
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 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит 40

30

/

Основне струковне студије

Методика упознавања околине 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

мр Виорика ПасерНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Снежана Пртљага

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско излагање, проналажење примена у литератури за разјашњавања појмова, 

конципирање методичких решења код оперативног планирања активности, моделовање 

методичких поступака индивидуализације и учења као конструкције знања.

Литература

Министарство просвете и спорта Републике Србије (2006): Правилник о општим основама 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Стевановић, М., (2003): Дидактика, Дигитал поинт, Ријека. (одабрана поглавља)

Пртљага, С., (2010): Конструктивистички приступ (учењу) у настави природе и друштва, 

Пасер, В.(2003): Познавање природе и познавање друштва-могућности подстицања креативне 

Каменов, Е., (2006): Васпитно-образовни рад у дечијем вртићу, Драгон, Нови Сад. (одабрана 

Струковни васпитач

Положена методика васпитно образовног рада

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање значаја васпитно-образовне области упознавања околине и концепције методичког 

обликовања активности. Оспособљеност за практичну примену теоријских сазнања о 

дидактичким стратегијама у методичкој артикулацији активности на садржајима из ове области- 

способност комбиновања облика, метода, методичких поступака и дидактичких медија којим ће 

се остварити индивидуализација, стимулисати истраживачке активности деце и учење као 

Идентификовање садржаја упознавања околине у Општим основама предшколског програма. 

Методичка решења примене индивидуализације, конструктивизма и подстицања креативности на 

садржајима упознавања околине.  

Истицање значаја упознавања околине као области васпитно-образовног рада са предшколском 

децом. Упознавање теоријских основа методичке организације активности у контексту Општих 

основа предшколског програма. 

Садржај предмета 

Методика упознавања у систему педагошких дисциплина.  Садржај упознавања околине у 

контексту Општих основа предшколског програма - циљеви, задаци и активности којим се 

обезбеђује упознавање предшколске деце са својим окружењем. Облици, методе, методички 

поступци организације активности у овој области. Методичка артикулација индивидуализације, 

истраживачких активности и конструисања знања. Методички поступци у функцији подстицања 

креативности деце. Организација кутића и центара интересовања. Планирање, програмирање и 

евалуација. Пројекција усмерених активности.


