
3 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

1 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

50 усмени испит 40

Положена Методика упознавања околине 1

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за планирање, програмирање и реализацију васпитно-образовних 

активности на садржајима упознавања околине. Оспособљеност студената за комбиновање 

одговарајућих облика, метода и дидактичких медија у микроартикулацији активности у функцији 

индивидуализације и конструктивизма. Оспособљеност за евалуацију оствареног рада у односу 

на планирано и способност коришћења литературе.

Вежбање студената у одређивању тема активности, формулисање циља и васпитно-образовних 

задатака. Методичка артикулација одређених тема комбиновањем облика, метода и дидактичких 

средстава којима ће се обезбедити индивидуализација и подстицати истраживачке активности 

деце. Израда дидактичких средстава за реализацију планираних активности. Реализација 

планираних активности у дечјем вртићу и њихова евалуација.

Оспособљавање студената за планирање, програмирање и реализацију васпитно-образовних 

активности у дечјем вртићу, као и за њихову евалуацију.

Садржај предмета

Теоријски аспекти индивидуализације и диференцијације. Учење као конструкција знања. 

Тематско планирање и програмирање у области упознавања околине.

Спецификација предмета за књигу предмета

Академско излагање, израда пројекција активности, реализација планираних активности у 

одређеној васпитној групи, евалуација и самоевалуација остварених активности, припрема за 

самосталну праксу.
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Струковни васпитач

мр Виорика ПасерНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Снежана Пртљага

/

Основне струковне студије

Mетодика упознавања околине 2

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


