
3 Статус предмета 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

1 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит

самосталне активности 40

10 самостална педагошка пракса 20

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког рада,  

метода слободног изражавања, учење откривањем, интерпретација, симулација, моделовање, методе 

евалуације, дидактичка музичка игра, музичка игра имагинације и инвенција, преобликовање, игра улога 

.
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Струковни васпитач

/

Основне струковне студије

Методика музичког васпитања 2

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

проф. др Јон ЛелеаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

проф. др Јон Лелеа

Положени предмети Вокално-инстр. практикум 1,2 и Методика музичког васпитања 1

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљени студенати за преношење стручних, научних и уметничких знања и вештина у раду са 

децом предшколског узраста. Оспособљени студенати за самостални рад и коришћење стручне 

литературе. Формиран став код студената о значају корелације основних теоријско-методичких знања и 

практичних знања и вештина из методике музичког васпитања. 

Планирање циљева, садржаја, активности и процеса у методици музичког васпитања. Увођење 

интерактивне наставе као и интердисциплинарни приступ у реализацији музичких садржаја. Музика као 

импулс у креативном испољавању предшколске деце из других области. 

Систем методичке праксе студената. Приказ наставних активности. Индивидуалне активности студената 

и самосталне праксе.

Оспособљавање студената за преношење стручних, научних и уметничких знања  и вештина у раду са 

децом предшколског узраста. Оспособљавање студената за самостални рад и коришћење стручне 

литературе. 

Садржај предмета

 Специфичност у методичкој организацији активности из ове области. Вредновање постигнутих 

резултата самосталних активности и самосталне професионалне праксе.


