дисциплине. Истраживачке методе породичне 
педагогије. Схватања о породици и њеној васпитној функцији кроз историју. Појам, развој и 
типови породица. Васпитање деце у породици. Утицај породичних специфичности на васпитање 
деце. Појам, карактеристике и функције савремене породице. Педагошко-психолошке основе 
породичног васпитања. Породични односи. Принципи, методе и средства у породичном 
васпитању. Проблеми васпитања у савременој породици. Васпитни рад са децом неприлагођеног 
понашања. Сарадња породице и предшколске установе. 
Израда семинарског рада. 
Литература  
Обавезна литература: 
- Грандић, Р. (2004): Прилози породичној педагогији. Нови Сад: Издање аутора. 
- Ђорђевић, Б. (1985): Савремена породица и њена васпитна улога (одабрани делови). Београд; 
Просвета. 
Допунска литература: 
- Вилотијевић, Н. (2002): Породична педагогија (одабрана поглавља). Београд: Учитељски 
факултет и Виша школа за образовање васпитача – Вршац. 

-  Пјурковска-Петровић, К. (1996): Породица која развија аутономију детета. Београд: 
Настава и васпитање, бр.2, стр. 319-335. 
Број часова  активне наставе   
Предавања / Вежбе:    2 Семинар: 1 Студијски истраживач. 

рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Проблемско излагање; сучељавање мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење; 
расправа на унапред најављену тему; антиципитање последица; индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност на вежбама 20 писмени испит 20 
практична настава  усмени испт 30 
семинар-и 30   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета:  Историја цивилизације  
Наставник: др Мирча Маран 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја људске 
цивилизације од најстаријих времена до данас; да се оспособе за критичко 
промишљање о основним питањима развоја људске цивилизације; да се упознају са 
међусобним утицајима светских цивилизација у различитим временским периодима. 
Исход предмета: Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима 
развоја људске цивилизације; усвајање научне и стручне терминологије из области 
историје цивилизације; упознавање студената са основним појмовима и феноменима из 
области историје цивилизације.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава – Порекло и корени људске цивилизације. Цивилизације Старог 
Истока. Грчка и римска цивилизација. Византија између античког и средњовековног 
света. Европски средњи век. Исламски свет. Цивилизације Далеког Истока. Ренесанса и 
успон европске цивилизације. Колонијализам и ширење европске цивилизације. XX 
век. Савремено доба – сукоби и међусобни утицаји цивилизација.  
Практична настава – Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, 
писање радова и њихово образлагање на вежбама.  
Обавезна литература: 
Мирча Маран, Преглед историје цивилизације, Вршац 2010.  
Вил Дјурант, Историја цивилизације I-XIII, Београд 1995-2006.  
М. Перовић, Историја цивилизације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
1988.  
Свеобухватна историја цивилизације, приредио Иван Јовановић, Алнари, Београд 2006. 
Слободан Бранковић, Историја културе и цивилизације: кратак преглед, Београд, 
Мегатренд универзитет 2009.  
Допунска литература:  
Луј Бреје, Византијска цивилизација, Нолит, Београд 1976.  
Михаил Ростовцев, Историја старог света, Матица српска, Нови Сад 1990.  
Драгољуб Р. Живојиновић, Успон Европе 1450-1789, Матица српска, Нови Сад 1985.  
Чедомир Попов, Грађанска Европа I-II, Матица српска, Нови Сад 1989.  
Кристин Сањије, Средњи век, Атлантис, Нови Сад 2005.  
Андреј Митровић, Време нетрпељивих – политичка историја великих држава Европе 
1919-1939, ЦИД, Подгорица 2004.  
Ерик Џон Хобсбаум, Доба екстрема – историја Кратког двадесетог века 1914-1991, 
Дерета, Београд 2004.  
Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду академског излагања и активне студентске радионице; расправа на 
унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и 20   
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Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Denumirea cursului:  Istoria civilizaţiei 
Profesorul: dr. Mircea Măran 
Statutul materiei: facultativ 
ECTS: 4 
Condiţii: nu există 
Obiectivul materiei:  
Studenţii trebuie să cunoască caracteristicile de bază ale dezvoltării civilizaţiei umane din cele 
mai vechi timpuri până azi; să fie pregătiţi pentru înţelegerea critică referitoare la problemele 
de bază ale dezvoltării civilizaţiei umane; să cunoască influenţele reciproce între civilizaţiile 
mondiale în diferite perioade de timp.  
Finalitatea:  
Pregătirea pentru perceperea critică asupra problemelor esenţiale de dezvoltare a civilizaţiei 
mondiale; însuşirea terminologiei ştiinţifice şi de specialitate din domeniul istoriei civilizaţiei; 
însuşirea noţiunilor şi a fenomenelor elementare din domeniul istoriei civilizaţiei.  
Conţinutul: 
Partea teoretică – Originea şi rădăcinile civilizaţiei umane. Civilizaţiile Orientului antic. 
Civilizaţia greacă şi romană. Bizanţul între lumea antică şi medievală. Evul mediu european. 
Lumea islamică. Civilizaţiile Orientului îndepărtat. Renaşterea şi ascensiunea civilizaţiei 
europene. Secolul XX. Epoca contemporană – ciocnirile şi influenţele reciproce dintre 
civilizaţii.  
Partea practică – Dezbatere despre conţinutul teoretic, schimburi de opinii, lucrări de seminar 
şi expunerea lor.  
Bibliografie obligatorie:  
Vil Djurant, Istorija civilizacije I-XII, Beograd, 1995-2006; 
М. Petrović, Istorija civilizacije, Beograd, 1988;  
Sveobuhvatna istorija civlizacije, priredio Ivan Jovanović, Beograd, 2006. 
Bibliografie complementară:  
Luj Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd, 1976;  
Mihail Rostovcev, Istorija starog sveta, Novi Sad, 1990;  
Dragoljub R. Živojinović, Uspon Evrope 1450-1789, Novi Sad, 1985;  
Čedomir Popov, Građanska Evropa I-II, Novi Sad, 1989.  
Numărul de ore teoretice: 2 practice: 1 
Metodele utilizate: 
Cursurile se desfăşoară sub forma prelegerilor academice şi a atelierelor studenţeşti active; dezbatere 
asupra temei propuse dinainte, discuţii asupra opiniilor luate.  

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii anterioare 
examenului 

Nr. de puncte 
 

Examenul final Nr. de puncte 

activitatea la ore 10 examen scris - 
activ. la orele practice 20 examen oral 50 
colocvii - ..........  
seminarii 20   
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Студијски програм  Васпитач деце јасленог узраста                                               
Врста и ниво студија: струковне / основне 
Назив предмета: Развој идеја о  предшколском васпитању                             
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Грозданка Гојков, Биљана, Љ. Вујасин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: / 
Циљ предмета: Стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама предшколског 
васпитања. Омогућавање критичког увида у развој идеја о васпитању и образовању 
предшколске деце. Оспособљавање студената за критичко сагледавање и процењивање  
доприноса  педагошких класика и савременика предшколском васпитању. Стицање развојне 
слике и разумевање друштвене и културне условљености положаја детета и односа према 
предшколском васпитању.  
Исход предмета: Студенти ће стећи историјску развојну слику о томе како се у делима 
значајних педагошких аутора  сагледавају питања предшколског васпитања. Разумевање 
друштвене условљености детињства и схватање промена у положају детета у друштву и 
породици из угла различитих васпитних филозофија; оспособљавање студената за самостално 
проучавање педагошких дела и појединих појава педагошке прошлости.Оснаживање 
компетенција за самостално суђење и закључивање и успешну одбрану сопствених погледа и 
ставова.   
Садржај предмета - Теоријска настава: Од педагошких класика до савременика (Основне идеје  
Јана Амоса Коменског; Коменски о предшколском васпитању; Ж. Ж. Русо; Ј. Х. Песталоци; 
Роберт Овен;  Шарл Фурије; Систем предшколског васпитања Фридриха Фребела; Константин 
Димитријевич Ушински; А.С.Макаренко; Џон Дјуи; Систем предшколског васпитања Марије 
Монтесори);  Просветитељство и идеја општег образовања; Концепција детињства и васпитање 
детета; Положај детета у савременом свету; Допринос предшколском васпитању код нас  - 
васпитање игром и уметношћу В. Ракића; Сандра Марјановић. 
Практична настава: Расправа на унапред најављену тему – израда скице за образлагање 
ставова у расправи.  
Литература  
Аријес, Ф. (1989): Векови детињства Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (одабрана поглавља) 
Дјуи, Џ. (1970): Васпитање и демократија Цетиње: Обод  
Фребел, Ф. (1960) Васпитање човека. у: Збирка текстова педагошких класика, стр. 346-354   
Каменов, Е. (2006): Васпитање предшколске деце, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Спевак, З. (2003): Јан Амос Коменски – педагог и утописта Бачки Петровац - Нови Сад:  
Spevak, Z. (2007) Komenski, Frebel, Montesori - od individualnog ka univerzalnom. Pedagogija, vol. 62, br. 2, str. 175-181 
Русо, Ж.Ж.(19899):  Емил или о васпитању Ваљево-Београд: Естетика.  
Petrović Milosav (2000): Od zabavišta do savremene predškolske ustanove Pedagogija,  br. 3-4, str. 418-422 
Нил, А. С. (2000): Нови Самерхил,  Сремски Карловци: Каирос;  
Seitz, M., Hallwachs, U. (1997): Montessori ili Waldorf ? Загреб: Едука  
Đurić, Ž. (2001) Marija Montesori. Beograd: Čigoja štampa 
Montesori, M. (2001) Otkriće deteta. Beograd: CRS 
Petrović, M. (2007) Istorija predškolske pedagogije. Beograd 
Ludvih Harald (2007)  Аутентичност и креативност у теорији и пракси монтесори педагогије 
Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 7-8, str. 693-703 
Montesori, M. (2003) Upijajući um. Beograd: DN centar 
Радулашки, Љ. (2008): Педагошка мисао Војислава Младеновића – Сабране педагошке студије, ПБФ, Београд. Стр.195-
225 
Стевановић, М. (2001): Предшколска педагогија – књига бр.1, Тузла, Р & С 
Ракић, В. (1946): Васпитање игром и уметношћу, Београд.. 
Број часова  активне наставе  45 
Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе Студијски истраж.  рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе предавања; критичко проучавање литературе и изворних радова; 
вежбе се одвијају у виду активне студентске радионице; шематско приказивање структуре 
садржаја, самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; 
образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета:   ПРАВЦИ САВРЕМЕНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ                                        
Наставник: Проф. др Милан Д. Узелац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета  Циљ предмета је да студенте упозна са савременим смеровима у 
филозофији и прошири њихово опште образовање. 
Исход предмета  Студенти су развили критичко, самостално мишљење на примерима 
различитих филозофских позиција и њиховом међусобном сучељавању. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
 Увод (Савремени појам "савремености" и савремена филозофија; Порекло савремене 
филозофије у филозофији Хегела; Савремени филозофски правци и велики филозофски 
системи).Филозофски правци (Филозофија 20. века и њено наслеђе, Аналитичка филозофија 
(Витгенштајн, Расл), Феноменологија Е. Хусерла (Дескриптивна феноменологија, 
Трансцендентална феноменологија, Тренсцендентална егологија); Филозофска антропологија 
Макса Шелера; Дијалогизам (Бубер, Розеншток-Хиси, Левинас); Космизам I (Фјодоров, 
Соловјов, Флоренски), Космизам II (Вернадски, Чижевски); Персонализам (Муније, Карсавин); 
Егзистенцијализам I (Марсел, Бердјајев, Јасперс); Егзистенцијализам II (Унамуно, Ортега и 
Гасет); Неотомизам (Маритен, Жилсон, Сиверт). Мартин Хајдегер (Фундаментална онтологија и 
херменеутика опстанка; Проблем метафизике и заборав бивствовања; Европски нихилизам); 
Француски егзистенцијализам (Сартр, Ками); Франкфуртска школа (Хоркхајмер и Адорно; 
Бенјамин и Пановски; Маркузе и Фром); Неомарксизам (Лукач, Блох); Комуникативна 
рационалност (Хабермас, Луман); Епистемологија (Попер, Кун, Фајерабенд); Структурализам и 
постструктурализам (Барт, Фуко, Леви-Строс), Постмодернизам (Лиотар, Бодријар, Дерида); 
Херменеутика (Гадамер); Космоонтологија (Финк)). 
Практична настава: разрада одабраних тема у оквиру вежби. Развијање критичког, 
самосталног мишљења на примерима различитих филозофских позиција и њиховом међусобном 
сучељавању. 
 
Литература:  
Узелац, М.: Историја филозофије, Stylos, Нови Сад 2004, стр. 407-625;  
Ландгребе, Л.: Сувремена филозофија, Сарајево 1976;  
Бубнер, Р.: Савремена немачка филозофија, Београд 2001;  
Ђурић, М.: Савремена српска филозофија, Београд 2009;  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 
 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, трагање за 
информацијама на Интернету. 

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

20 практични испит (самостална 
акт. у  у оквиру методичке 
праксе) 

 

Колоквијум / Тест 30 усмени испит / Тест 50 
оцена писаних припрема    
самостална акт. у јасленој групи    
учешће у јавној анализи акт.    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне, основне 
Назив предмета: ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Наставник: Доц. др Александар Стојановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Студенти треба да разумеју феномен дечје игре и њену васпитну функцију; да се оспособе да  
повезују психички развој детета и његову игру; да усвоје знања о начинима и приступима 
праћења дечје игре; да се укључују у дечју игру и култивишу их на различите начине; да се 
оспособе за креирање дидактичких игара и игроликих активности, за разумевање значаја 
развијања дечје креативности и стваралаштва; да се оспособе за подстицање, неговање и 
усмеравање дечјег стваралаштва кроз игру. 
Исход предмета  Разумевање феномена дечје игре и њене васпитне функције. Повезивање 
психичког развоја детета и његове игре. Знања о начинима и приступима праћења дечје игре. 
Укључивање у дечју игру и култивисање игара на различите начине. Оспособљавање васпитача 
за креирање дидактичких игара и игроликих активности. Разумевање значаја развијања дечје 
креативности и стваралаштва. Оспособљавање за подстицање, неговање и усмеравање дечјег 
стваралаштва кроз игру. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и карактеристике дидактичких игара. Структурална обележја дечје игре. Теорије игре 
(класична и савремена тумачења). Подела и врсте дечјих игара према развоју и садржају. 
Функција игре у развоју детета. Педагогија дечје игре (васпитање, образовање и учење кроз 
игру). Савремена истраживања игре у институционалном контексту. Игра и креативност. 
Феномен стваралаштва. Функција стваралаштва у дечјем развоју. Васпитно-образовни задаци 
повезани са стваралаштвом. Услови и поступци за развијање дечјег стваралаштва. Улога 
васпитача у подстицању и усмеравању дечјег стваралаштва. 
Практична настава: Разрада теоријских садржаја на вежбама. Писање и анализа семинарског 
рада. 
Основна литература: 
- Каменов, Е. (2006): Дечја игра: васпитање и образовање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике 
и наставна средства. 

- Walsh, K.B. (2000): Програм за рад са децом узраста до три године („Дечји вртић као 
породични центар – програм усмерен на дете и породицу). Београд: Центар за интерактивну 
педагогију 

- Трнавац, Н. (1991): Дидактичке игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Допунска литература: 
- Каменов, Е. (1986): Интелектуално васпитање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства. 

- Ељкоњин, Д.Б. (1990): Психологија дечје игре. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 Вежбе: 2 Семинари: 1  

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним проблемима из логичко 
структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре садржаја, образлагање 
ставова у расправи, саморефлексивно учење, пројектна метода и трагање за информацијама на 
интернету. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
учешће у заједничким 
расправама 

15 усмени испит 30 

писањем радова и њиховим 
образлагањем на вежбама 

10 ..........  

