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)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
усмени испит
60
колоквијум
30
/

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: Други
3
наставе:

облици 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
практична настава
колоквијум-и

10
60

писмени испит
усмени испит
..........

30

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: Други
3
наставе:

облици Студијски
истраживачки рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
активност
у
току 10
предавања
практична настава
10
колоквијум-и
60
семинар-и

Завршни испит
писмени испит

поена
10

усмени испт
..........

10

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.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки часови
3
рад:
Методе извођења наставе
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест (лексика, граматика,
50
10
читање/разумевање текста)
практична настава
колоквијум-и /међутестови
..........
40
семинар-и

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки
0
рад: 0
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
15+15
..........
семинар-и
5

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, VârşeţTimişoara, 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
10
30
activităţi la cursuri
examenul scris
30
cursuri practice
examenul oral
30
colocvii
lucrări de seminar

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,формазначење, 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:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
1

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
20
20

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
Е вежбе Авер сикавимата:
сикавипе:
1

Авер часурја
Студијско џанглимаско
бући:

Е методе анде настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)
Мајанглуне сикавимаске бућа
Ворбенго сикавипе
Практикано сикавипе
колоквијумурја
Е семинарја

Е поенурја
10
30
10
10

Гатисаримаско егзамено
Рамосаримако егзамено
Ворбенго егзамено
..........

Е поенурја
20
20

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
Остали
Број часова активне наставе 5
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
3
2
рад:

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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
10
20+20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

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:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
0

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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

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: Вежбе: Семинарски рад:
3
1
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
колоквијум
оцена семинарског рада

10
30
15

усмени испит

45

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 1
Семинари: 1
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
20
учешће у заједничким расправама
15
усмени испит
30
писањем радова и њиховим
10
..........
образлагањем на вежбама
семинар-и
15

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
Остали
Семинар:
Предавања:
Вежбе:
Студијски истраживачки
часови
1
2
1
рад:
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
30
20
колоквијум-и и семинраски рад
20+20
..........

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 (духовнонаучна 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

Остали
Број часова активне наставе 30 (2+0+0)
часови
Предавања: 2
Вежбе:
Други облици наставе:
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)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
усмени испит
20
60
колоквијуми
..........
20

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: Други
3
наставе:

облици 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
практична настава
колоквијум-и

10
60

писмени испит
усмени испит
..........

30

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:
Други облици наставе:
3

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
10
60

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
10
10

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
3
рад:
Методе извођења наставе
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
тест (лексика, граматика,
40
10
читање/разумевање текста)
практична настава
усмени испит (говорне
20
вештине – решавање
комуникативних задатака)
колоквијум-и /међутестови
..........
30
семинар-и

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 3 Вежбе:1 Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:

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

Колоквијум / Тест
оцена писаних припрема
самостална акт. у јасленој групи
учешће у јавној анализи акт.

30

практични испит (самостална
акт. у у оквиру методичке
праксе)
усмени испит / Тест

45

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
1
Методе извођења наставе
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
20
..........
семинар-и

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови:
Предавања:
Вежбе:
Семинар:
Студијски истраживачки
0
0
2
1
рад:
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
активност у току вежби
семинар

поена
10
20

Завршни испит
писмени испит

поена
70

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања /
Вежбе: 2
Семинар: 1
Студијски истраживач.
рад:
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
активност на вежбама
практична настава
семинар-и

поена
20
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

поена
20
30

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.
Практична настава: 1
Број часова
активне Теоријска настава: 2
наставе
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)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
20
-

семинар-и

20

писмени испит
усмени испит
..........

50

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.
teoretice: 2
practice: 1
Numărul de ore
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)
Nr. de puncte
Obligaţii
anterioare Nr. de puncte
Examenul final
examenului
activitatea la ore
10
examen scris
activ. la orele practice
20
examen oral
50
colocvii
..........
seminarii
20

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.195225
Стевановић, М. (2001): Предшколска педагогија – књига бр.1, Тузла, Р & С
Ракић, В. (1946): Васпитање игром и уметношћу, Београд..

Остали
Број часова активне наставе 45
часови
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе Студијски истраж. рад:
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)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
50
колоквијум-и
..........
20

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

Колоквијум / Тест
оцена писаних припрема
самостална акт. у јасленој групи
учешће у јавној анализи акт.

