
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов
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Исход
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ДОН, 
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истражива-
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1

2
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4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

/ 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

30 усмени испит 50

20

/

Основне струковне студије

Педагошка документација

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Биљана Вујасин

Спецификација предмета за књигу предмета

Превођење текстова у структуру, образлагање са реторичким питањима, сучељавање мишљења, 

расправа на унапред најављену тему. Израда семинарског рада.

Литература

Пасер,В.,Вујасин,Б.(2008): Дневник педагошке праксе.Вршац. Висока школа струковних студ.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Група аутора(2009):Ментор и приправник – Водич за нас., васпитаче и стр.сар. Бг. ЗУОВ.

Закон о предшколском васпитању и образовању. Службени гласник РС, бр /2010. 

Гојков,Г.,Круљ,Р. Кундачина,М.(2009): Лексикон педагошке методологије. Вршац. ВШВ.

Правилник о општим основама предшколског програма (2006): (стр. 14-18; 50-58;70-74.) 

Струковни васпитач

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање основне терминологије и оспособљеност студената 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. 

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. Израда портфолија. 

Стручно усавршавање васпитача. 

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. 

Садржај предмета

/