семинар-и 15   
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета:  Дечја физиологија са основама анатомије                                   
Наставник: др Драгица Р. Станојловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Уписан семестар 
Циљ предмета  
Усвајања основних знања о правилима функционисања људског организма. 
Усвајање основних знања о морфологији тела, карактеристикама органа и 
њиховој међусобној повезаности, како би студенти могли да науче да дете 
посматрају као нераскидиво јединство биолошких, физиолошких и 
психолошких одредница. 
Исход предмета  
Студент треба да стечено знање примењује у свом раду са децом и да разуме 
функционисање  и правилности у раду  здравог организма од оног код кога су се 
појавиле неке промене које могу да буду угрожавајуће по здравље и развој деце. 
Стечено знање треба да помогне будућем  струковном васпитачу да 
благовремено и адекватно реагује ако се дете повреди или покаже знаке неког 
обољења. Стечена знања из основа физиологије и анатомије могу да послуже 
студенту као водич у изучавању  других предмета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Представљање основних појмова о физиологији ћелије као елементарној честици у саставу 
организма. Основни појмови о саставу телесних течности: крви и лимфе. Упознавање са 
физиологијом протока телесних течности и разменом материја. Упознавање са саставом и 
функционисањем органа и система органа. Представљање функционисања централног нервног 
система, периферног нервног система, кардиоваскуларног, дигестивног, чула, жлезда са 
унутрашњим лучењем и функције коже. Упознавање са основним појмовима грађе тела: 
коштаним, мишићним, нервним и репродуктивним системом. Међусобна повезност 
физиолошких функција и  морфологије тела. 
Вежбе:  
На моделу или схемама приказати  основне елементе грађе човека. 
Учење  практичног представљања цртежом органа и њиховог места у телу. 
Литература:  
Бошковић, С.М., Анатомија човека, Медицинска књига, Београд-Загреб, 1982 
Митровић, Д. и сарадници, Основи физиологије човека, Цицеро, Лесковац, 2003. 
Антонијевић, Д., Телесни развој и здравствено васпитање, Београд, 2010.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавање, интерактивна настава, презентације, индивидуални и групни рад 

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

10   

колоквијум 30 усмени испит 60 
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије 
Назив предмета: Психологија јасленог узраста-практикум 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  докторант Адријан А. Божин 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен испит из предмета: Развојна психологија јасленог узраста 
Циљ предмета 
Стицање увида у проблеме практичне примене развојнопсихолошких сазнања у 
подстицању развоја деце узраста до 3 године.  
Исход предмета  
Студенти ће моћи да објасне шта је психологија јасленог узраста, који су њени задаци, 
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме из подручја психологије јасленог узраста, како 
се оне третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти ће бити у стању да 
препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у пракси и да предузимају 
извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и могућностима васпитаника узраста 
до три године и подстицања способности ових. Биће оспособљени да препознају развојне ризике 
као и да доприносе отклањању неких облика упадљивог понашања васпитаника узраста до три 
године, односно спречавању развоја таквог понашања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  / 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Дечје установе као контекст људског развоја. Проблеми практичне примене 
развојнопсихолошких сазнања; Примена развојнопсихолошких сазнања у подстицању раног 
развоја – одабране теме (технике подстицања интелектуалног, емоционалног и социјалног 
развоја деце узраста до три године; технике евалуације раног развоја; модели пружања подршке 
породици у подстицању раног развоја). Израда семинарских радова.  
Литература  
Препоручена литература: A.M. Klark i A.D.B. Klark (red), Rano iskustvo, Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd,1987; J. Bronfenbrener, Ekologija ljudskog razvoja, Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd,1997;  A. Muntean, Psihologia dezvoltării umane, Polirom, Iaşi, 2006. 
Допунска литература: T.B. Brazelton i B.G. Kramer, Drama ranog vezivanja, Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd, 2002; D. Moris, Razumevanje bebe, Zavod za udžbenike, Beograd, 2005; 
J. Piaget şi B. Inhelder, Psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1970. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
         0 

Вежбе: 
      2 

Семинар: 
                   1 

Студијски истраживачки 
рад: 
                        0 

Остали 
часови: 
      0 

Методе извођења наставе 
Програм се остварује на вежбама, семинарима и консултацијама. Консултације имају сврху 
менторског вођења у припремама за семинаре. Навођење занимљивих детаља; шематско 
приказивање структуре садржаја; разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко 
структурисање предмета расправе; расправа на унапред најављену тему; постављање питања 
након предавања или задатог текста; откривање, проналажење примера у литератури за 
разјашњење појмова; израда реферата о спроведеном истраживању или проученој теми. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току вежби 10 писмени испит 70 
семинар 20   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста                          
Врста и ниво студија: струковне, основне 
Назив предмета: Методе васпитања на јасленом узрасту                                                  
Наставник: доц. др Александар Стојановић, Биљана, Љ. Вујасин 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:/ 
Циљ предмета :  
Стицање знања о специфичним и савременим методама васпитања на јасленом узрасту. Стицање 
вештина и техника за примену васпитних метода на јасленом узрасту. 
Исход предмета   
Оспособљеност да се стечена теоријска, педагошка и психолошка сазнања преведу у одговарајуће 
методичке поступке у раду са децом до 3 године 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава  Карактеристике предшколског узраста и васпитање. Специфичне васпитно-
образовне методе у раду са децом јасленог узраста. Деловање посебно припремљеном средином и 
ситуацијом. Показивање, представљање, приказивање, објашњавање, вежбање. Жива реч 
васпитача. Интегрална метода – домети и ограничења на раном предшколском узрасту. 
Васпитавање воље. Култивисање емоционалне сфере – васпитавање емоција. Развијање дечје 
самосталности. Развијање сигурности. Дисциплина и оквири дечјег понашања. Развијање 
идентитета и самопоштовања. Развој мотива успешности и радозналости.Системи симболизације и 
комуникације. Принципи  примене васпитних метода на раном предшколском узрасту.  
Практична настава Увежбавање социјалних вештина и техника индивидуалног и групног рада, 
посебно рада у малим групама деце јасленог узраста (перцепција вербалних сигнала, перцепција 
невербалних сигнала, емпатичност).. Вербална и невербална комуникација. Тактилна 
комуникација. Активно слушање, играње улога, симулација.  
Литература  
Башић, Б., и др. (2005): Инегрална метода. Загреб. Алинеа. 
Каменов, Е. (2006): Образовање предшколске деце. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. 
стр. 78-100 
Каменов, Е. (2006): Васпитање предшколске деце. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства. 
стр. 33-40: 219-234;  
Допунска литература:  
Барбара Колоросо (2007): Дисциплина са срцем. Остварење д.о.о. Бушевац  
Марковић, М., и др. (2006): Корак по корак 1- васпитање деце до 3 године. Београд. Креативни 
центар. 
Миљак, А., (1986): Одгој и њега дјеце у другој и трећој години живота. Загреб. Школске новине 
Мишкељин, Л., 2008, Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић 
Правилник о општим основама предшколског програма (2006): Београд. Просветни преглед  
Стевановић, М. (2004):Предшколско дијете за будућност.Вараждинске Топлице. с. 34-44; 179-190 
Стојановић, А. (2004): Метода уверавања у моралном васпитању. ВШВ. Вршац 
Број часова  активне наставе   4+0+1 
Предавања: 60 Вежбе:15 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавање, дискусија, расправа на унапред најављену тему; самоорганизовано и интерактивно 
учење; 
Вежбе - увежбавање социјалних вештина и техника индивидуалног и групног рада значајних за 
јаслени узраст. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и 10 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: ИНФОРМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ 
Наставник: Предраг, Б, Пртљага 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема посебних услова 
Циљ предмета 
Студенти треба да се оспособе да користе рачунар у Windows окружењу, мењају 
садржај постојећих и креирају сложене Word документе, једноставније Excel табеле и 
упознају могућности употребе Internetа и електронске поште. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да користе рачунар у Windows окружењу. Студенти су 
оспособљени да мењају садржај постојећих и креирају сложене Word документе, 
једноставније Excel табеле и у стању су да користе Internet и електронску пошту. 
Садржај предмета 
Практична настава:Вежбе 
Студенти стичу основна знања о историјату информатике уопште, упознају се са 
елементима и принципима рада рачунара. Такође се упознају са оперативним 
системима и корисничким програмима који су најчешће у употреби. 
Студенти се оспособљавају за коришћење уређаја за уношење података, као и за рад са 
корисничким програмима. Студенти упознају програме Word и Excel на нивоу који им 
омогућује да већ креиране документе у наведеним програмима могу да користе или 
мењају и креирају нове. У вежбањима користе могућности Интернета и комуникацију 
путем електронске поште. 
Литература  
Предраг Пртљага (2009). Информатички практикум, Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача Михаило Палов, Вршац. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Практичан рад у рачунарској учионици. 

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



 124 

 
Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне струковне студије 
Назив предмета:  ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Еуђен Н. Чинч 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Студенти треба да буду довољно оспособљени како би кроз практичне садржаје развијали музичке 
способности деце на најмлађем узрасту. Такође, кроз конексије са другим областима, студенти треба да 
буду оспособљени да самостално креирају садржаје који би  подстицали целокупни психички  и моторички 
развој детета. 
Исход предмета  
Студенти су усвојили стручну терминологију и основу нотног писма; оспособљеност за примену садржаја 
који развијају музичке способности на најмлађем узрасту;  упућеност у дечију музичку литературу са 
акцентом на музику за опуштање, игру; упознавање са садржајима који утичу на моторички развој детета  
као и развоја смисла за ритам и метрику; способност креирања садржаја који за циљ имају развој смисла за 
ритам и других аспеката музичких способности. 
Садржај предмета 
Практична настава:Вежбе 
Орфов инструментаријум и његова примена на најранијем узрасту; Музичка даровитост и њена рана 
идентификација, Тешкоће примене музиких садржаја на најмлађем узрасту; Конексије музиких садржаја са 
другим областима. 
Примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско – ритмичких целина и композиција; 
Литература  
Обавезна литература:  
Чинч, Е., Основи рада са дечјим музичким саставима, Висока школа струковних студија за обр. васпитача 
Михаило Палов, Вршац, 2010. 
Гарић,  Ивановић, Музичке игре, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998. 
Васиљевић, М.,Музичка традиција за наше најмлађе, Срско Сарајево, 2004. 
Допунска литература:  
Clarke, E,F.Generative principles in music performance, generative processes in Music, Oxford, 1988. 
Мишков, М., Дечја песма као игра,радост и срећа, Наша школа, Бања Лука, 2002. 
Morrongiello, B. Effects of training on children’s perception of music, Pszhology of  Music, 1992. 
Радош, М.К., Психологија музичких способности, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. 
Јанежић, М., Музичке предиспозиције, Про Арт, 2003. 
Број часова  активне наставе    
Предавања: 
0 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току вежби 5 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне 
Назив предмета: Методика васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Виорика, А. Пасер 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Оспособити студенте да стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања о деци јасленог 
узраста преведу у одговарајуће васпитне поступке, у циљу стварања услова за афирмисање 
педагошког потенцијала организације в.о.рада у предшколској установи. Оспособити студенте 
за критичко промишљање о карактеристикама психофизичког развоја деце предшколског 
узраста као основи за квалитетно планирање в.о.садржаја. Оспособити студенте за методичко 
обликовање активности и ситуација учења. Упознати студенте са начелима и начинима праћења 
и евалуације в.о. процеса. 
Исход предмета  
Оспособљеност  да се стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања преведу у 
одговарајуће васпитне поступке, у циљу стварања услова за афирмисање педагошког 
потенцијала организације в.о.рада у предшколској установи. Оспособљеност за критичко 
промишљање о каракеристикама психофизичког развоја деце јасленог узраста као основи за 
квалитетно планирање в.о.садржаја. Оспособљеност за методичко обликовање  активности и 
ситуација учења.Упознавање са начелима и начинима праћења и евалуације в.о. процеса и 
рефлексије сопствене пед. праксе 
Садржај предмета Теоријска настава: Предшколска дидактика као научна дисциплина-њен 
предмет, циљ и задаци.Основе програма в.о.рада са предшколском децом – јасленог узраста. 
Нега и васпитање деце јасленог узраста. Циљеви, задаци и активности којима се доприноси 
подстицању развоја разних аспеката личности детета. Комуникацијска компетенција 
предшколског детета (породично и институционално искуство). Општи и посебни услови 
успешне  комуникације и интеракције васпитача, деце и родитеља. Начини рада васпитача са 
децом- методе в.о. рада, облици рада, дидактичка средства и материјали-њихов васпитни 
потенцијал. Праћење и вредновање в.о. процеса и ефеката програма.  
Практична настава:  Улога васпитача у организацији в.о.процеса - поступци васпитача у 
обезбеђивању: адаптације деце деце јасленог узраста у в.о.установи; унутрашње мотивације у 
регулисању дечјег понашања; развоја дечје социо-емоционалне компетенције; развоја дечје 
самосталности, личног идентитета, слике о себи. Ауторитет васпитача. Планирање и 
програмирање  в.о.активности - тематски приступ. Индивидуализација в.о. захтева и методичких 
поступака. 
Литература  
Каменов, Е. (2006): Васпитање предшколске деце. Београд. Завод за уџбенике и наставна 
средства. с 
Марковић, М., и др. (2006): Корак по корак 1- васпитање деце до 3 године. Београд. Креативни 
центар. 
Миљак, А., (1986): Одгој и њега дјеце у другој и трећој години живота. Загреб. Школске новине 
Мишкељин, Л., 2008, Дечји вртић као извор курикулума, Задужбина Андрејевић  
Правилник о општим основама предшколског програма (2006): Београд. Просветни преглед  
Чуковски, К., (1986): Од друге до пете године. Београд. Завод за уџбенике и наставна средства  
Број часова  активне наставе  
Предавања:     60 Вежбе:      30   

Остали 
часови 

Методе извођења наставеАкадемско излагање, образлагање са реторичким питањима, 
резимирање идеја на предавању; проблемско излагање; сучељавање мишљења; 
самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; антиципитање 
последица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
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Program de studiu: Educatoare pentru copiii  din creşă 
Nivelul de studii: studii de bază(licenţă) 
Denumirea materiei: Metodica activităţilor  educativ-instructive cu copiii  din creşă 
Cadrul didactic: Numele, iniţiala tatălui, numele de familie:Viorica,A.Paser 
Statutul materiei: obligatorie 
Nr. de credite transferabile: 5 
Obiectivul: 
Pregătirea studenţilor pentru articularea  procedeelor metodice pe baza  cunoştinţelor pedagogice şi psihologice, cu 
scopul de a asigura condiţiile necesare realizării potenţialului pedagogic al organizării activităţii educaţionale în 
grădiniţă. Pregătirea studenţilor pentru analiza critică a particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor, în vederea 
planificării conţinutului activităţii educative.Cunoaşterea metodologiei proiectării  activităţii şi situaţiilor care fac 
posibilă învăţarea. Cunoaşterea principiilor şi  modalităţilor observării şi evaluării procesului educativ.. 
Condiţii : / 
Finalităţi: 
Capacitatea  modelării procedeelor metodice adecuate, întemeiate pe cunoştinţele pedagogice şi psihologice , în 
vederea creării condiţiilor  necesare afirmării potenţialului educativ al organizării activităţii  în grădiniţă. 
Dezvoltarea capacităţii de a aplica în mod critic cunoştinţele cu privire la particularităţile dezvoltării copiilor la 
vîrsta de creşă ca bază a planificării calitative a conţinutului eduacţiei. Dezvoltarea capacităţii pentru modelarea 
metodică  a activităţilor educative. 
Conţinutul: 
Cursuri teoretice: 
Didactica preşcolară-disciplină ştiinţifică:obiective, sarcini.Bazele programei educativ-instructive la vîrsta de 
creşă.Îngrijirea şi educaţia copiilor la vărsta de creşă.Obiective, sarcini şi activităţi pri care se sprijină 
dezvoltarea diverselor aspecte ale personalităţii copilului.Competenţa preşcolarului în domeniul 
comunicării(experienţa familială şi instituţională).Condiţii generale şi specifice necesare în comunicarea şi 
interacţiunea dintre educator, copii şi părinţi.Modalităţi de activitate a educatorului şi a copiiilor- metode, forme 
de organizare,material didacti- potenţialul educaţional. Observarea şi evaluarea procesului educativ , precum şi a 
efectelor programei.. 
Cursuri practice: 
Rolul educatoarei din aspect al organizării procesului  educativ-procedee aplicate pentru asigurarea adaptării 
copiilor condiţiilor din creşă; motivaţia intrisecă şi rolui ei în comportamentul copilului;dezvoltarea competenţei 
socio-emoţionale;dezvoltarea independnţei copilului, a identităţii personale, a imaginii despre propria 
personalitate.Autoritatea educatorului.Planificarea activităţii educativ-instructive- abordare 
tematică.Individualizarea cerinţelor şi a procedeelor.                                                                                                      
Bibliografie: 
Barbu,H. şi al.(1995):Pedagogie preşcolară-Didactica.Bucureşti.Editura didactică şi pedagogică,R.A. 
Kamenov,E.(2oo6):Vaspitanje predškolske dece.Beograd.Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
Kelemen, G.(2009): Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.Arad.Editura Universităţii 
„Aurel Vlaicu”.  
Marković,M. şi al.(2006):Korak po korak 1-vaspitanje dece do 3.godine. Beograd. Kreativni centar. 
Miljak,A.,(1986):Odgoj i nega djece u drugoj i trećoj godini života.Zagreb.Školske novine. 
Miškeljin, L.(2008):Dečji vrtić kao izvor kurikuluma.Zadužbina Andrejević. 
Pravilnik o Opštim osnovama predškolskog programa (2006):Beograd.Prosvetni pregled. 
Čukovski,K.(1986): Od druge do pete godine.Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
Nr de ore: 
Cursuri: 6o Seminarii:30   

 

 

Меtode:  
expunere la nivel academic, explicaţii, întrebări retorice, rezumarea ideilor; expunere problematizată; 
confruntare de idei; dezbateri pe teme enunţate anterior; anticiparea consecinţelor. 