30

практични испит (самостална
акт. у у оквиру методичке
праксе)
усмени испит / Тест

50

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 2
Семинари: 1
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
20
учешће у заједничким
15
усмени испит
30
расправама
писањем радова и њиховим
10
..........
образлагањем на вежбама
семинар-и
15

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: Студијски истраживачки
3
2
рад:
Методе извођења наставе
Предавање, интерактивна настава, презентације, индивидуални и групни рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања и
10
вежби
колоквијум

30

усмени испит

поена
60

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови:
Предавања:
Вежбе:
Семинар:
Студијски истраживачки
0
0
2
1
рад:
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
активност у току вежби
семинар

поена
10
20

Завршни испит
писмени испит

поена
70

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 васпитнообразовне 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
Остали
Број часова активне наставе 4+0+1
часови
Предавања: 60
Вежбе:15 Други облици
Студијски истраживачки
наставе:
рад:
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)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
10
50
колоквијум-и
..........
10

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: Други облици наставе:
4

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Практичан рад у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава - вежбе
колоквијум-и
семинар-и

поена
40
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
30

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
1
Методе извођења наставе
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току вежби
5
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
40
колоквијум-и
15
..........
семинар-и

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
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 60
Вежбе: 30
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)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
20
практична настава
усмени испт
20
40
колоквијум-и
..........
20

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-instructiveabordare
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)
Examen final
poene
Obligaţii pe parcursul anului şcolar
poene
angajare în cadrul cursurilor
examen în scris
20
cursuri practice
examen oral
20
40
colocviu
..........
20

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици
Студијски истраживачки
наставе: 0
рад: 0
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
30
..........
писмена вежба
20

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)
Puncte
Examenul final
Obligaţiile
studentului
care puncte
preced examenul
activităţi la cursuri
20
lucrare scrisă
învăţământ practic
examen oral
30
colocvii
30
..........
lucrare de seminar
20

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:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
1
1 (семинарске вежбе)

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
15
25

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
Е
Авер сикавимата: 1
сикавипе :
вежбе:
(семинареске вежбе)
3
1

Авер часурја
Студијско џанглимаско
бући:

Е методе анде настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја
Предиспитне обавезе
Ворбенго сикавипе
Практикано сикавипе
колоквијумурја
Е семинарја

Е поенурја
10
30
10
10

Гатисаримаско егзамено
Рамосаримако егзамено
Ворбенго егзамено
..........

Е поенурја
15
25

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: Вежбе: Други облици
3
2
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
колоквијум

10
40

усмени испит

50

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
Методе извођења наставе
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
40
колоквијум-и
15
..........
семинар-и

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
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: /
Вежбе: 2
Семинари: 1
Студијски истраживачки /

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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
30
20+20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

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
активност у току предавања
Практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
20
20+20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

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
– Друштвеноинституционални 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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
2
1
рад:
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
50
колоквијум-и
..........
семинар-и
20

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
– Друштвеноинституционални 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.
teoretice: 2
practice: 1
Numărul de ore
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)
Nr. de puncte
Nr. de puncte
Obligaţii anterioare
Examenul final
examenului
activitatea la ore
10
examen scris
activ. la orele practice
20
examen oral
50
colocvii
..........
seminarii
20

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:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
1

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
30
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 3 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки
0
рад: 0
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
15+15
..........
писмена вежба
5

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
10
30
activităţi la cursuri
examenul scris
30
cursuri practice
examenul oral
30
colocvii
lucrări de seminar

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 општетеоријских, 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 дидактичкометодичких 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.

Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе:
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)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања и
практични испит (самостална
15
5+5
вежби
акт. у у оквиру методичке
праксе)
колоквијум
усмени испит
25
25
оцена писаних припрема
10
самостална акт. у јасленој групи
10
учешће у јавној анализи акт.
5

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
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
3
2
рад:

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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
20+20
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

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)
Examen final
poene
Obligaţii pe parcursul anului
poene
şcolar
angajare în cadrul cursurilor
examen în scris
30
10
seminarii
examen oral
20
colocviuri
..........
20+20

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.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
2
Методе извођења наставе
Активна студентска радионица; академско излагање, самоорганизовано и интерактивно учење;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
40
колоквијум-и
15
..........
семинар-и

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 аудиовизуелних 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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: /
Вежбе: 2
Студијски ист. рад:

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

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност на вежбама
практична настава
колоквијум-и

поена
20
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

поена
50

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:
Вежбе:
Други облици наставе:
2
1

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусија
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
30
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: /
Вежбе: 2
Семинари: 1

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
активност на вежбама
практична настава
семинар-и

поена
20
50

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

поена
30

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 0 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки
0
рад: 0
Методе извођења наставе Вежбе се одвијају у виду активне студентске радионице;
самоорганизовано и интерактивно учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
10+10
..........
писмена вежба
10

поена
30
35

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 şiau 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
10
30
activităţi la cursuri
examenul scris
30
cursuri practice
examenul oral
30
Colocvii
lucrări de seminar

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 2 Вежбе:1 Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:

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

Колоквијум / Тест
оцена писаних припрема
самостална акт. у јасленој групи
учешће у јавној анализи акт.

30

практични испит (самостална
акт. у у оквиру методичке
праксе)
усмени испит / Тест

50

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)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
20
20
-

писмени испит
усмени испит
..........

50

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.
teoretice: 2
practice: 1
Numărul de ore
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)
Nr. de puncte
Obligaţii
anterioare Nr. de puncte
Examenul final
examenului
activitatea la ore
10
examen scris
activ. la orele practice
20
examen oral
50
colocvii
..........
seminarii
20

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.12/2009, 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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Семинарске вежбе:
Студијски истраживачки
2
1
рад:

Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
15
25

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.12/2009, 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.
Авер часурја
Ђиндо катар е часурја по сикавипе
Авер сикавимата:
Студијско џанглимаско
Е
Ворбенго
1 (семинареске вежбе)
бући:
вежбе:
сикавипе
2
Е методе анде настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)
Гатисаримаско егзамено
Е
Мајанглуне сикавимаске бућа Е поенурја
поенурја
Сикавипе анде ворбенго
Рамосаримако егзамено
10
15
сикавипе
Практикано сикавипе
Ворбенго егзамено
30
25
колоквијумурја
..........
10
Е семинарја
10

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; упоредносвесна 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
Остали
Број часова активне наставе:
часови
Предавања: 3 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: : Интерактивна предавања; методологија извођења вежби садржи технике групног рада, дебате, презентације, дискусије, анализе садржаја и демонстрације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
радионица

поена
10
10
20+20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

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.
Остали часови
Број часова активне наставе 3+0+1
Предавања: 3
Вежбе:
1
Студијски истраживач. рад:
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)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
писмени испит
20
вежбе
усмени испт
10
60
колоквијум
..........
10

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:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
2

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; аудиовизуелна метода, метода демонстрације, практичан рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
20
30

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

Restul de ore:

Numărul de ore de învăţământ activ:
Cursuri:
3

Exerciţii:
2

Alte forme de învăţământ:

Studii şi investigaţii: :

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:
Activităţile pe parcursul cursurilor
Activitatea practică
Colocviu
Lucrări de seminar

puncte
10
30
10

Examenul final
Examenul în scris – test grilă
Examenul oral
..........

puncte
20
30

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 : физичкосензорски, 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.

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)
puncte
Examenul final
puncte
Obligaţiile premergătoare
examenului
activităţi în perioada prelegerilor
examinare orală
15
20
instruirea practică
examinare
25
40
practică

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 васпитнообразовног 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: Други облици наставе:
2

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
активност у току предавања
практична настава - вежбе
колоквијум-и
семинар-и

поена
40
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
30

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 2
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Сарадничко и тимско поучавање, радионице, дискусија; индивидуалан и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена (100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
практична настава
усмени испит
30
50
колоквијум
20

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:
Вежбе:
0
2

Остали часови
Други облици наставе:

Студијски истраживачки
рад:

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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
20
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

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
Остали часови
наставе
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)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
60
40
колоквијум-и
..........
семинар-и

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.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
1
1
рад:

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
активност у току пред. и вежби
колоквијум
израда импровизованог
реквизита

поена
5+5
30
10

Завршни испит
Усмени испит

поена
50

