
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

10 усмени испит 30

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Схватање предмета, задатака и садржаја предшколске педагогије као научне дисциплине. 

Основна методолошка писменост за праћење и проучавање предшколске стварности. 

Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја у раном детињству. Знање о 

историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко промишљање. 

Знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању предшколске деце. 

Разрада теоријских садржаја на вежбама (законитости развоја у раном детињству; 

карактеристике предшколског узраста и процес васпитања; васпитање и чиниоци развоја; 

историјска и друштвена условљеност васпитања; развој идеја о васпитању и образовању 

предшколске деце, класици предшколске педагогије;организација простора и живота у 

предшколским установама; структурирана средина; васпитно-образовне методе у раду са 

предшколском децом)

Студенти треба да схвате предмет, задатке и садржаје предшколске педагогије као научне 

дисциплине; да развију основну методолошку писменост за праћење и проучавање предшколске 

стварности; да разумеју и уважавају законитости и факторе развоја у раном детињству; да усвоје 

знања о историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко 

промишљање. Усвајање знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању 

Садржај предмета
Предмет, задаци и начела предшколске педагогије као научне дисциплине. Теоријско-

методолошки аспекти предшколске педагогије и специфичности истраживања у овој области. 

Предшколска педагогија у систему педагошких дисциплина. Основни појмови предшколске 

педагогије. Законитости развоја у раном детињству, карактеристике предшколског узраста и 

процес васпитања. Васпитање и чиниоци развоја. Историјска и друштвена условљеност 

васпитања. Развој идеја о васпитању и образовању предшколске деце. Класици предшколске 

педагогије. Савремене тенденције и циљеви у предшколском васпитању. Концепције и правила 

предшколског васпитања. Организација простора и живота у предшколским установама. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним 

проблемима из логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре 

садржаја и трагање за информацијама на интернету.
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Струковни васпитач

доц. др Стојановић АлександарНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

мр Горан Вилотијевић

/

Основне струковне студије

Предшколска педагогија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