Evaluarea  cunoştinţelor (maxim 100 poene) 
Obligaţii pe parcursul anului şcolar poene Examen final  poene 
angajare în cadrul cursurilor         20 examen în scris  
cursuri practice 20 examen oral 40 
colocviu 20 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Књижевност за децу 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Јосифовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета: Студенти треба да стекну знање о појму књижевности за децу, упознају родове 
и врсте књижевности за децу, њен специфичан израз и писце. Студенти се оспособљавају да 
теоријски и практично овладају садржајима књижевности за децу.  Оспособљавају се да на 
примерима књижевних дела подстичу децу на ослобађање властитих креативних потенцијала 
како у обликовању прича, стихова, игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза. 
Исход предмета: Студенти су упознати са конструктивним питањима методике развоја говора 
на раном узрасту. Упознати су са циљевима и задацима методике развоја говора на раном 
узрасту. Студенти су стекли знање о методама, принципима и облицима рада методике. 
Упознати су са литературом за развој говора примерену узрасту деце од шест месеци до три 
година. Оспособљени су за организацију и вођење активности и писање припрема за 
активности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Особености књижевности за децу. Усмена књижевност прилагођена дечјем узрасту. Писана 
књижевност за децу. Књижевни родови и врсте. Домаћи и страни писци. Сликовнице. 
Садржајно-естетска анализа одабраних дела књижевности за децу. 
Практична настава 
Разрада теоријских садржаја на вежбама. Израда писмене вежбе. 
Литература  
Основна литература:  
Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу, Врање, 2001. 
Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе, књ.1-3, Београд, 2001.       
Стана Смиљковиц : Ауторска бајка, Врање, 2000.       
Цвијетин Ристановић: Српски пјесници за дјецу, Бијељина, 1977.     
Владимир Миларић: Време као играчка, НовиСад, 1967.    
Милан Пражић: Трагом дечје песме, Нови Сад, 1969.    
Воја Марјановић: Дечја књижевност у књижевној критици, Београд, 1998.    
Драгољуб Јекнић: Српска књижевност за децу, Београд, 1998.       
Јелена Косановић: Књижевност за децу - хрестоматија, Сомбор, 2001.    
Посебно се препоручује часопис о књижевности за децу Детињство, Нови Сад, Змајеве дечје  
игре. 
Допунска литература: 
Слободан Ж. Марковић: Записи о књижевности за децу, Београд, 1971. 
Милан Црнковић: Дјечја књижевност, Загреб, 1981. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 
 

Вежбе:  2 Други облици 
наставе: 0 

Студијски истраживачки 
рад: 0 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе Академско излагање, навођење занимљивих детаља, илустрација 
цитатима, хеуристички разговор, разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко 
структурисање предмета расправе, писање есеја, компарирање, олуја идеја, дискусија.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30 ..........  
писмена вежба  20   
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Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Obiectul: LITERATURA PENTRU COPII 
Profesor: prof. dr. Branduša Žujka 
Statusul obiectului: obligatoriu 
ECTS: 5 
Condiţii: / 
Obiective 
Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţe privind noţiunea de literatură pentru copii, să 
cunoască genurile şi speciile literaturii pentru copii, modalităţile de exprimare şi scriitorii 
pentru copii. Literatura pentru copii şi tineretul şcolar scrisă în limba română în R.Serbia. 
Studenţii se pregătesc ca în baza exemplelor din operele literare să le stimuleze potenţialele 
creative ale copiilor în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte, precum şi în alte forme de 
exprimare creativă.  
Achiziţii 
Cunoştinţe despre literatura pentru copii, genuri şi specii literare pentru copii, exprimare 
specifică, scriitori (care au scris opere special pentru copii sau accesibile lor; scriitori şi 
operele lor pentru copii şi tineretul şcolar, scrise în limba română la noi). Pregătirea 
studenţilor să-şi însuşească teoretic şi practic conţinuturi din domeniul literaturii pentru copii. 
Pregătirea studenţilor ca, în baza exemplelor să le stimuleze copiilor potenţialul lor creativ în 
povestiri, versuri, jocuri de cuvinte şi a tuturor formelor de exprimare creativă.  
Conţinutul obiectului 
Cursuri teoretice 
Specificul literaturii pentru copii. Literatura populară şi cultă pentru copii, adaptată puterii de 
înţelegere a copiilor. Genuri şi specii literare. Scriitori români şi universali pentru copii 
(aparte scriitori de limbă română pentru copii de la noi: poeţi, prozatori). Cărţile cu ilustraţii.  
Cursuri practice 
Analiza conţinuturilor teoretice la exerciţii. Redactarea unei lucrări de seminar.  
Bibliografie: Georgeta Munteanu, Elena Bolog, Vistian Goia: Literatura pentru copii, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970; Ileana Magda: Vântul seamănă cuvântul, 
antologie de literatură pentru copii, scrisă în limba română în R.Serbia, Vârşeţ, 1997 (ediţia a 
II-a, 2007); Gheorghe Secheşan: O istorie a literaturii pentru copii, Editura „Augusta”, 
Timişoara, 2000; Gheorghe Luchescu: Literatură pentru copiii de pretutindeni, Bucureşti, 
2001; Veronica Lăzăreanu: Dumbrava însorită, antologie, „Libertatea”, Panciova, 2004.  
Numărul de ore Învăţământ teoretic: 3 Învăţământ practic: 2 
Metode de învăţământ: Expunere, citate detalii interesante, convorbiri euristice, discuţii pe teme 
anunţate în prealabil, structurând logic tema dezbaterii, elaborarea de eseuri, comparaţii, furtună de 
idei, discuţie.  

Nota obţinută (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţiile studentului care 
preced examenul 

puncte Examenul final Puncte 

activităţi la cursuri 20 lucrare scrisă  
învăţământ practic  examen oral 30 
colocvii 30 ..........  
lucrare de seminar 20   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Књижевност за децу (на ромском језику) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Рајко Ж. Ђурић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената са садржајима књижевности за децу, у распону од њеног  
почетка, преко њеног настанка и развоја у Европи, закључно са дечјом књижевношћу у 
ромској литератури .  
Исход предмета  
Формирана књижевно – језичка култура, естетска културе, способност интерпретације 
и вредновања књижевног текста, васпитање и познавање дела дечје књижевности на 
ромском језику.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Природа дечије књижевности и њено проучавање (назив и појам књижевности, 
књижевност и језик, књижевност и друштвени живот, наука о књижевности, естетика и 
семиотика );  
анализа књижевног дела за децу (структура књижевног дела, тема, мотив, фабула, 
композиција и мотивација идеја, смисао књижевног дела), Класификација књижевности 
(начела класификације, усмена и писана књижевност, појам књижевне врсте, књижевни 
родови, поезија, проза и драма за децу)  
Класици дечје и омладинске литературе: Х. Андерсен: Бајке; К. Луис: Алиса у земљи 
чуда; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: Оливер Твист; М. 
Енде: Бескрајна прича, А. Франк: Дневник; Ј. и В. Грим: Бајке;Р. Киплинг: Књига о 
џунгли, Л. Астрид: Пипи Дугачарапа; Џ. Лондон: Зов дивљине; Џ. Орвел: Животињска 
фарма; Џ. Сфивт: Гуливерова путовања;Ж. Верн: Путовање око света за 80 дана. Осврт 
на дечју књижевност у Србији; Ромска дечја књижевност. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе. Семинарски радови.- анализа књижевних дела за децу на ромском језику.  
Посета дечјем позоришту. 
Литература  
Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010. 
Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987. 
Сабране бајке 
Дела класика дечје и омладинске литературе  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
1 (семинарске вежбе) 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  15 
практична настава 30 усмени испт  25 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
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Студијско програмо/студијске  програмурја : Струковно винај пале чхавора мајцикне 
бершенге 
Котора тхај нивели студиенго: струковне,  студије 
Нав катар о предмето:  Литература е чхавренги ( пе романи чхиб) 
Сикамно (Нав, машкарутно нав, њамо): Рајко Ж. Ђурић 
Статусо предметеско: мусај те ашунелпе 
Ђиндо ЕСПБ: 5 
Шаипе: / 
Мајпалуно циљо предметеско 
Сикавипе литература е чхавренги катар англунипе, прикал лако бијандипе анде Европа 
џи ке лиларипе пале чхавора анде романи литература.  
Кова со сикавелапе :  
Ћерелапе литерарно-чхибаки култура, естетско култура, шаипе те ћерелпе 
интерпретација тхај те араћхелпе кова со си мајимпортантно анде литература пале 
чхавора, венајипе 

Сикавипе предметеско: 
Е теоријско сикавипе 
Со си лиларипе(нав тхај о појмо лиларипако, лиларипе тхај чхиб, лиларипе тхај 
тхемеско трајо, е наука пале лиларипе, естетика тхај е семиотика), е анализа 
лиларипески ( е структура лиларипески, е тема, мотивурја, е фабула, е композиција тхај 
е мотивација, гндо тхај кова со камлапе те рамолпе анде лил), е класификација 
лиларипаки (сар ћерелпе е класификација, ворбенги тахј рамосаримаско лиларипе, со си 
лиларне котора, лиларне лингурја, е поезија, е проза тхај драма). 
Е лиларне саве рамосарде лиларипе пале чхавора: Х. Андерсен: е бајке; К. Левис: Алиса 
анде бипинџарди пху; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: 
Оливер Твист; М. Енде: би агорески парамичи, А. Франк: Дневник; Ј. и В. Грим: 
Бајке;Р. Киплинг: Лил катар е џунгла, Л. Астрид: Пипи Дугачарапа; Џ. Лондон: Зов 
дивљине;Џ. Орвел: Животињска фарма; Џ. Сфивт: Гуливерова путовања;Ж. Верн: 
Путовање око света за 80 дана. Дићхипе со рамосардапе анде Србија пале чхавора; 
литература пале романе чхавора. 
.Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа 
Е вежбе. Шаипе те џалпе анде чхаврикано позориште. 
Е литература  
Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010. 
Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987. 
Ћидине  бајке 
Чхаврикано лиларипе тхај лиларипе пале терне  
Ђиндо катар е часурја по сикавипе 
Ворбенго 
сикавипе : 
3 

Е 
вежбе: 
1 

Авер сикавимата: 1 
(семинареске вежбе) 

Студијско џанглимаско 
бући: 
 

Авер часурја 

 
Е методе анде настава 

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја 
Предиспитне обавезе Е поенурја Гатисаримаско егзамено  Е поенурја 
Ворбенго сикавипе 10 Рамосаримако егзамено  15 
Практикано сикавипе 30 Ворбенго егзамено  25 
колоквијумурја 10 ..........  
Е семинарја 10   
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета:  Психопатологија развојног доба                                   
Наставник: др Драгица Р. Станојловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Уписан семестар 
Циљ предмета  
Упознавање студената са основним поставкама психичког развоја, будући да дечји психички 
живот отпочиње његовим рођењем. Упознавање студената са комуникацијским симболима које 
дете поседује и којима преноси околини неке „доживљаје“ у првим годинама развоја. 
Исход предмета  
Информисаност и усвајање основних појмова о  развоју психичког система омогућиће 
студентима да  боље разумеју дечји унутрашњи живот, као и симболе које околини нуде као 
прве елементе у остваривању интеракција. Упознавши се са основама  развоја психолошких 
система студенти ће са више разумевања да прилазе  деци,  јер ће се информисати колико су 
значајне прве године  у развоју личности. Важност овог предемта је и у томе што ће студенти 
ову, претежно апстрактну  тему,  моћи да приближе себи, што ће им омогућити да  боље 
разумеју себе и своју околину. Познавање  развојне психологије послужиће студентима да  
комплексније сагледају и основе других  области које  проучавају, са посебним освртом на 
психопатологију развојног доба.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Упознавање са основним елементима психичког развоја детета. Основне информације о  
новорођенчету и наслеђеним особинама које доноси на свет. Моторно понашање новорођенчета, 
рефлексне активности, као и други аспекти активности новорођенчета. Основне информације о 
интелектуалном развоју детета. Упознавање са сензомоторним развојем  у току прве, друге и 
треће године живота. Осноне поставе интелектуалног развоја детета од треће до седме године 
живота. Основни елемети развоја говора, моралног развоја, емоционалног  развоја у оквиру кога 
ће се  посебан акценат ставити на развој односа према објекту. Упознавање са основама раног 
развоја објектних односа. Важан сегмент  упознавања психичког живота био и разматрање 
развоја дечјих страхова и значај њихових утицаја на психички живот у целини. Упознавање са 
основним елеметима механизама одбране. 
Вежбе:  
Учење студената да сачине сопствене схеме приказа основних елемената психичког система, и 
да у групи представе индивидуални начин сагледавања основних елемената психичког апарата 
уз покушаје да представе појединачне психичке функције и повежу их међусобно. На тај начин 
би комбинацијама схватили неисцрпност варијетета у склопу  личности. 
Литература:  
Антонијевић, Ж. (2010). Ваше дете од рођења до поласка у школу  (ауторско издање), Београд 
Матић, В., Психопатологија детињства и младости, Савез друштва психолога Србије, Београд 
1980. 
Пијаже, Ж., Инхелдер, Б., Интелектуални развој детета, Завод за уџбенике и наставна средтва, 
Београд, 1978. 
Зец, Н., Основи медицинске психологије и психопатологије,ИГКРО“ Свјетлост“ ООУР Завод за 
уџбенике, Сарајево, 1978. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавање, интерактивна настава, презентације, индивидуални и групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и вежби 10   
колоквијум 40 усмени испит 50 
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне струковне студије 
Назив предмета:  ВОКАЛНО – ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРАКТИКУМ 3 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Еуђен Н. Чинч 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Студенти треба до усвоје теоријско знање као и да буду довољно оспособљени како би кроз практичне 
садржаје развијали музичке способности деце на најмлађем узрасту. Такође, кроз конексије са другим 
областима, студенти треба да буду оспособљени да самостално креирају садржаје који би  подстицали 
целокупни психички  и моторички развој детета. 
Исход предмета  
Студенти су овладали стручном терминологијом и основом нотног писма; оспособљеност за примену 
садржаја који развијају музичке способности на најмлађем узрасту; студенти су упознати са дечијом 
музичком литературом са акцентом на музику за опуштање, игру; упознавање са садржајима који утичу на 
моторички развој детета  као и развоја смисла за ритам и метрику; способност креирања садржаја који за 
циљ имају развој смисла за ритам и других аспеката музичких способности. 
Садржај предмета 
Практична настава:Вежбе  
Орфов инструментаријум и његова примена на најранијем узрасту; Музичка даровитост и њена рана 
идентификација, Тешкоће примене музиких садржаја на најмлађем узрасту; Конексије музиких садржаја са 
другим областима. 
Примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско – ритмичких целина и композиција; 
Литература  
Обавезна литература:  
Чинч, Е., Основи теорије музике са збирком решених тестова, Висока школа струковних студија за обр. 
васпитача, Вршац, 2008. 
Допунска литература:  
Clarke, E,F.Generative principles in music performance, generative processes in Music, Oxford, 1988. 
Мишков, М., Дечја песма као игра,радост и срећа, Наша школа, Бања Лука, 2002. 
Morrongiello, B. Effects of training on children’s perception of music, Pszhology of  Music, 1992. 
Радош, М.К., Психологија музичких способности, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. 
Јанежић, М., Музичке предиспозиције, Про Арт, 2003. 
Број часова  активне наставе    
Предавања: 
 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм              Васпитач деце јасленог узраста                                               
Врста и ниво студија:          струковне / основне 
Назив предмета:                    Рад са децом са посебним потребама           
Наставник: Биљана, Љ. Вујасин  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ:  4  
Услов: /  
Циљ предмета Оспособљавање студената за рад са децом посебних потреба (хиперактивни 
синдром, моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне способности; даровитост – рана 
идентификација и практична примена на предшколском узрасту).  
Исход предмета Оспособљеност за тимски рад при дијагностицирању посебних потреба детета 
(хиперактивни синдром, моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне способности, 
даровитост). Оспособљеност за тимски рад при избору садржаја и конципирању посебних 
програма. Савладавање основних техника за реализацију ових програма.  
Садржај предмета  
Значај ране идентификације развојних тешкоћа код деце. Учешће васпитача у тимском раду код 
ране детекције тешкоћа. Могућности васпитања и образовања деце с тешкоћама у развоју 
диференцираним приступом и индивидуализацијом в.о.захтева и начина рада са њима. 
Организациони облици рада са децом са развојним сметњама - индивидуализација в.о рада у 
васпитним групама, менторски облик рада, мале групе у слободним активностима, мале групе у 
другим погодним ситуацијама. Дидактички материјал, средства, уређаји за извођење 
корективног педагошког рада. Упознавање са вежбама и принципима реедукативног поступка, 
како би свој рад могли ускладити са радом дефектолога. Припрема и планирање корективног 
педагошког рада.  
Препознавање и идентификација даровитости на предшколском узрасту. Значај менторског 
вођења у подстицању даровитости. Обогаћени програми за даровиту децу у дечјем вртићу-рад 
са музички даровитом децом,са ликовно даровитима, са даровитом децом у области математике, 
психомоторике. Индивидуализован приступ као основа у раду са даровитом децом. Израда 
задатака различитих нивоа сложености, са појачаним захтевима за даровиту децу.  
Обавезна литература:  
Ераковић, Т., Основи специјалне педагогије са методиком (одабрана поглавља), Учитељски 
факултет, Сомбор, 1999.  
Ераковић, Т., Покажи ми па ћу знати, Дневник, Нови Сад, 1990.  
Каменов, Е., Програм за развој дечје креативности, Зборник 1, стр.53-58., 105-110., ВШВ, 
1995.  
Група аутора, Даровити и шта са њима, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2003.  
Стојаковић, П., Даровитост и креативност (одабрана поглавља), Завод за уџбенике и наставна 
средства Републике Српске, Сарајево, 2000.  
Ђорђевић, Б. (2005): Даровитост и креативност деце и младих, Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац. стр. 9-39 
Број часова  активне наставе   
Предавања: / 
 

Вежбе:  2 
 

Семинари:  1 Студијски истраживачки / 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Методе извођења наставе: Семинар и вежбе; израда реферата о проученој теми; прикази 
процеса у цртежу; интерпретација; симулација; антиципирање последица; истраживачка метода. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  30 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20+20   
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Студијски програм/студијски програми: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Тања, П. Недимовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Студенти треба да се упознају са дефиницијом и предметом   
менталног здравља. Студенти треба да стекну знања о проблемима менталног здравља  
деце, адолесцената и породице. Студенти треба да се упознају са могућим застојима 
здравог одрастања , да стекну увид у значај адекватног приступа деци. Оспособљавање 
студената за практичну примену знања на заштити и унапређењу менталног здравља 
деце  и породице 
Исход предмета:  Студенти су упознати са дефиницијом и предметом менталног 
здравља, стечена знања о проблемима менталног здравља  деце, адолесцената и 
породице. Студенти упознати са могућим застојима здравог одрастања, са стеченим 
увидом у значај адекватног присупа деци. Студенти оспособљени за практичну 
примену знања на заштити и унапређењу менталног здравља деце и породице. 
Садржај предмета Теоријска настава 
Основни принципи и подручја деловања менталног здравља; Експлицитне и 
имплицитне теоријске предпоставке менталног здравља; Модели менталног здравља; 
Ментално здравље деце и ментално здравље породице; Примарна, секундарна и 
терцијална превенција;  Криза: теорија кризе, реакције, фактори ризика; Принципи 
психосоцијалне подршке; Позитивна психологија 
Практична настава:Вежбе 
Дискусија о садржајима теоријске наставе, и њихова разрада. Вежбе намењене усвајању 
принципа радионичарског рада. 
Литература  

• Влајковић, Ј. (1990): Теорија и пракса менталне хигијене, Савез друштава 
психолога Србије, Београд  

• Манојловић,А., Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета, 
Центар за примењену психологију, Београд 

• Поповић-Деушић, С. (1999): Проблеми менталног здравља деце и 
адолесцената, Институт за ментално здравље, Београд  

Допунска литература 
• Влајковић, Ј.(2003): Превенција менталних поремећаја у Биро, М. & Бутоло, W. 

