
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

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

писмени испит

30 усмени испит 50

20

/
Основне струковне студије
Припрема деце за полазак у школу

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

Расправа на најављену тему; дискусија; самоорганизовано учење; практични радови (збирка 
игара које припремају за школу).
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Струковни васпитач

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање развојних карактеристика шестогодишњака. Оспособљеност студената за примену 
стратегија за подстицање готовости за полазак у школу и педагошких тестова којима се 
процењује спремност за школу. Оспособљеност за сарадњу са породицом у оквиру припреме за 
полазак у школу.

Припремни предшколски период: развојне карактеристике; општа и посебна припрема децв за 
школу; зрелост или готовост за полазак у школу; социјална и емоционална готовост за школу; 
интелектуална зрелост; припремање за школски рад и дисциплину; мотивациона готовост за 
школу; организовано стицање знања; припрема за писање; припрема за читање; сарадња вртића 
и породице у припреми деце за школу.

Упознавање развојних карактеристика шестогодишњака; стицање вештина за примену 
педагошких тестова којима се процењује зрелост за полазак у школу; стицање компетенција за 
примену стратегија којима се подстицајно делује на достизање готовости за полазак у школу.

Садржај предмета


