
5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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поена Завршни испит поена

10 писмени испит /

30 усмени испит 40

20

/

/

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност да се стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања примењују у методичкој 

артикулацији појединих активности; оспособљеност за остваривање индивидуализованог 

приступа применом диференцијације; способност да се оствари васпитни потенцијал 

организације у дечјем вртићу; вештине евалуације и самоевалуације; способност подстицања 

развоја индивидуалног потенцијала деце; способност и вештине пл. и програм.

Организација простора, средстава и материјала; временски распоред дечјих активности; 

организација васпитне групе. Улога васпитача у организацији в.о активности - поступци 

васпитача у обезбеђивању: адаптације деце, унутрашње мотивације у регулисању дечјег 

понашања, социо-емоционалног развоја, дечје моралности, личног идентитета, слике о себи. 

Планирање и програмирање в.о активности- тематски приступ. Дидактичко обликовање ситуација 

учења по центрима интересовања. Индивидуализација в.о захтева и методичких поступака. 

Израда дечјег портфолија.

Оспособити студенте да стечена теоријска педагошка и психолошка сазнања преведу у 

одговарајуће васпитне поступке, у циљу стварања услова за афирмисање педагошког 

потенцијала организације васпитно-образовног рада у предшколској установи.

Садржај предмета
Предшколска дидактика, тј. Методика в.о рада, као педагошка дисциплина - предмет, циљ и 

задаци. Опште основе предшколског програма - модели А и Б. Организација живота и в.о 

активности у предшколској установи и њен васпитни потенцијал. Личност васпитача. очекиване 

улоге васпитача. Општи и посебни услови комуникације и интеракције васпитача, деце и 

родитеља. Васпитач као део стручног тима у вртићу. Дидактичке стратегије в.о рада - методе, 

облици, медији. Индивидуализација и диференцијација васпитно-образовних поступака. Учење 

као конструкција знања. Подстицање креативности. Концепција планирања и програмирања у 

контексту Општих основа предшколског програма. Праћење и вредновање.

Спецификација предмета за књигу предмета

академско излагање; образлагање са реторичким питањима; резимирање идеја; проблемско 

излагање; самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред задату тему; 

антиципирање последица; решавање практичних задатака; израда портфолија.
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Основне струковне студије

Методика васпитно-образовног рада

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