(ур). Клиничка психологија, Катедра за психологију, ЛМУ, Минхен &Футура 
публикације, Нови Сад 

• Капор Стануловић, Н.( 1999а): Како помоћи деци у кризи, УНИЦЕФ, Београд  
• Гордон, Т.( 2003): Умеће родитељства, Креативни центар, Београд  

Број часова  активне наставе: 3 
Предавања: 2 
 

Вежбе:1  Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: Проблемско излагање, истраживачка метода, 
радионичарски рад у мањим групама, антиципирање последица, писмени радови 
студената 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
Практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 20+20 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: Историја предшколског образовања у Србији 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мирча Т. Маран 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја предшколског 
образовања у Србији од његових почетака до данас; да се оспособе за критичко промишљање о 
основним питањима значаја предшколског образовања за развој људског друштва; да се 
упознају са најзначајнијим елементима утицаја европског и светског предшколског образовног 
система на наше предшколско образовање. 
Исход предмета:  
Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима развоја предшколског 
образовања на просторима Србије; студенти су усвајили научну и стручну терминологију из 
области историје предшколског образовања; студенти су упознати са основним појмовима и 
феноменима из области историје предшколског образовања код нас. 
Садржај предмета 
Теоријска настава - Општи преглед развоја образовања од античког до савременог доба, са 
посебним освртом на рад на образовању и васпитању деце најмлађег узраста. Зачеци образовања 
у Србији и његов развој до данашњих дана. Предшколско образовање на просторима Војводине 
у периоду хабзбуршке власти. Зачеци предшколског образовања у Кнежевини и Краљевини 
Србији. Просветна политика Краљевине Југославије и предшколско образовање. Школски 
систем социјалистичке Југославије и предшколско образовање. Предшколско образовање у 
Србији крајем 20. и почетком 21. века. Школовање васпитача у свету и код нас.  
Практична настава: Вежбе  Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање 
радова и њихово образлагање на вежбама. 
Литература  
Др Вишња Ђорђић, Предшколско физичко васпитање у Војводини  – Друштвено-
институционални контекст, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002.  
Б. Јордановић (ур.), Забавишта у Србији некад и сад, Педагошки музеј, Београд, 1990.  
Ана Гавриловић, Предшколске установе у Србији 1843-2000, Службени гласник, Београд, 2002.  
Историја српског народа, I-X, Београд 2001.  
Допунска литература:  
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1-3, Београд, 1997. 
Милена М. Вучетић, Предшколско васпитање у Војводини 1918-1941, Нови Сад, 1985.  
А. Гавриловић, Систем друштвене бриге о деци у Србији. Развој и перспектива, Службени 
гласник, Београд, 1998.  
Л. Жлебник, Општа историја школства и педагошких идеја, Научна књига, Београд, 1965.  
Предшколско васпитање и образовање у Србији 1996-1999, Министарство просвете, Београд, 
1999.  
Љиљана Станков, Предшколско васпитање у Београду у другој половини 19. и почетком 20. 
века, Годишњак града Београда, књ. 53, Београд, 2006. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају у виду излагања и активних студентских 
радионица; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испт 50 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и 20   
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Specializarea: EDUCATOR PENTRU COPIII DE CREŞĂ  
Tipul şi nivelul studiilor: STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 
Denumirea cursului: Istoria învăţământului preşcolar în Serbia                                                          
Profesorul: dr. Mircea Măran 
Statutul materiei: opţional 
ECTS: 4 
Condiţii: nu există 
Obiectivul materiei:  
Studenţii trebuie să cunoască caracteristicile de bază ale dezvoltării învăţământului preşcolar în Serbia 
din cele mai vechi timpuri până azi; să fie pregătiţi pentru înţelegerea critică referitoare la problemele 
de bază ale dezvoltării învăţământului preşcolar; să cunoască cele mai importante elemente ale 
influenţei învăţământului preşcolar european şi mondial asupra sistemului de la noi din ţară.  
Finalitatea:  
Pregătirea pentru perceperea critică asupra problemelor esenţiale de dezvoltare a învăţământului 
preşcolar în Serbia; însuşirea terminologiei ştiinţifice şi de specialitate din domeniul învăţământului 
preşcolar; însuşirea noţiunilor şi a fenomenelor elementare din domeniul istoriei învăţământului 
preşcolar.  
Conţinutul: 
Partea teoretică – Dezvoltarea generală a învăţământului din antichitate până azi, cu accent special pe 
educaţia şi instrucţia copiilor de vârstă preşcolară. Începuturile învăţământului în Serbia şi dezvoltarea 
lui până în zilele noastre. Învăţământul preşcolar în Voivodina în perioada stăpânirii habsburgice. 
Începuturile învăţământului preşcolar în Principatul şi Regatul Serbiei. Politica şcolară a regatului 
iugoslav şi învăţământul preşcolar. Sistemul şcolar al Iugoslaviei socialiste şi învăţământul preşcolar. 
Învăţământul preşcolar în Serbia la sfârşitul secolului al XX-lea şi la începutul secolului XXI. 
Instruirea educatorilor în lume şi la noi.  
Partea practică – Dezbatere despre conţinutul teoretic, schimburi de opinii, lucrări de seminar şi 
expunerea lor.  
Bibliografie:  
Др Вишња Ђорђић, Предшколско физичко васпитање у Војводини  – Друштвено-
институционални контекст, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2002.  
Б. Јордановић (ур.), Забавишта у Србији некад и сад, Педагошки музеј, Београд, 1990.  
Ана Гавриловић, Предшколске установе у Србији 1843-2000, Службени гласник, Београд, 2002.  
Историја српског народа, I-X, Београд 2001.  
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1-3, Београд, 1997. 
Милена М. Вучетић, Предшколско васпитање у Војводини 1918-1941, Нови Сад, 1985.  
А. Гавриловић, Систем друштвене бриге о деци у Србији. Развој и перспектива, Службени 
гласник, Београд, 1998.  
Л. Жлебник, Општа историја школства и педагошких идеја, Научна књига, Београд, 1965.  
Предшколско васпитање и образовање у Србији 1996-1999, Министарство просвете, Београд, 
1999.  
Љиљана Станков, Предшколско васпитање у Београду у другој половини 19. и почетком 20. 
века, Годишњак града Београда, књ. 53, Београд, 2006. 
Numărul de ore teoretice: 2 practice: 1 
Metodele utilizate: 
Cursurile se desfăşoară sub forma prelegerilor academice şi a atelierelor studenţeşti active; dezbatere 
asupra temei propuse dinainte, discuţii asupra opiniilor luate.  

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii anterioare 
examenului 

Nr. de puncte 
 

Examenul final Nr. de puncte 

activitatea la ore 10 examen scris - 
activ. la orele practice 20 examen oral 50 
colocvii - ..........  
seminarii 20   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Религијски системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Љубивоје Д. Стојановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета: Упознавање студената са елементарним религијским учењима у контексту ширих 
друштвених рефлексија и односа  религијских заједница и политичких система. Тежиште предмета је на 
мултидисциплинарној интепретацији феномена религије и политике, са нагласком на ненасиље као 
заговарано учење свих религијских система, што представља стварну друштвену корисност. Али, поред 
тога религиозност понекад може да „подстиче агресију, фанатизам, мржњу, ксенофобију“ (Деклерација о 
светској етици, Чикаго 1993). Због тога је неопходно научно и непристрасно упознавање са различитим 
системима веровања како би се адекватно разматрали модели односа религијских и друштвених заједница. 
Овде су веома важни феномени секуларизације и десекуларизације, демитолгизације и политичке 
ревитализације религије, као и проблеми религијског фундаментализма и национализма (етнофилетизма). 
Из свега овде наведеног види се да је основни циљ упознавање студената са основним вредностима, као и 
недостацима религијских система, и њиховој евентуалној друштвеној корисности. 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени за разумевање основних религијских учења; шире сагледавање 
мултиконфесионалне стварности у контексту будућег бављења предшколским васпитањем деце која долазе 
из породица различите верске припадности и опредељења; примену добрих и доступних одељака из 
различитих верских система у васпитачкој пракси, са циљем дубљег и смисленијег приближавања деце, 
још у раном детињству, чиме се све различитости стваралачи усклађују већ од најранијег детињства. 
Садржај предмета Теоријска настава 
- основе религиозности (верске истине, практичан верски живот, исповедање вере, питање добра и зла, 

проблем греха и смрти, васкрсење или реинкарнација); 
- могућности научног сагледавања религиозности (социолошка и политиколошка истраживања, 

типологија религијских колективитета); 
- социјално учење и конкретно бављење религијских заједница питањима богатства и сиромаштва 

(питање својине, права радника, богатство као одговорност, сиромаштво као проблем многих, давање 
милостиње и уважавање рада и стваралаштва свакога човека); 

- религија и политика (анализа  Библије, Курана, Талмуда и других светих списа у контексту могућег 
постојања политичког мишљења у њима, идеологија као религија и религија као идеологија); 

- религија и нација (проблем национализма кроз историју, опасност етнофилетизма, теоријска осуда 
национализма, национализам као нова религија група и појединаца); 

- религија и глобализација (мноштво религијских заједница у једној држави, проблем тзв. државне 
религије, цезаропапизам и папоцезаризам, као феномени из прошлости, али и могуће појаве нашег 
времена); 

- допринос религијских система евроатланским интеграцијама (могућности преовладавња 
конфесионалних ускогрудости, изазови екуменизма и међурелигијског дијалога). 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
- Наведени садржаји као теоријско знање подразумевају и практичну проверу путем анализе конкретног 
стања, што значи да ће студенти узимати учешће у дискусијама, писати научне есеје на одређене теме и 
истраживати верску карту свога непосредног окружења.  
Литература: 
- Елијаде, Мирча (1996), Водич кроз светске религије, Београд, Народна књига/Алфа; 
- Acguaviva,S-Pace (1996), Sociologija religija, Zagreb, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta; 
- Стојановић, Љубивоје (2009), Хришћани у свету, Београд, Хришћански културни центар; 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
        2 

Вежбе: 
    1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије, основне 
Назив предмета: Методика развоја говора деце јасленог узраста 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Јосифовић, Љиљана Ј. Келемен 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен предмет Матерњи језик са развојем говора на јасленом узрасту. 
Циљ предмета: Упознавање студената са конструктивним питањима методике развоја говора 
на раном узрасту. Упознавање студената са циљевима и задацима методике развоја говора на 
раном узрасту. Стицање знања о методама, принципима и облицима рада методике. Упознавање 
студената са литературом за развој говора примерену узрасту деце од шест месеци до три 
година. Оспособљавање студената за организацију и вођење активности и писање припрема за 
активности. 
Исход предмета: Студенти су упознати са конструктивним питањима методике развоја говора 
на раном узрасту. Упознати су са циљевима и задацима методике развоја говора на раном 
узрасту. Студенти су стекли знање о методама, принципима и облицима рада методике. 
Упознати су са литературом за развој говора примерену узрасту деце од шест месеци до три 
година. Оспособљени су за организацију и вођење активности и писање припрема за 
активности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава – Циљ и задаци методике развоја говора на раном узрасту. Корелација са 
осталим областима. Методе, принципи, средства и облици рада са децом на раном узрасту. 
Мотивација и евалуација најмлађих. Књижевна дела за децу на раном узрасту (до три године), 
одабир грађе, захтеви. Припрема за активности, организација и вођење активности. Писмена 
припрема за активност.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Дискусија о садржајима теоријске наставе и њихова разрада. Израда писмених вежби. Вежбе 
намењене усвајању принципа радионичарског рада. 
Литература  
Обавезна литература: 
Наумовић, Милорад (2000): Методика развоја говара : приручник за студенте виших школа за 
образовање васпитача и за васпитаче, Виша школа за образовање васпитача, Пирот. 
Ботуровић, Марија (2001): Методика развоја говора : уџбеник за студенте виших школа за 
образовање васпитача и васпитаче, Виша школа за образовање васпитача, Шабац. 
Маљковић, Миланка (2005): Методички приручник за развој говора деце предшколског узраста, 
Савез педагошких друштава Војводине, Кикинда.  
Допунска литература: 
Матић, Радомир (1986): Методика развоја говора деце: до поласка у школу, треће допуњено 
издање, Нова просвета, Београд. 
Милатовић, Вук (2009): Методика развоја говора : избор научних и стручних радова за 
студенте учитељских факултета, Учитељски факултет, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 
 

Вежбе:  2 Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки 
рад: 0 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; 
академско излагање, образлагање са реторичким питањима, самоорганизовано и интерактивно 
учење, расправа на унапред дату тему; образлагање ставова у расправи; методологија извођења 
вежби садржи технике групног рада, дебате, презентације, дискусије, анализе садржаја и 
демонстрације; активно учешће у вежбаоници и практична примена стеченог знања и 
способности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 15+15 ..........  
писмена вежба 5   
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Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 

Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Obiectul: METODICA DEZVOLTĂRII VORBIRII LA COPIII DIN CREŞĂ                                    
Profesor: prof. dr. Ileana R. Magda 
Statutul obiectului: obligatoriu 
Numărul ECTS: 4 
Condiţii de prezentare la examen: Frecventarea cursurilor şi participarea activă la cursuri şi exerciţii. 
Obiective: Cunoaşterea de către studenţi a problemelor Metodicii dezvoltării vorbirii la copiii din 
creşă. Studenţii îşi însuşesc obiectivele Metodicii dezvoltării vorbirii la vârstă timpurie. Însuşirea de 
cunoştinţe privind metodele, principiile şi formele de activitate în domeniul Metodicii. Pregătirea 
studenţilor pentru utilizarea literaturii din domeniul dezvoltării vorbirii adaptată la vârsta copiilor de la 
şase luni la trei ani. Pregătirea studenţilor pentru organizarea şi realizarea activităţilor în creşă şi 
elaborarea proiectelor didactice. 
Achiziţii: Studenţii îşi însuşesc competenţe pentru a stimula comunicarea verbală la etatea timpurie. 
Studenţii sunt pregătiţi pentru aplicarea metodelor, principiilor şi a formelor de activitate, prevăzute de 
Metodica dezvoltării vorbirii la vârsta timpurie. Studenţii sunt pregătiţi pentru folosirea literaturii de 
specialitate. Studenţii sunt pregătiţi pentru organizarea activităţilor în creşele de copii şi elaborarea 
proiectelor didactice. 
Conţinutul obiectului:  
Cursuri teoretice – Obiective şi procedee în domeniul Metodicii dezvoltării vorbirii la etate timpurie. 
Corelarea cu celelalte domenii. Metode, principii, mijloace şi forme de activitate cu copiii de vârstă 
timpurie. Motivarea şi evaluarea copiilor din creşă. Opere literare accesibile puterii de înţelegere a 
copiilor până la vârsta de trei ani, selecţia operelor, cerinţe. Pregătirea pentru activităţi, organizarea şi 
realizarea activităţilor. Proiecte de activitate. 
Cursuri practice – Proiecte didactice şi realizarea activităţilor. 
Bibliografie obligatorie: Traista fermecată, Îndrumător pentru cultivarea limbii materne şi nematerne 
la copiii preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001; Anton Ilica – Metodica 
limbii române, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2005; Anişoara Ţăran – Limba română cu 
caiet de lucru pentru preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007. 
Bibliografie facultativă: Grup de autori - Ghid de conversaţie sârbo-român, Novi Sad, 1994; 
Bilingvismul la preşcolari în EDUCAŢIA PLUS 5, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2007. 

Numărul orelor de cursuri 
               Cursuri teoretice: 3                                                  Cursuri practice: 2                            
Metode de învăţământ: Cursurile se realizează în formă de ateliere; expuneri academice, utilizând 
elemente ale retoricii; învăţare interactivă şi independentă; dezbateri pe o temă dată sau dezbateri ale 
unor atitudini; învăţare activă în creşe şi aplicarea practică a cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. 

