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1. Аудио-визуелна средстава у вртићу      - обавезан         Струковни васпитач –основне/ 
Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

0+0+2 

2. Педагошка документација                       - изборни Струковни васпитач - основне  
Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

0+1+2 

3. Рад са децом са посебним потребама     - изборни Струковни васпитач - основне  
Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

0+1+2 

4. Припрема деце за полазак у школу        - изборни          Струковни васпитач, основне   0+0+2 
5.  Модели професионалног развоја васпитача Васпитач деце јасленог узраста 

- основне 
 0+0+2 

6. Развој идеја о предшколском васпитању (вежбе) Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

2+0+1 

7.  Методе васпитања на јасленом узрасту (вежбе) Васпитач деце јасленог узраста 
- основне 

4+0+1 
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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни / 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним- израда магистарске тезе на тему Савремене основе методе 
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