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii care preced examenul:  puncte Examenul final puncte 
activităţi la cursuri  10 examenul scris 30 
cursuri practice  examenul oral 30 
colocvii 30   
lucrări de seminar    
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: основне, струковне студије 
Назив предмета: МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА      
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Наташа Б. Стурза-Милић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета Усвајање знања неопходних за реализацију комплексних циљева и задатака физичког 
васпитања у раду са децом јасленог узраста. Припрема студената за разумевање и примену опште-
теоријских, дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике физичког васпитања. 
Развијати интерес за стваралачку делатност из области физичког васпитања; оспособити студенте да 
примене стечена знања извођењем самосталних активности физичког васпитања са децом јасленог узраста; 
оспособљавати студенте за праћење развоја способности деце јасленог узраста и способност праћења и 
вредновања сопственог рада; развијати способност вредновања туђег рада  учествовањем у анализи јавних 
активности осталих студената. 
Исход предмета Оспособљеност студента у смислу усвајања знања неопходних за реализацију 
комплексних циљева и задатака физичког васпитања у раду са децом јасленог узраста. Разумевање и 
овладавање опште-теоријским, дидактичко-методичким и стручно-методичким садржајима из методике 
физичког васпитања. Оспособљени студенти за самостално организовање, извођење и анализу активности 
физичког васпитања са децом јасленог узраста. 
Садржај предмета Теоријска настава: Појам и дефиниција методике физичког васпитања. Предмет, циљ 
и задаци методике физичког васпитања на јасленом узрасту. Интердисциплинарност методике физичког 
васпитања. Антрополошке карактеристике деце јасленог узраста (карактеристике моторног развоја, 
конституционалне карактеристике, карактеристике когнитивног и психичког развоја, развој моторичких 
способности, основи функционалне анатомије, физиологије и биомеханике). Значај, циљ и задаци  
физичког васпитања у раду са децом јасленог узраста. Методички принципи и начела физичког васпитања. 
Методе и облици в.о. рада у физичком васпитању деце јасленог узраста. Средства физичког васпитања 
деце јасленог узраста (природни облици кретања, моторичка игра, плесне активности, природни фактори, 
материјални фактори). Планирање и програмирање физичког васпитања деце јасленог узраста у 
предшколској установи. 
Практична настава-Вежбе: Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-методичких 
садржаја из методике физичког васпитања: Примена метода и  облика васпитно-образовног рада у 
физичком васпитању. Примена и избор средстава физичког васпитања у раду са децом јасленог узраста 
(природни облици кретања, моторичка игра, плесне активности, природни фактори, материјални фактори). 
Израда плана и програма физичког васпитања деце јасленог узраста; припремање, извођење и анализирање 
јавних предавања студената у васпитно-образовним групама деце јасленог узраста (анализа дидактичко-
методичких основа, анализа примењених садржаја физичког васпитања, коришћења средстава физичког 
васпитања). 
Литература: Videmšek, M., Berdajs, P., Karpljuk, D. (2003): Mali sportista – kretne aktivnosti dece do treće godine u okviru 
grupe. Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za sport, Institut za sport, Ljubljana. 
Гојков, Г., Стурза-Милић, Н. и др. (2002): Поглавље: Рани моторни развој деце, у књизи: Рана идентификација 
даровитости, ВШВ, Вршац, стр. 44-54. 
Ђорђић, В. (2002): Предшколско физичко васпитање у Војводини-друштвено-институционални контекст, Виша школа за 
образовање васпитача, Вршац, поглавља на стр.33-41, 75-93, 150-156,174-182. 
Рајовић, Р. (2010): НТЦ систем учења – методички приручник за васпитаче, поглавље 3.1.1. Кинезиолошке активности, 
стр. 18-48., Висока школа струковних студија за образовање васпитача „М.Палов“, Вршац. 
Стурза Милић, Н., Фирика, Ж. (2004): Поглавља: Деца и спорт-утицај глобализације, стр.74-80; Моторичке и физичке 
разлике између дечака и девојчица, стр. 67-72, у књизи: Масмедији и спорт, ВШВ, Вршац.   
Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предш. детета (методички приручник за студенте и васпитаче), Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици наставе:  

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, компарирање, учење 
откривањем, стварање нових идеја и релација, практични радови и трагање за информацијама на 
Интернету. 

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

5+5   практични испит (самостална 
акт. у  у оквиру методичке 
праксе) 

15 

колоквијум 25 усмени испит 25 
оцена писаних припрема 10   
самостална акт. у јасленој групи 10   
учешће у јавној анализи акт. 5   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне, струковне студије 
Назив предмета: Методика сазнавања света око себе деце јасленог узраста  
Наставник: мр Виорика Пасер, Снежана Л. Пртљага 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања студената о поступцима поштовања особености у откривању света око себе деце 
јасленог узраста. 
Оспособљавање студената за стварање повољне средине у којој ће дете јасленог узраста стицати 
искуства у складу са својим потребама и могућностима, откривајући себе и своју околину. 
Упознавање студената са методама неговања, подстицања и култивисања спонтаних израза 
понашања у односу на околину. 
Исход предмета  Стечена знања студената о поступцима поштовања дечје особености у 
откривању света око себе деце јасленог узраста. 
Студенти оспособљени за стварање повољне средине у којој ће дете јасленог узраста стицати 
искуства у складу са својим потребама и могућностима, откривајући себе и своју околину. 
Студенти упознати са методама неговања, подстицања и култивисања спонтаних израза 
понашања у односу на околину. 
Садржај предмета Теоријска настава 

• Појам, предмет, циљ и задаци Методике сазнавања света око себе деце јасленог узраста 
• Педагошко-психолошке основе организовања активности које унапређују сазнавање 

света око себе деце јасленог узраста 
• Откривање света око себе кроз манипулативне активности и експлоративне игре  
• Значај и карактеристике васпитне средине за спознају света око себе деце јасленог 

узраста 
• Породица и васпитачи у заједничкој акцији подстицања спознаје света око себе деце 

јасленог узраста 
Практична настава: 

• Играчке, игровни материјали и намештај 
• Начини укључивања породице у програм 

Литература  
Walsh K., B. (2000): Програм за рад са децом узраста до три године, Центар за интерактивну педагогију, 
Београд 
Ивић, И. (1994): Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
Polansky, L., (2002): Матиш за најмлађе, Свет играчака, Београд 
Sheridan, M.,D., (1998): Дјечји развој од рођења до пете године, Еduca, Загреб 
Дошен Добуд, А. (2004): С дјецом у јаслицама, Алинеа, Загреб 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, резимирање идеја на предавању, проблемско излагање, сучељавање 
мишљења, самоорганизовано и интерактивно учење, проналажење примера у литератури, 
навођење занимљивих детаља, расправа на унапред најављену тему. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 20+20 ..........  
семинар-и 20   
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Specializare: Educatoare pentru copiii din creşă 
Nivelul de studii: studii de bază(licenţă) 
Denumirea materiei: Metodica cunoaşterii mediului înconjurător  de către copiii din  creşă 
Cadrul didactic: Numele, iniţiala tatălui, numele de familie:Viorica, A.Paser, Snežana L. Prtljaga 
Statutul materiei: obligatorie 
Nr. de credite transferabile: 4 
Obiectivul: 
Cunoaşterea  procedeelor  care se potrivesc particularităţilor cognitive ale copiiilor la vârsta de creşă în 
descoperirea mediului înconjurător.  
 Pregătirea studenţilor pentru  crearea  condiţiilor care pot stimula  cunoaşterea copilului la vârsta de 
creşă, conform  necesităţilor şi posibilităţilor proprii , descoperindu-se pe sine şi descoperind mediul 
ambiant. Cunoaşterea de către studenţi a metodelor prin care se stimulează comportamentul spontan   în  
raport cu mediul înconjurător. 
Condiţii : / 
Finalităţi: 
Cunoştinţele însuşite de către studenţi cu privire la procedeele respectării particularităţilor 
cognitive ale copiilor la vârsta de creşă  la cunoaşterea mediului înconjurător. 
Capacitatea studenţilor de a crea  situiaţii potrivite, care vor face posibilă copiilor din creşă 
descoperirea mediului şi a potenţialului propriu.          
Cunoştinţele studenţilor cu privire la modalităţile de stimulare a comportamentului spontan la 
copiii din creşă în mediul înconjurător. 
Conţinutul: 
Cursuri teoretice: 
*Noţiunea, obiectul, obiectivele şi sarcinile Metodicii cunoaşterii mediului înconjurător a copiilor la 
vârsta de creşă. 
*Bazele pedagogico-psihologice  ale organizării activităţilor care înbogăţesc cunoaşterea mediului 
înconjurător a copiilor din creşă. 
*Descoperirea mediului înconjurător prin activităţi de manipulare şi explorare. 
*Importanţa şi particularităţile condiţiilor educaţionale pentru cunoaşterea mediului. 
*Activitatea comună a educatorului şi a familiei în direcţia stprijinirii cunoaşterii mediului 
înconjurător a copilului la vârsta de creşă. 
Cursuri practice: 
*Jucăriile şi alte materiale, mobilierul. 
*Modalităţi de includere a părinţilor la realizarea programei.                                                                     
Bibliografie: 
Breben ,S. şi al.(2oo1):Cunoaşterea mediului înconjurător. Drobeta-Turnu Severin.Editura 
Radical. 
Došen Dobud,A.,(2004):S djecom u jaslicama.Zagreb.Alinea. 
Ivić,I.(1994):Vaspitanje dece ranog uzrasta.Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
Sheridan,M.D.,(1998):Dečji razvoj od rodjenja do pete godine.Zagreb.Educa. 
Walsh K.B.,(2000):Program za rad sa decom uzrasta do tri godine.Beograd. Centar za 
interaktivnu pedagogiju. 
Nr de ore: 
Cursuri: 3 Seminarii:2   

 

Меtode:  
expunere la nivel academic, explicaţii, întrebări retorice, rezumarea ideilor; expunere 
problematizată; confruntare de idei; dezbateri pe teme enunţate anterior; anticiparea 
consecinţelor. 

Evaluarea  cunoştinţelor (maxim 100 poene) 
Obligaţii pe parcursul anului 
şcolar 

poene Examen final  poene 

angajare în cadrul cursurilor         10 examen în scris 30 
seminarii 20 examen oral  
colocviuri 20+20 ..........  
 



 143 

 
Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: основне струковне студије 
Назив предмета:  Музичке игре деце јасленог узраста 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Еуђен Н. Чинч 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Усвајање теоријског знања и оспособљеност студената како би кроз практичне садржаје развијали музичке 
способности деце на најмлађем узрасту, користећи у првом реду метод дидактичке музике игре.  
Исход предмета  
Оспособљеност студената за примену садржаја који развијају музичке способности на најмлађем узрасту 
кроз примену разноврсних музичких игара;  студенти су упознати са дечијом музичком литературом са 
акцентом на музику за опуштање, игру, као и са садржајима који утичу на моторички развој детета  као и 
развоја смисла за ритам и метрику;  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методе рада у области музичког васпитања на јасленом узрасту; Појам дидактичке игре; Музичка игра. 
Подела, примена, креирање; Тешкоће у примени садржаја на јасленом узрасту;  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско – ритмичких целина и композиција; 
Литература  
Обавезна литература:  
Мишков, М., Дечја песма као игра,радост и срећа, Наша школа, Бања Лука, 2002. 
Радош, М.К., Психологија музичких способности, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. 
Јанежић, М., Музичке предиспозиције, Про Арт, 2003. 
Допунска литература:  
Чинч, Е., Основи теорије музике са збирком решених тестова, Висока школа струковних студија за обр. 
васпитача Михаило Палов, Вршац, 2008. 
Чинч, Е., Основи рада са дечјим музичким саставима, Висока школа струковних студија за обр. васпитача 
Михаило Палов, Вршац, 2010. 
Број часова  активне наставе    
Предавања: 
1 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и    
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Студијски програм : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета:  Аудио-визуелна средства у вртићу                                  
Наставник: Биљана, Љ. Вујасин 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: /  
Циљ предмета Стицање знања о дометима савремене образовне технологије и потреби примене 
аудио-визуелних средстава у васпитно-образовном раду са децом јасленог узраста. Техничка и 
технолошка писменост неопходна у савременом мултимедијалном васпитно-образовном раду. 
Разумевање функција модерне образовне технологије и значаја различитих мултимедијалних 
извора знања. Схватање педагошких вредности дидактичког материјала. Знања о медијима и 
њиховим ефектима. Медијско описмењавање и развијање критичког односа према медијској 
продукцији. Оспособљавање васпитача за анализу и интерпретацију медијских порука.  
Исход предмета  
Знања о дометима савремене образовне технологије. Разумевање потребе примене аудио-
визуелних средстава у васпитно-образовном раду. Разумевање функција модерне образовне 
технологије и значаја различитих мултимедијалних извора знања. Схватање педагошких 
вредности дидактичког материјала. Усвајање знања о медијима и њиховим ефектима. Медијска 
писменост и развијен критички однос према медијској продукцији. Оспособљеност васпитача за 
анализу и интерпретацију медијских порука.  
Садржај предмета Практична настава  
Појам и циљеви образовне технологије. Извори знања и активности. Дидактички материјал. 
Графичка комуникација и категорије графичког система. Визуелна средства комуникације и 
учења. Нова информациона технологија и модернизација васпитно-образовног рада. 
Мултимедијски извори знања. Анализа и интерпретација медијских порука. Медијско васпитање 
и медијска писменост. Коришћење пројекционих апарата. Медијско понашање деце јасленог 
узраста. Утицај масовних медија на васпитање деце предшколског узраста. Опасности изазване 
медијима (изолација, учење насиља, телесна оштећења итд.). Теза о стимулацији. Теза о катарзи 
Тезе о хабитуализацији Тезе о инхибицији.  Разумевање витуелног језика медија. 
Основна литература:  
1. Зиндовић-Вукадиновић, Г. (2000): Медији и васпитање. Београд: Зборник 32 Института за 
педагошка истраживања.  
2. Хабмаир, Х. и сар. (1997): Васпитавање помоћу медија и руковање медијима. Београд: 
Иновације у настави, бр. 2.  
3. Стојановић, А. (2005): Медији масовних комуникација и медијско васпитање. Сомбор: 
Зборник: Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању.  
4. Маркоска, Д. (1998): Аудио-визуелна средства у вртићу. Шабац: Виша школа за образовање 
васпитача.  
5. Миљак, А. (1984): Функција ауди-визуелних средстава у богаћењу рјечника дјеце у 
дјечјим вртићима. Загреб. 
Допунска литература:  
Лоример, Р. (1998): Масовне комуникације, Клио, Београд. 
Миленковић, С. (2007): Медијска култура, Сремска Митровица: Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: /                Вежбе:     2  Студијски ист.  рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Компарирање, интерактивно учење, демонстрација, интерпретација, практичан рад и трагање за 
информацијама на Интернету.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност на вежбама 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 30   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Култура религија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Љубивоје Д. Стојановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним етичким принципима религијских учења, као и 
могућностима практичне примене истих. Тежиште предмета је на културолошкој интепретацији 
религијских садржаја у контексту интеркултуралног образовања, које мотивише интеркултурални дијалог, 
као један од начина јачања демократских принципа. Ако се зна да је Савет Европе још 2002. године започео 
пројекат „Нови изазови за интеркултурално образовање: религијске различитости и дијалог у Европи“, који 
је постао део програма“ Изградња стабилних и кохезивних друштава“; као и то да је у Ослу одржана 
конференција под радним насловом „ Религијске димензије интеркултуралног образовања“, онда јасно 
видимо циљ наведеног предмета. У том смислу се изучавају морални кодекси различитих религија, са свим 
њиховим културолошким особеностима, како би на основу јасних и тачних информација могли да их 
проверавају и креативно приступају свим различитостима. 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени за критичко мишљење о моралним принципима различитих религија, као и 
промишљање практичне примене истих у животну стварност;  стекли су способност усклађивања свих 
животних различитости и лакшег разумевање стања појединаца, како родитеља и деце, као и пружање 
конкретне помоћи у превазилажењу неких стања, на основу препознавања степена религиозности и 
конкретне припадности некој од религијских  заједница. 
Садржај предмета Теоријска настава 
- религиозност као културолошки феномен ( потреба унутрашњег усклађивања верника као грађанина 

конкретне друштвене заједнице, верска припадност није груписање у самодовољну групу 
истомишљеника); 

- учење о Богу и човеку из перспективе различитих религија; 
- верске истине и свакодневни живот (вера се не доказује и не намеће никоме, како постојати у свету са 

много „истина“, уважавање другог и другачијег); 
- питање љубави и мржње, истине и лажи, добра и зла из перспективе различитих религија; 
- живот у историјском и метаисторијском постојању из перспективе различитих религија; 
- учење о греху и смрти у различитим религијама; 
- верска толеранција и међурелигијски конфликти; 
- питање праштања и осуђивања у ширем друштвеном контексту; 
- корелација различитих религијских етичких принципа  и могућности њиховог утицаја на свакодневни 

живот (посебан осврт на проблем клерикализма); 
- догма и стваралаштво, истина и ауторитет, слобода и одговорност; 
- култ, ритуал, обред, уметничка слобода, митолошка нарација, религијски символи; 
- корелација различитих религија и покушаји стварања „нове вере“ као нестваралачки синкретизам, где 

се потискују разлике и све постаје велико ништа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
- Наведени садржаји као теоријско знање подразумевају и практичну проверу путем анализе конкретног стања, што 
значи да ће студенти узимати учешће у дискусијама, писати научне есеје на одређене теме и истраживати верску карту 
свога непосредног окружења.  
Литература  
- Елијаде, Мирча (1996), Водич кроз светске религије, Београд, Народна књига/Алфа; 
- Acguaviva,S-Pace (1996), Sociologija religija, Zagreb, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta; 
- Стојановић, Љубивоје (2009), Хришћани у свету, Београд, Хришћански културни центар; 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
        2 

Вежбе: 
    1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета:  Педагошка документација                                       
Наставник:  Биљана, Љ. Вујасин  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 3  
Услов: Нема  
Циљ предмета Овладавање основном терминологијом и вођењем педагошке и пословне 
документације. Примена (и израда) инструмената за дидактичку евалуацију активности и 
евалуацију програма рада у предшколској установи. Вођење документационог картона и 
дневника рада васпитача. Упознавање са основама предшколског система у Републици Србији.  
Исход предмета Разумевање основне терминологије и оспособљавање за вођење педагошке 
документације. Оспособљеност за тимски рад у изради делова Програма рада вртића. 
Оспособљеност за дидактичку евалуацију планова и програма рада и праћење индивидуалног 
развоја деце.  
Садржај предмета Основна питања система предшколског васпитања и образовања. Опште 
основе предшколског програма као основа за планирање и програмирање. Програмирање, 
планирање и евалуација. Инструменати за дидактичку евалуацију активности и евалуацију 
програма рада у предшколској установи (евиденционе и чек листе, скале, протоколи). 
Посматрање дечјег понашања и праћење индивидуалног развоја. Начини прикупљања података 
о деци. Регистровање запаженог о дечјем понашању, сарадњи са породицом и друштвеном 
средином. Концепција радне књиге за васпитаче. Стручна тела у вртићу. Стручно усавршавање 
васпитача.  
Литература  
Каменов, Е., (2006): Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу.  Нови Сад. Драгон. стр.170-192; 
193-244 
Правилник о општим основама предшколског програма (2006): (стр. 14-18; 50-58;70-74.)  
Kate Burke Walsh (2000): Program za rad sa decom uzrasta do 3 godine.-poglavlje Posmatranje, 
beleženje i informisanje o dečjem razvoju str. 94-127. Beograd. Centar za interaktivnu pedagogiju. 
Допунска литература  
Цветановић, В.,(1996): Култура пословног комуницирања у школи, Београд. Учитељски 
факултет. 
Грандић, Р.,прир.(2006): Глобализација и људска права (избор текстова), Нови Сад. Савез 
педагошких друштава Војводине.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: / 
 

Вежбе:   2 Семинари: 1  
Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Методе извођења наставе Вежбе – превођење текстова у структуру, образлагање са 
реторичким питањима, сучељавање мишљења, расправа на унапред најављену тему. Израда 
семинарског рада – мини истраживање. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност на вежбама 20 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт  
семинар-и 50   
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Студијски програм/студијски програми: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије, основне 
Назив предмета: Језичке игре и драматизација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана Ј. Келемен 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема 
Циљ предмета: Упознавање студената са елементарним језичким играма за децу најмлађег 
узраста. Стицање знања о спонтаним говорним играма детета. Оспособљавање студената за 
једноставан и правилан (изражајан) говор уз драматизацију помоћу гињол-лутака и сценских 
лутака. Оспособљавање студената за богаћење речника деце уз помоћ језичких игара и 
драматизације најједноставнијих књижевних остварења. 
Исход предмета: Студенти су упознати са елементарним језичким играма за децу најмлађег 
узраста. Студенти су стекли знање о спонтаним говорним играма детета. Оспособљени су за 
једноставан и правилан (изражајан) говор уз драматизацију помоћу гињол-лутака и сценских 
лутака. Студенти су оспособљени за богаћење речника деце уз помоћ језичких игара и 
драматизације најједноставнијих књижевних остварења. 
Садржај предмета 
Практична настава –Језичке игре и језичко стваралаштво најмађих.  Богаћење дечјег говора. 
Језичке игре у функцији развоја говора. Драматизација текста помоћу различитих врсти лутака. 
Варијанте примене лутака: игра васпитача, игра деце, заједничка игра. Могућности укључивања 
деце у анимирање лутака и драматизацију кратких прича. 
Литература  
Обавезна литература: 
Марјановић, Александра и сар. (1990): Дечје језичке игре, прво издање, Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства; Свјетлост, Сарајево.  
Maрковић, Мирјана и сар. (2009): Корак по корак 1: васпитање деце до три године : приручник 
за родитеље и медицинске сестре, шесто издање, Креативни центар, Београд. 
Јовановић, Небојша (2007): Луткарство и сценска лутка, Међународни центар књижевности за 
децу Змајеве дечје игре, Нови Сад. 
Допунска литература: 
Чејнен, Габријел (1992): Играчке и игре деце света, 2. издање, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 0 
 

Вежбе:  3 Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки 
рад: 0 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе Вежбе се одвијају у виду активне студентске радионице; 
самоорганизовано и интерактивно учење. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 35 
колоквијум-и 10+10 ..........  
писмена вежба  10   
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Program de studii: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Obiectul: JOCURI LINGVISTICE ŞI DRAMATIZĂRI  
Profesor: prof. dr. Brânduşa Juică 
Statutul obiectului: facultativ  
Numărul ECTS: 3 
Condiţii de prezentare la examen: Frecventarea cursurilor şi participarea activă la cursuri şi exerciţii. 
Obiective: Informarea studenţilor cu jocurile lingvistice de bază pentru cei mai mici copii. Însuşirea 
cunoştinţelor despre jocurile spontane de limbaj ale copiilor. Pregătirea studenţilor pentru utilizarea 
unui limbaj corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizărilor cu păpuşi. Pregătirea 
studenţilor pentru însuşirea competenţelor de îmbogăţire a vocabularului copiilor prin intermediul 
jocurilor lingvistice şi a dramatizărilor unor opere literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor mici. 
Achiziţii: Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice de bază pentru copiii de vârstă 
timpurie. Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice spontane ale copiilor. Studenţii şi-
au însuşit un limbaj corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizării folosind păpuşi de 
diferite feluri. Studenţii sunt pregătiţi pentru îmbogăţirea vocabularului copiilor folosind jocuri 
lingvistice şi dramatizări ale unor opere literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor de vârstă 
timpurie. 
Conţinutul obiectului:  
Cursuri teoretice – Jocuri lingvistice şi creativitatea la cei mai mici copii. Îmbogăţirea limbajului 
copiilor. Jocurile lingvistice în funcţia dezvoltării vorbirii. Dramatizarea textelor cu ajutorul 
marionetelor. Posibilităţi de includere a copiilor în animarea păpuşilor şi dramatizarea unor scurte 
povestiri. 
Bibliografie obligatorie: Magdalena Dumitrana – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, vol. 
1, Editura Campania, 1999; Traista fermecată, Îndrumător pentru cultivarea limbii materne şi 
nematerne la copiii preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001; Anişoara Ţăran 
– Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 
2007. 
Bibliografie facultativă: Ileana Magda – Vântul seamănă cuvântul – antologie de literatură română 
pentru copii şi tineretul şcolar, scrisă în Voivodina, R. Serbia, Vârşeţ, 2005; Veronica Lăzăreanu – 
Dumbrava însorită, Editura Libertatea, Panciova, 2004.  

 
Numărul orelor de cursuri 

                           Cursuri teoretice: 0                                                  Cursuri practice: 3                          
Metode de învăţământ: Cursurile se realizează în formă de ateliere; expuneri academice, utilizând 
elemente ale retoricii; învăţare interactivă şi independentă; dezbateri pe o temă dată. 

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii care preced examenul:  puncte Examenul final puncte 
activităţi la cursuri  10 examenul scris 30 
cursuri practice  examenul oral 30 
Colocvii 30   
lucrări de seminar    
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета:    ФИЛОЗОФИЈА ЕСТЕТСКОГ ВАСПИТАЊА                                       
Наставник: Проф. др Милан Д. Узелац 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета  Циљ предмета је да студенте упозна како са основним идејама о значају естетског 
васпитања које срећемо у делима великих филозофа и мислилаца о проблемима педагогије (Платон, 
Цицерон, Квинтилијан, Аквински, Царлино, Песталоци, Русо, Кант, Шилер) тако и са проблемима које 
одређује садашње стање уметности у доба власти масовних медија и дигиталних технологија а које битно 
утичу на методе васпитања и васпитање у целини. 
Исход предмета Оспособљавање студената за критички однос према тенденцијама у новој 
уметности и њен утицај и улогу на савремено васпитање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
 Филозофија, естетика, васпитање (Дух новог времена и сократовска идеја човека; Темељни 
педагошки појмови: породица, племенитост, држава, рад; Темељни естетички појмови: 
уметност, стваралаштво, уметничко дело, уметничка публика). Темељи науке о естетском 
васпитању (Савремене тенденције у науци о васпитању; Еманципација педагогије од религије и 
филозофије; Педагогија као наука и као пракса; Педагогија као техника и технологија; Улога 
науке о васпитању у доба технике; Формирање естетског и појмовно образовање у васпитном 
простору; Естетско васпитање у доба дигиталних технологија; Наука о васпитању и образовање 
наставника). Образовање и естетско васпитање (Предпојам образовања; Дух времена; 
Образовање у доба антике (грчко искуство бивствовања; грчка идеја образовања); Идеја 
естетског образовања у доба Хуманизма и Ренесансе; Идеје естетског образовања у доба 
немачке класике; Идеје естетског образовања у доба владавине технике; Педагошки проблеми 
естетског образовања нашег времена; Темељни феномени људског опстанка као претпоставка 
сваког могућег естетског васпитања. Проблеми модерног естетског васпитања (Друштвене 
институције, васпитање и естетско васпитање; Одређење човека као бића слободе и као бића 
света; Уметност и образовање; Уметност као делатност и као техника; Уметност као врлина и 
као дар; Уметност и њена публика; Профана и религијска димензија уметности; Естетско 
васпитање и савремени медији). 
Практична настава: расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, дискусија.  
Литература:  Узелац, М.: Дисипативна естетика, Нови Сад 2007; Узелац, М.: Естетика, Нови 
Сад 2003;  Грандић, Р.: Прилози естетском васпитању, Вршац 2007; Платон: Држава (више 
издања); Шилер, Ф.: Писма о естетском васпитању, Београд 1967; Јегер, В.: Паидеиа, Нови Сад 
1991; Идеи эстетического воспитания I-II, Moskva 1973; Fink, E.: Bildung und Erziehung, in: Fink, 
E.: Zur Krisenlage des modernen Menschen, Würzburg 1989, S. 132-229. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 
 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, трагање за 
информацијама на Интернету. 

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

20 практични испит (самостална 
акт. у  у оквиру методичке 
праксе) 

 

Колоквијум / Тест 30 усмени испит / Тест 50 
оцена писаних припрема    
самостална акт. у јасленој групи    
учешће у јавној анализи акт.    
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Студијски програм: Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета:   Европски контекст националних култура 
Наставник: др Мирча Маран 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике утицаја европске 
цивилизације на стварање и развој националне културе; да се оспособе за критичко 
промишљање о основним питањима међусобног утицаја и прожимања култура; да се 
упознају са најзначајнијим елементима европске цивилизације у српској националној 
култури.  
Исход предмета:.  Оспособљеност студената за критичко промишљање о основним 
питањима европског утицаја на развој националне културе; усвајена научна и стручна 
терминологије из области културне историје; упућеност студената у основне појмове и 
феномене из области културне историје.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава – Појам и дефиниција културе. Преглед развоја европске културе од 
антике до савременог доба. Национална култура – њен значај и основне карактеристике. 
Византијски утицај на стварање и развој националне културе. Западноевропски утицаји у 
средњем веку. Културно јединство балканског света. Исламска (османлијска) 
цивилизација и национална култура. Рационализам и барок у националној култури. 
Класицизам и романтизам и њихова улога у националном препороду. Нови утицаји 
крајем XИX и почетком XX века. Доба модерне технологије и утицај мас-медија.  
Практична настава – Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање 
радова и њихово образлагање на вежбама. 
Обавезна литература:  
Јован Деретић, Културна историја Срба, Београд 2005.  
Историја српске културе, Зборник, уредио Павле Ивић, Београд 1993.  
Историја српског народа, И-X, Београд 2001.  
Допунска литература:  
Френсис Дворник, Словени у европској култури и цивилизацији, Клио, Београд 2001. 
Стеван К. Павловић, Историја Балкана 1804-1945, Клио, Београд 2004.  
Волфганг Шмале, Историја европске идеје, Клио, Београд 2003. 
Јован Деретић, Историја српске књижевности, Просвета, Београд 2004.  
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941, И-ИИИ, 
Београд 1996-1997.  
Љубодраг Димић, Агитпроп култура – агитпроповска фаза културне политике у Србији 
1945-1952, Београд 1988. 
Адриан Негру, Сликарске радионице у Банату у XВИИИ и XИX веку, Вршац 2002.  
Миодраг Ал. Пуровић, Српска култура средњег века, Београд, Пешић и синови, 2002.   
Број часова  активне наставе  Остали часови  
Теоријска настава: 2 Практична настава: 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања се одвијају у виду излагања и активних студентских радионица; расправа на унапред 
најављену тему; образлагање ставова у расправи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и -   
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Specializarea: EDUCATOR PENTRU COPIII DIN CREŞĂ 
Felul şi nivelul studiilor: Studii de bază 
Denumirea cursului: Contextul european al culturilor naţionale  
Profesorul: dr. Mircea Măran 
Statutul materiei: facultativ 
ECTS: 5 
Condiţii: nu există 
Obiectivul materiei:  
Studenţii trebuie să cunoască caracteristicile principale ale influenţei civilizaţiei europene 
asupra formării şi dezvoltării culturii naţionale; să fie pregătiţi pentru gândirea critică 
referitoare la problemele de bază a influenţelor culturale reciproce; să însuşească elementele 
principale ale civilizaţiei europene în propria cultură naţinală.  
Finalitatea:  
Pregătirea pentru gândirea critică a problemelor de bază referitoare la influenţa europeană 
asupra dezvoltării culturii naţionale; însuşirea terminologiei ştiinţifice şi de specialitate din 
domeniul istoriei culturale; cunoaşterea noţiunilor şi a fenomenelor de bază din domeniul 
istoriei culturale.  
Conţinutul: 
Partea teoretică: Noţiunea şi definiţia culturii. Scurtă privire asupra dezvoltării culturii 
europene din antichitate până în epoca contemporană. Cultura naţională – importanţa şi 
caracteristicile ei. Influenţa bizantină asupra formării şi dezvoltării culturii naţionale. 
Influenţe occidentale în evul mediu. Unitatea culturală a lumii balcanice. Civilizaţia islamică 
(otomană) şi cultura naţională. Raţionalismul şi barocul în cultura naţională. Clasicismul şi 
romantismul şi rolul lor în renaşterea naţională. Influenţe noi la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului al XX-lea. Epoca tehnologiei moderne şi influenţa mediilor de 
comunicare în masă.  
Partea practică – Dezbatere despre conţinutul teoretic, schimburi de opinii, lucrări de seminar 
şi expunerea lor. 
Bibliografie obligatorie:  
Adrian Negru, Ghid prin istoria culturii române, Vârşeţ, 2005; 
Istoria României, Compendiu, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan – coordonatori, Cluj-Napoca, 
2004;  
Mirča Maran, Kulturni razvoj Rumuna u Banatu, Pančevo, 2004; 
Mircea Măran, Românii din Voivodina, Zrenjanin, 2009. 
Bibliografie complementară:  
Stevan K. Pavlović, Istorija Balkana 1804-1945, Beograd, 2004;  
Ion Bâtlan, Introducere în istoria şi filozofia culturii, Bucureşti, 1995; 
George Călinescu, Istoria literaturii române, Compendiu, Bucureşti, 1968. 
Numărul de ore teoretice: 2 practice: 1 
Metodele utilizate: 
Cursurile se desfăşoară sub forma prelegerilor academice şi a atelierelor studenţeşti active; dezbatere 
asupra temei propuse dinainte, discuţii asupra opiniilor luate. 

Evaluarea (numărul maxim de puncte 100) 
Obligaţii anterioare 
examenului 

Nr. de puncte 
 

Examenul final Nr. de puncte 

activitatea la ore 10 examen scris - 
activ. la orele practice 20 examen oral 50 
colocvii - ..........  
seminarii 20   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне, основне студије 
Назив предмета: Европски контекст националних култура (на ромском језику) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Рајко Ж. Ђурић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање продубљених знања о Европи, њеним народима и националним мањинама, кроз 
излагања о европској  историји и историјским процесима, друштвено-економском, политичком 
и културном развоју и побољшању положаја националних мањина, с посебним освртом на 
статус и права Рома, који представљају најбројнију националну мањину у данашњој Европи. 
Познавање идеја и појмова Европе, европске интеграције, европских институција и процеса 
доношења одлука, заједничке европске политике, способност комуницирања на матерњем 
језику, уз коришћење одговарајуће стандардне теримнологије, интерпретација европских 
догадјаја и процеса на матерњем језику. 
Исход предмета  
Студенти су овладали историјским  сазнањима  о историјским епохама, у распону од антике до 
савременог доба, о културној историји Европе, политичкој историји и идеологијама у Европи, 
процесу њеног уједињавања и структури ЕУ. Националне мањине и њихова права и слободе у 
медјународним и европским  документима. Развијена свест о новој Европи, правима и 
слободама националних мањина, вештине комуницирања на матерњем језику о процесима 
одлучивања у европским институцијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Европа и њен развој кроз историјске епохе: антика, средњи век, ново доба, савремено доба. 
Културна историје Европе. Политичка историја и идеологије. Националне мањине у Европи.  
Роми и њихов положај у европским државама. Холокауст Рома. Савремена Европа, европске 
институције и националне мањине.Роми у савременој Европи. Расизам и његови облици. 
Инклузија. 
Практична настава:Вежбе и семинар:  
Истраживања: Идентиковање европских речи и  појмова у породици, у свакодневном животу, у 
граду у којем се студира и у  Високој школи струковних студија за образовање васпитача „М. 
Палов“ у Вршцу. Називи европских институција на ромском. Израда семинарског рада.  
Литература  
Маран Мирча: Преглед историје цивилизације 
 Дјурић Рајко: Историја Рома 
         „              Историја холокауста Рома 
         „              Расизам: „Куга XX века“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.1-
2/2009, Н.Сад-Сремска Каменица 
        „               Роми у европској књижевност, Београд 1996 
 Пери Марвин: Интелектуална историја Европе,Београд 2000 
 Хејвуд Ендру: Политичке идеологије, Београд 2005 
 Кривокапић Борис: Заштита мањина у порецима националних држава, Београд 2004.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: Семинарске вежбе:  
1  

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава 30 усмени испт 25 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
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Студијско  програмо/студијске програмурја : Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге 
Котора тхај нивели студиенго: струковне,  студије 
Назив предмета: Европако контексто миноритенго  
Сикамно (Нав, машкарутно нав, њамо): Рајко Ж. Ђурић 
Статусо предметеско: шај те ашунелпе 
Ђиндо ЕСПБ: 3 
Шаипе: / 
Мајпалуно циљо предметеско 
Сикавипе пале џанглипе со си  годова Европа, ко трајил анде лате тхај лаће миноритетурја, 
сикавипе катар е Европаки историја економикано, политикано тхај културако аресипе тхај 
миноритенге хакаја а са гадава пале мајанглуно дићхипе пале Рома саве си мајбаре 
миноритетурја анде Европа. Сикавипе со си годова идеја Европаки, Европаке интеграције, 
европаке институције тхај процесо сар кетане анен импортантне  политикане гндурја пе дејаћи 
чхиб.  Са гадава ћерелпе пе стандардно романо чхиб анде Европа. 
Кова со сикавелапе  
Сикавипе катар историкано џанглипе катар е антика џи акана, катар е култураки историја 
Европаки, политикани историја тхај идеологија анде Еврепа, процесо кетаненго сар ви е 
структураанде  ЕУ. Националне миноритетурја тхај ленге хакаја анде машкартхемнутне 
лила.Гндо пале неви Европа, хакаја пале миноритетурја, џанглипе сар ћерелпе свато пе дејаки 
чхиб сар ви процесурја анде европаке институције. 
Сикавипе предметеско 
Е теоријско сикавипе 
Европа тхај лако зуралипе трујал историкани епоха: антика, машкарутно веко, неви врјама, 
ађесутни врјама. Култураки историја Европаки. Политикани историја тхај идеологија.    
Машкартхемутне минотитетурја анде европа.рома тхај ленго    тхан анде Европа Рома анде 
холокаусто.Ађесутни Европа. Европаке институције тхај миноритетурја. Рома анде ађесутни 
Европа.Расизмо тхај леске котора. Инклузија. 
Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа 
џанглимаске бућа: лосарипе алавенго саве си андар Европа а ћеренпе свато анде њамурја, анде 
трајо, анде форо Вршцо пе саво сикавелпе романи чхиб, пе Вучи школа М. Палов.  
Нава европеских институција а саве си рамосарде пе романи чхиб. 
 Е литература  
Маран Мирча: Преглед историје цивилизације 
 Дјурић Рајко: Историја Роменђи 
         „              Историја катар о холокаусто Роменго 
         „              Расизам: „Е Куга XX век“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.1-
2/2009, Н.Сад-Сремска Каменица 
        „               Роми у европској књижевност, Београд 1996 
 Пери Марвин: Интелектуална историја Европе,Београд 2000 
 Хејвуд Ендру: Политичке идеологије, Београд 2005 
 Кривокапић Борис: Заштита мањина у порецима националних држава, Београд 2004.  
Ђиндо катар е часурја по сикавипе 
Ворбенго 
сикавипе 
2 

  Е 
вежбе: 
 

Авер сикавимата: 
1 (семинареске  вежбе) 

 Студијско џанглимаско 
бући: 

Авер  часурја 

Е методе анде настава 
 

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)  
Мајанглуне сикавимаске бућа Е поенурја  Гатисаримаско егзамено  Е 

поенурја 
Сикавипе анде ворбенго 
сикавипе 

10 Рамосаримако егзамено 15 

Практикано сикавипе 30 Ворбенго егзамено 25 
колоквијумурја 10 ..........  
Е семинарја 10   
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Студијски програм/студијски програми : ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА ДЕЧИЈЕ ИГРЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме):мр Тања П. Недимовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Одслушани курсеви из Опште психологије и Развојне психологије  јасленог узраста 
Циљ предмета: Студенти треба да стекну знања о игри као социјалном феномену и 
игри као фактору когнитивног развоја деце јасленог узраста. Оспособљавање студената 
за практичну примену стечених знања у професионалној пракси. 
Исход предмета: Стечена знања о значају игре и знања о игри као социјалном 
феномену и игри као фактору когнитивног развоја деце јасленог узраста. Студенти су 
оспособљени за практичну примену стечених знања у професионалној пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Одређење и суштина дечије игре 
2. Савремена схватања о дечијој игри 
3. Игра у васпитању, игра и интелектуални процеси 
4. Когнитивни аспект игре: функционална игра, конструктивна игра, игра 

претварања, игре са правилима; 
5. Социјални аспект игре: посматрање; самостална игра; упоредна игра; упоредно-

свесна игра; једноставна социјална или повезујућа игра; комплементарна и 
узајамна игра; сараднича игра  

6. Базични стилови игре: конструкције и грађење; симболика и драматизација 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Дискусија о садржајима теоријске наставе, и њихова разрада. Вежбе намењене усвајању 
принципа радионичарског рада.  
Литература  
Ељкоњин, Д. Б. (1994): Психологија дечије игре, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 
Ивић, И. (1994): Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 
Манојловић, А., Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета, Центар за 
примењену психологију, Београд 
Допунска литература 
Дошен Добуд А. (2005): Мало дијете велики истраживач, Алинеа, Загреб 
Старц, Б., Обрадовић М.Ч., Плеша, А., Профаца Б., Летица, М. (2004): Особине и 
психолошки увјети развоја дјетета предшколске доби, Голден маркетинг – Техничка 
књига, Загреб 
Број часова  активне наставе:  
Предавања: 3 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: : Интерактивна предавања;  методологија извођења вежби садр-
жи технике групног рада, дебате, презентације, дискусије, анализе садржаја и демонстрације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 20+20 ..........  
радионица 10   
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Студијски програм: Васпитач деце јасленог узраста                                                     
Врста и ниво студија: струковне, основне 
Назив предмета: Рана идентификација даровитости 
Наставник:  проф. др Гојков, С. Грозданка  и  др Наташа, Б. Стурза-Милић,  др Еуђен, Н. Чинч              
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: / 
Циљ предмета  
Упознавање суштине и значаја  идентификације даровите деце на јасленом узрасту. Стицање знања о 
идентификаторима ране даровитости у оквиру когнитивног развоја, моторног развоја, језичког развоја, 
самопомоћи и социјализације. Упознавање метода, техника и инструмената за рану идентификацију 
даровитости. Креирање изазовних ситуација за испољавање дечје даровитости. 
Исход предмета  
Стечена знања о приступима, суштини  и значају раног преознавања даровитости  предшколском узрасту. 
Стицање компетенција  за идентификацију даровитости на раном предшколском узрасту. Оспособљеност 
за примену савремене методологије за рано откривање даровитости.   
 
Садржај предмета Теоријска настава 
Приступи дефинисању даровитости – интелектуална, моторичка, језичка, музичка. Процесна дијагностика 
– уочавање, праћење и стварање изазовних ситуација за испољавање и подстицање даровитости. Однос 
између начина дефинисања даровитости и избора методолошких приступа. Идентификатори ране 
даровитости  за когнитивни развој, језички развој, моторни развој, музику даровитост, социјализацију и 
самопомоћ. Идентификација на раном узрасту – pro et contra. Карактеристике моторичких способности и 
природних облика кретања даровите и напредне деце јасленог узраста. Методе ране идентификације и 
подстицања моторичке даровитости.  
Рано испољавање музичке даровитости - опште одлике. Елементи музичког израза у функцији 
идентификације музичке даровитости (тонска висина, ритмички и метрички елементи, динамика, агогика и 
карактер). Методе ране идентификације музичке даровитости. Проблеми у идентификацији музичке 
даровитости на најмлађем узрасту. Подстицање музичке даровитости код деце јасленог узраста. 
Практична настава- вежбе: Упознавање и примена инструмената за рану идентификацију даровитости. 
Литература  
1. Гојков, Г., Стурза – Милић, Н., Гојков – Рајић, А., Стојановић, А. (2002): Рана идентификација 
даровитости. Виша школа за образовање васпитача. Вршац. 
2. Гојков, Г., (2008): Дидактика даровитих. Вршац. Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“. 
3. Максић, С. (1999): Рана идентификација креативности, у: Зборник бр. 5. Виша школа за образовање 
васпитача. Вршац. 
4. Стурза-Милић, Н. (2009): Идентификација моторичке даровитости, поглавља: Моторичка даровитост 
(стр. 20-36); Интегрални развој детета – основа за мултиваријантно разумевање моторичке даровитости 
(стр.100-117); Однос раног моторног развоја и моторичке даровитости (стр.117-123, 236-241); Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац. 
Допунска литература  
5.Ивић, И. (1988): Идентификација и обухват обдарених, У: Успостављање система рада са талентованом 
децом и омладином. Београд. Републички завод за унапређивање васпитања и образовања. 
6. Јанежић, М. (2003): Музичке предиспозиције. Београд. Про Арт.  
7. Андре, Л. (2009): Педагогија музичког конструкта, Београд. Андрејевић. 
Број часова  активне наставе 3+0+1 
Предавања:  3 Вежбе:         1  Студијски истраживач.  рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, резимирање идеја на предавању; проблемско 
излагање; сучељавање мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред најављену 
тему; антиципитање последица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
вежбе 10 усмени испт 60 
колоквијум 10 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: Методика ликовног васпитања  деце  јасленог  узраста 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Адријан Т. Негру 
Статус предмета:Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Основни задатак васпитања деце раног узраста је очување, подржавање и 
оплемењивање спонтаног израза детета у односу на околину и поштовање његове индивидуалне 
особености у откривању света и развоју. Неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета 
(кроз различите системе и облике активности и игре) уважавање специфичности узраста и индивидуалних 
потреба детета,стварање повољне социјално емотивне климе и структуирање васпитне средине која 
задовољава потребе и мотивише дете. Стога се током реализације ликовне активности на јасленом узрасту 
деци пружају информације и објашњења, упознају се са ликовним материјалима и техникама, подстиче се 
развој моторике, чулне осетљивости и свести о организацији простора. 
Исход предмета Мотиви блиски деци користе се као подстицај за решавање различитих 
ликовних задатака од којих сваки има јасно одређен циљ. Унутар васпитно-образовног рада 
трага се за корелативним везама између ликовних активности и осталих васпитно-образовних 
области. Током реализације ликовних активности најважније место заузима процес рада и оно 
што деца тиме добијају је, пре свега, велика радост и задовољство, затим нова искуства 
(тактилна, интелектуална, просторна), и можда најважније, поверење у себе и своје моћи и 
поверење у своју околину која прихвата, цени и подстиче. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Неговање креативности у области ликовног изражавања, подразумева подстицање 
интересовања за цртање, сликање, коришћење и комбиновање боја, обогаћивање цртежа и 
експериментисање ликовним техникама. У богаћењу дечјег искуства и подстицаја развоја планирају се 
посебни задаци садржаји и активности у оквиру: 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Креативне уметничке 
активности са материјалима различитих текстура, велики листова папира, лепка, боје и материјале који 
одражавају могућностидеце да користе по избору у циљу подстицања креативности. Организовање игара 
са комадима различитих боја, облика, величина. 
Литература Grupa autora (1984) Razvijanje opažanja i shvatanja prostora kod dece predškolskog uzrasta. 
ZZU vaspitanja i obrazovanja grada Beograda  
Karlavaris, B., Kelbli, J., Stanojević-Kastori, M. (1986) Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece za 3. i 4. 
godinu Pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva  
Negru, A. (2002), Metodika likovnog vaspitanja, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; академско 
излагање, шематско приказивање структуре садржаја, самоорганизовано и интерактивно учење; аудио-
визуелна метода, метода демонстрације, практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит   20 
практична настава 30 усмени испт 30 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и    
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Orogranul / programele de studii : Educator pentru creşă 
Felul şi nivelul de studii: studii de specialziare- studii înalte de specializare  
Denumirea obiectului: Metodica educaţiei plastice pentru creşă  
Profesorul: (Numele, iniţialul numelui unui părinte, numele de familie): Adrian T. Negru 
Statusul obiectului:  Obligatoriu 
Numărul de ESPB: 4 
Condiţii: nu există 
Obiectivele:  Sarcina principală a educaţiei copiilor de creşă este păstrarea şi modelarea expresiei 
spontane al copilului în raport cu mediul înconjurător, precum şi respectarea individualităţii la 
descoperirea lumii. Îngrijirea, stimularea şi îmbogăţirea evolării spontane a copilului (prin diferite 
sisteme şi forme de activitate), respectarea specificului vârstei şi necesităţilor personale ale copilului, 
crearea condiţiilor emoţionale şi sociale, structurarea mediului educativ care trebuie să satisfacă şi să 
motiveze copilul. Pe parcursul realizării activităţilor din domeniul artelor plastice copiii de la creşă 
trebuie să cunoască materialele şi tehnicile, precum şi să se stimuleze dezvoltarea motrică.  
Rezultatele aşteptate: Motivele apropiate copilului se folosesc ca motivare la realizarea diferitor 
sarcini plastice, dintre fiecare din ele are scopul propriu. În cadrul activităţi educative se cere corelarea 
dintre artele plastice şi alte domenii de interes ale copilului. Pe parcursul realizării activităţilor plastice 
pe primul loc este procesul de muncă şi rezultatele care sunt aşteptate, în primul rând bucuria şi 
satisfacţia , noile iscusinţe (tactile, intelectuale, spaţiale).   
Conţinutul obiectului 
Partea teoretică: Îngrijirea creativităţii în domeniul artelor plastice  subânţelege stimularea intereselor 
pentru desen, pictură, folosirea şi combinarea culorilor, îmbogăţirea desenului şi experimentarea cu 
tehnicile.  
Partea practică: exerciţii, alte forme de învăţământ, investigarea:  Activităţile artistice creative cu 
materiale diferite, colile mari de hârtie,  culorile şi materialele care reflectă posibilităţile copiilor de a le 
folosii cu scopul stimulării creativităţii: Organizarea jocurilor cu materiale de culori şi forme diferite. 
Literatura: Grup de autori,  (1984) Razvijanje opažanja i shvatanja prostora kod dece predškolskog uzrasta. 
ZZU vaspitanja i obrazovanja grada Beograda  
Karlavaris, B., Kelbli, J., Stanojević-Kastori, M. (1986) Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece za 3. i 4. 
godinu Pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva  
Negru, A. (2002), Metodika likovnog vaspitanja, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac 
Numărul de ore de învăţământ activ: 
Cursuri: 
3 

Exerciţii: 
2 

Alte forme de învăţământ: Studii şi investigaţii: : 
 

Restul de ore: 

Metode de realizare a procesului de învăţământ: Cursurile se desfăşoară în formă de ateliere 
studenţeşti, expunerea academică. Prezentarea schematică a conţinuturilor, autoorganizarea şi învăţarea 
interactivă, metoda audio-vizuală, metoda demonstrării, activităţile practice.  

Valorizarea cunoştinţelor (numărul maxim 100 puncte)   
Obligaţiile înainte de examen: puncte Examenul final  puncte 
Activităţile pe parcursul cursurilor 10 Examenul în scris – test grilă   20 
Activitatea practică 30 Examenul oral 30 
Colocviu 10 ..........  
Lucrări de seminar    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: МЕТОДИКА МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА                                
Наставник:  проф. др Јон Лелеа 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положени испити: Вокално-инструментални практикум 1,2,3 и Музичке игре деце 
јасленог узраста 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за разумевање и уважавање фактора развоја музикалности деце 
јасленог узраста. Упознавање студената са конститутивним питањима методике музичког 
васпитања десе у јаслицама. Оспособљавање студената за преношење стручних и уметничких 
знања и вештина у раду са децом до 3 године живота. Формирање позитивног става код 
студената за рад са децом овог узраста.  
Исход предмета  
Студенти су упознати са конститутивним питањима методике музичког васпитања; музичком 
литературом примереном узрасту деце до 3. године; развијене способности перцепције и 
репродукције у оквиру различитих музичких активности (извођење, стварање и слушање 
музике); развијена способност практичне примене основних теоријско-методичких знања и 
вештина  у активностима са децом у јаслицама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Место и улога музичког васпитања у општем систему васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 
године. Циљеви и задаци методике музичког васпитања у јаслицама. Историјски осврт на развој 
музикалности и музичких способности деце јасленог узраста. Планирање реализације циљева, 
задатака и садржаја методике музичког васпитања код деце од 6 месеци до 3 године. Увођење 
савремених метода и поступака као и стручне литературе код планирања активности са децом 
овог узраста. 
Практична настава: 
Практична реализација музичко-ритмичких активности код деце узраста од 6-36 месеци. 
Корелација музике са другим областима код деце овог узраста. Утицај музике на : физичко-
сензорски, социјално-емоционални и умни развој деце. Стварање и одржавање ведрог 
расположења, развијање интересовања за ствари и појаве из непосредне околине и учествовање 
у активностима које доприносе физичком, социјалном и интелектуалном развоју  коришћењем 
музичких садржаја. Практична примена музике у јаслицама: извођење и слушање музике, 
дидактичке музичке игре, видови дечијег стваралаштва итд. 
Литература  
1. Касагић, Ђ., Бојановић, И. (1995): Игре покретом, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства 
(З.У.Н.С.); 
2. Домоњи, И. (1986): Методика музичког васпитања у предшколским установама, Сарајево: Свјетлост; 
3. Елјконјин, Д.,Б. (1981): Психологија дечије игре, Београд, З.У.Н.С.; 
4. Манстериотти, В. (1978):Музички одгој на почетном ступњз, Загреб,: Школска књига; 
5. Виготски, Л.С. (1971): Игра и нјена улога у психичком развоју детета, Београд: Предшколско дете; 
6. Воглар, М. (1980): Како музику приближити деци, Београд: З.У.Н.С.; 
7. Марковић, К. Р. и сарадници (1986): Музика и предшколско дете, Београд, Завод за уџбенике и наставна 
средства; 
8. Марковић, К. Р. (1998): Психологија музичких способности, Београд: З.У.Н.С.; 
9. Пантелић, Ђ., М. (1997): Дисање при певању, Шабац, Зборник радаова В.Ш.О.В. бр. 6. ; 
10. Пантелић, Ђ., М. (1998): Методика музичког васпитања десе предшколског узраста, Шабац, В.Ш.О.В.; 
11. Толичић, И. (1966): Дете упознајмо у игри, Београд: З.У.Н.С. 
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Numirea obiectului de învăţământ: METODICA EDUCAŢIEI MUZICALE ÎN CREŞA DE COPII    
Profesorul:  prof. univ. dr Ion Lelea  
Categoria obiectului de studiu: Obligatoriu 
Број ЕСПБ: 6 
Condiţiile:  absolvirea Practicii vocal-instrumentale 1,2 şi 3 şi  Jocurile muzicale la creşa de copii 
Obiectivele: 
 Pregătirea studenţilor pentru înţelegerea şi respectarea factorilor de dezvoltare a muzicalităţii a 
copiilor de  la vârsta între 6 luni şi 3 ani. Informarea studenţilor cu datele utile ale obiectului educaţiei 
muzicale în creşa de copii.  Instruirea acestora pentru a fi capabili să transmită cunoştinţele  de 
specialitate şi cele practice în munca cu copiii de această vârstă.  
Rezultatul final:  
Însuşirea practică a problemelor cheie ale obiectului metodicii educaţiei muzicale. Familiarizarea 
studenţilor cu literatura muzicală pentru această vârstă. Dezvoltarea capacităţilor de percepere 
conştientă şi reproducere în cadrul diferitelor activităţi muzicale  ( de interpretare, audiere şi 
creativitate). Aplicarea în cadrul activităţilor practice a cunoştinţelor şi deprinderilor din domeniul 
teoretic  şi  a didacticii muzicale la creşa pentru copii. 
Conţinutul obiectului:  
Instruirea teoretică:  
Locul, obiectul şi importanţa educaţiei muzicale în sistemul global al instruirii copiilor de vârsta de la 
6-36 luni. Obiectivele şi sarcinile metodicii educaţiei muzicale în creşa de copii. Cronologia 
dezvoltării muzicalităţii şi a capacităţilor muzicale la copiii de această vârstă. 
Planificarea realizării obiectivelor şi a conţinuturilor metodicii educaţiei muzicale la copiii de această 
vârstă. Aplicarea metodelor, procedeelor şi a mijloacelor contemporane, folosirea literaturii de 
specialitate la  planificarea proiectelor didactice a activităţilor muzicale din creşa de copii.  
Instruirea practică:  
Realizarea practică a activităţilor ritmico-melodice la copiii între 6-36 luni. Corelaţia dintre muzică şi 
alte discipline la această vârstă. Influenţa muzicii asupra dezvoltării fizico-intuitive, social-emoţionale 
şi intelectuale ale copiilor. 
Formarea şi păstrarea unui climat pozitiv de bună dispoziţie, dezvoltarea interesului pentru mediul în 
care trăieşte copilul şi participarea la activităţile care contribuie la dezvoltarea fizică şi intelectuală 
prin folosirea conţinuturilor artei muzicale. Folosirea practică a muzicii în creşa de copii prin: 
reproducere, audiere, joc muzical, creativitate muzicală etc. 

Literatura: 
1. Касагић, Ђ., Бојановић, И. (1995): Игре покретом, Београд, Завод за уџбенике и наставна 

средства (З.У.Н.С.); 
2. Bălan, G (1998): Cum să ascultăm muzica, Bucureşti, Ed. Minerva; 
3. Домоњи, И. (1986): Методика музичког васпитања у предшколским установама, 

Сарајево: Свјетлост; 
4. Виготски, Л.С. (1971): Игра и нјена улога у психичком развоју детета, Београд: 

Предшколско дете; 
5. Марковић, К. Р. и сарадници (1986): Музика и предшколско дете, Београд, Завод за 

уџбенике и наставна средства; 
6. Марковић, К. Р. (1998): Психологија музичких способности, Београд: З.У.Н.С.; 
7. Пантелић, Ђ., М. (1998): Методика музичког васпитања десе предшколског узраста, 

Шабац, В.Ш.О.В.; 
8. Pânişoară, I.,O. (2003): Comunicarea eficientă, metodă de interacţiune educaţională, Bucureşti, 

Ed. Poligrom; 
9. Толичић, И. (1966): Дете упознајмо у игри, Београд: З.У.Н.С. 

Numărul de ore  Instruire teoretică: 3 Instruire practică: 2 
Metode şi  procedee:  expozitive,  exerciţiul,  audiţiile,  evaluarea  obiectivă etc. 

Evaluarea obiectivă ( maxim 100 de puncte)  
Obligaţiile premergătoare 
examenului 

puncte Examenul final puncte 

activităţi în perioada prelegerilor 15 examinare orală 20 
instruirea practică 25 examinare 

practică 
40 
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: РАЧУНАРИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предраг, Б, Пртљага 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема посебних услова 
Циљ предмета 
Кроз вежбе студенти се оспособљавају да користе рачунаре као извор информација 
везаних за јединицу активности која се обрађује. У практичном делу наставе указује се 
и на добре и лоше стране употребе рачунара и Интернета у образовању. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да користе могућности рачунара у припреми васпитно-
образовног рада, у циљу прикупљања информација и садржаја за реализацију наставног 
часа. 
Садржај предмета 
Практична настава:Вежбе 
Студенти се оспособљавају да коришћењем рачунара и Интернета, односно 
интерактивних енциклопедија и база знања сакупе материјал за реализацију 
активности. Кроз вежбе студенти се оспособљавају да користе рачунаре као извор 
информација везаних за наставну јединицу која се обрађује, као и техничке уређаје 
неопходне за припрему јединице активности: скенер, дигитални фото-апарат и мини 
камере. Студенти се оспособљавају да користе slide-show софтвере и видео пројекторе. 
Литература  
- Образовна информациона технологија, Петар Д. Мандић, Данимир П. Мандић, 
Учитељски факултети у Београду, Јагодини и Ужицу, Београд, 1996. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Практичан рад у рачунарској учионици. Израда семинарског рада и презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава - вежбе 40 усмени испит 30 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне / основне 
Назив предмета: Модели професионалног развоја васпитача 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Биљана, Љ. Вујасин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање са компетенцијама и моделима професионалног развоја – традиционални (техничко 
рационално схватање стручног деловања и савремени (критичко-рефлексивно схватање струке) 
Обука за пружање подршке развоју компетенција приправника и ментора. 
Оснаживање  свести о  важности професионалног развоја .Подизање нивоа сарадње између 
ментора и приправника. Професионални развој као одговор на изазове сталних промена. 
Исход предмета  
Обликовање и мењање схватања о значају професионалног развоја васпитача. Стечене 
компетенције васпитача јасленог узраста.  
Оснаживање компетенција ментора и приправника. Разјашњавање професионалне компетенције 
Усмеравање и подстицање професионалнг и личног развоја васпитача.  
Садржај предмета 
- Васпитачка струка као комплексна и рефлексивна делатност 
 врсте или модели рефлексије у настави, стратегије и начини подстицања рефлексије. 
- Способност самокомпетенције;  
- Социјалне компетенције (комуникативна, емоционална, еманципаторска);  
- Кључне компетенције образовања за акциону компетентност;  
- Модели професионалног развоја (по Фулеровој, Кагановој, Хаберману, Берлинеу, Драјфусу, 
Фоксу, Колбу, Скардамалијевој и Беритеру); 
- Схватања о професионалном развоју наставника/учитеља и васпитача (традиционално и 
алтернативно критичко-рефлексивно);  
- Комуникацијске вештине наставника (лични и професионални потенцијали у комуникацији);.  
- Креирање сопственог модела професионалног развоја. 
Литература  
1. Валенчич Зуљан, М., (2008): Учитељ на путу професионалног развоја од почетника до 
експерта. Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ Вршац 
2. Гојков, Г., Грандић, Р. и др. (2008): Компетенције учитеља и васпитача. Вршац. Висока 
школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ Вршац. 
3. Стаматовић, Ј. (2006): Стручно усавршавање као сегмент професионалног развоја – 
процес и потребе. 
Настава и васпитање – Часопис за педагошку теорију и праксу, бр. 4. .Београд. Педагошко 
друштво Србије. 
4. Група аутора (2009): Ментор и приправник – Водич за  наставнике, васпитаче и стручне 
сараднике. Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални 
развојзапослених у образовању. Београд. 
5. Рајовић, В., Радуловић, Л. (2007): Како наставници опажају своје иницијално образовање: 
на који начин  су  стицали знања и развијали компетенције. Настава и васпитање – 
Часопис за педагошку теорију и праксу, бр. 4. стр. 413-434. .Београд. Педагошко друштво 
Србије. 
6. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника.Службени гласник 
РС, бр 22/2005 и 51/2008. 
7. Правилник о стручно-педагошком надзору, Службени гласник РС, бр 19/2007. 
Број часова  активне наставе   
Предавања: Вежбе:    2  Студијски истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Сарадничко и тимско поучавање, радионице, дискусија; индивидуалан и тимски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена (100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
практична настава 30 усмени испит 50 
колоквијум 20   
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: Струковне студије, основни 
Назив предмета: Предшколски курикулум  
Наставник: проф. др Грозданка Гојков, Снежана Л. Пртљага 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  
Циљ предмета 
Да студенти добију јасан појам курикулума и схвате суштину сусрета англосанксонске и европске 
педагошке традиције: да размеју функцију курикулума, педагошке парадигме израде курикулума и 
да се оспособе да уочавају потребе и дефинишу идеје којима би се допринело унапређивању 
наставе и учења, те да даље буду у стању да одређују приоритете, дефинишу циљеве развоја 
образовне средине и развију план развоја области коју желе унапредити. 
Оспособити студенте за самосталну израду развојних планова 
Исход предмета  
Стечена знања студената о појму курикулум и схваћена суштина сусрета англосанксонске и 
европске педагошке традиције: функција курикулума, педагошке парадигме израде курикулума. 
Оспособљени студенти да уочавају потребе и дефинишу идеје којима би се допринело 
унапређивању учења, те да даље буду у стању да одређују приоритете, дефинишу циљеве развоја 
образовне средине и развију план развоја области коју желе унапредити. 
Оспособљени студенти за самосталну израду развојних планова.  
Садржај предмета 

• Појмовна разграничења: курикулум, каталози знања, национални образовни стандарди, 
педагошки стандарди, наставни план и програм, предшколска дидактика, предшколски 
курикулум, отворени курикулум. 

• «Сусрет» англосанксонске и европске културно-педагошке традиције 
• Теоријски концепти и методолошки приступ израде курикулума и национални образовни 

стандарди 
• Курикулум у функцији подстицања виших нивоа квалитета у образовном систему 
• Педагошке парадигме израде курикулума 
• Предшколски курикулум и аутономија установе 
• Израда развојног плана 

Литература  
Клеменовић, Ј., (2009): Савремени предшколски програми, Савез пед. друш. Војводине и Висока 
школа струковних студија за образовање васп. „Михаило Палов“, Вршац 
Марч, Ц., (1994): Курикулум, Едука, Загреб 
Стол, Л., Финк, Д., (2000): Мењамо наше школе-Како унапредити делотворност и квалитет 
школа, Едука, Загреб 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
0 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Тимски рад студената на снимању развојних приоритета и дефинисању циљева и задатака, као и на 
изради развојног пројекта, дискусија са аргументацијом, израда скица и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 50 
практична настава 30 усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста 
Врста и ниво студија: струковне студије, основне 
Назив предмета: ХОР  
Наставник: Др Еуђен Чинч 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  / 
Циљ предмета 
Развијање музичких способности студената. 
Исход предмета  
Развијене музичке способности студената. 
Садржај предмета 
Повезивање теорије и праксе. 
Основна литература  
Лелеа, Ј., Појмовно одређивање музикалности на раном узрасту као услов 
идентификације даровитости, Зборник 1, стр. 148-153, Виша школа за образовање 
васпитача, Вршац, 1995 
Допунска литература: 
Божин, А., Дејић, М., Гојков, Г., Јосифовић, Д., Магда, И., Негру, А., Пасер, В., 
Стојановић, А., Стурза- Милић Н., Лелеа, Ј., Даровити и шта са њима- Приступи 
идентификацији музичке даровитости, стр. 173-179, Учење путем откривања у 
учионици, стр. 180-188, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2003 
Завршки, Ј., Методичке упуте за рад са дјечијим збором,П.К.З., Загреб,1951 
Илић, В., Хорске вокализе,Музичка академија, Београд, 1957 
Ђурковић, Б., Основи хорске вокалне технике, ФМУ, Београд,1983 
Број часова  активне 
наставе 

 Остали часови  

Теоријска настава: 0 Практична настава: 2  
Методе извођења настае 
Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, интерпретација, 
симулација, моделовање, методе евалуације, музичка игра имагинације и инвенција, 
преобликовање.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања   писмени испит  
практична настава 40 усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦE ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Врста и ниво студија: Основне, струковне студије 
Назив предмета: МОТОРИЧКЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Наташа Б. Стурза-Милић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положен предмет Методика физичког васпитања деце јасленог узраста 
Циљ предмета 
Оспособити студенте за разумевање феномена моторичке игре и њене интегралне и васпитне 
функције у раду са децом јасленог узраста. Оспособити студенте за стваралачку примену 
моторичких игара и игроликих активности у раду са децом јасленог узраста.   
Исход предмета  
Оспособљеност студената за разумевање феномена моторичке игре и њене васпитне функције у 
раду са децом јасленог узраста, као и за стваралачку примену моторичких игара и игроликих 
активности у раду са децом јасленог узраста. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Значај моторичке игре за интегрални развој деце јасленог узраста. 
Моторичка игра у физичком васпитању деце јасленог узраста. Врсте моторичких игара. 
Варијанте моторичких игара. Моторичке игре у систему организационих облика активности. 
Моторичке игре у систему васпитних група и дневног плана рада. Специфичност покретних 
игара зависно од узраста. Моторичке игре и игролике активности за децу узраста 1-2 године. 
Моторичке игре и игролике активности за децу узраста 2-3 године. Методичка упутства у 
реализацији моторичких игара у раду са децом јасленог узраста. 
Практична настава- вежбе: Избор и примена моторичких игара у раду са децом јасленог узраста. 
Писање припрема за реализацију моторичких игара и игроликих активности са децом јасленог 
узраста. Израда импровизованих реквизита који се могу користити у моторичким играма и 
игроликим активностима у раду са децом јасленог узраста. 
Литература  
Стурза-Милић, Н. (2009): Моторичка игра у функцији интегралног развоја детета, материјал за 
припрему испита из предмета Основе спорта младих, Факултет спорта и физичког васпитања, 
Београд. www. dif.bg.ac.yu (књига је у штампи). 
Стурза-Милић, Н. (2010): Motor Knowledge accumulation and motor creativity manifestation 
(Akumulacija motoričkog znanja i manifestacija motoričke kreativnosti). 12th International ECHA 
Conference, Paris, France, full papers no.8. www.echa2010.eu, str. 56-64. 
Стурза-Милић, Н. (2010): Разлике између дечака и девојчица у моторичкој креативности. 
Зборник радова са 6-тог међународног симпозијума „Дете у покрету“, Порторож, Словенија, 
стр. 42-50. 
Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета (методички приручник за 
студенте и васпитаче), поглавље: Покретна игра у физичком васпитању деце узраста до 3 год, 
стр. 145-152, 166-175, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
1 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, 
компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, трагање за информацијама на 
Интернету, стварање нових идеја и релација, практични радови студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току пред. и вежби 5+5   Усмени испит 50 
колоквијум 30   
израда импровизованог 
реквизита 
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