Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Општа педагогија
проф.др Радован Грандић
мр Горан Вилотијевић
5 Статус предмета (обавезни/изборни)

0бавезни

Студенти треба да усвоје стручну педагошку терминологију; да се упознају са основним
педагошким појмовима и феноменима; да се оспособе за критичко промишљање о основним
Циљ
питањима васпитања као феномена и праксе; да се упознају са филозофским, социјалним,
психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног процеса.
предмета
Познавање педагошке терминологије; оспособљеност студената за критичко промишљање о
основним питањима васпитања као феномена и праксе; упознавање са филозофским,
социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног
Исход
процеса. Оспособљеност студената за разумевање и примену достигнућа педагошке науке, и
разумевање основних педагошких појмова и феномена.
предмета
Садржај предмета

Педагогија као наука о васпитању. Основни педагошки појмови. Могућности и границе
васпитања. Педагошке теорије. Методолошки проблеми проучавања педагошких појава и
феномена. Циљ и задаци васпитања. Морално васпитање, интелектуално (и друге компоненте).
Методе васпитања.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Израда и примена инструмената за истраживање педагошких проблема. Израда пројекта
истражива- истраживања. Усвајање појмовно-терминолошке апаратуре методологије педагошких
истраживања.
чки рад)
Литература
1 Грандић, Р., Прилози уводу у педагогију, Нови Сад, 2007; СПД Војводине.
2 Поткоњак, Н., XX век: ни «век детета» ни век педагогије, Нови Сад. СПДВ.
3 Ђорђевић,Ј и Б.Савремени проблеми друштвено-моралног васпитања, СПДВ, Нови Сад, 2009.
4 Грандић, Р., Гајић, О., Теорије интелектуалног васпитања, СПДВ, Нови Сад, 2001
5 Гојков,Г и сар.Лексикон педагошке методологије, Висока школа.Вршац.2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

1

Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; академско излагање, образлагање
Методе
са реторичким питањима, шематско приказивање структуре садржаја, самоорганизовано и
извођења
интерактивно учење; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.
наставе
Вежбе - практични радови (нацрт истраживања; инструменти...).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
20 усмени испит
60
практична настава
колоквијуми
10
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Немачки језик 1 - почетни
/
др Александра Гојков-Рајић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Усвајање основних знања из немачког језика (савладавање читања и писања, усвајање основног
лексичког фонда и првих граматичких правила и њихова примена)

Након завршеног курса студенти би требало да су усвојили основни лексички фонд (лексика
Исход
везана за свакодневни живот) и да буду у стању да читају, пишу и комуницирају о обрађеним
темама на основном нивоу.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Лексичке вежбе усмерене на области: Menschen kennen lernen; Begegnungen; Einkaufen;
Tagesablauf; Verabredungen; Essen, граматичке вежбе: Fragen und Antworten; Verbformen im
Präsens; Zahlen; Nomen und Artikel; Trennbare Verben; Satzklammer; Mengenangaben; Plural der
Nomen; Akkusativ; Imperativ, комуникационе вежбе: Sich vorstellen, sich kennen lernen, sich in der
Stadt, im Cafe, im Restaurant und beim Einkaufen zurecht finden, Verabredungen machen, вежбе
изговора: Melodie und Akzent; lange und kurze Vokale; Wortakzent und Rhythmus; Wortakzent bei
trennbaren Verben; Umlaut; Wortakzent bei Komposita

1 Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Anne Köker: Berliner Platz
2 Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996
3 Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
граматичке, лексичке и вежбе комуникације
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
60
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Немачки језик 1 - продужни
Наставник (за предавања)
/
др Александра Гојков-Рајић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
четворогодишње претходно учење немачког језика
Услов

Циљ
предмета

обавезни

Обнављање и утврђивање знања из немачког језика стеченог током претходног школовања, као
и даље развијање и усвајање нових знања.

Очекује се да су студенти након завршеног курса у стању да се уз помоћ речника самостално
Исход
сналазе у непознатим текстовима на немачком језику и да до извесне мере на њему
комуницирају.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- морфологија: глагол, именица, детерминатив, заменица, придев; садржаји из области немачко
културе; ширење лексичког фонда; развијање свих језичких вештина
чки рад)
Литература
1 Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die Grundstufe, Verlag
2 Alfons Klein: Kurz und bündig, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2007. (119 strana)
3 Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005.
4 Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
наставе
граматичке и лексичке вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
60
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Енглески језик I
Наставник (за предавања)
др Јелена Пртљага
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
8 година учења језика током претходног школовања
Услов

обавезни

Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа (Заједнички
европски оквир за језике). Развијање интегрисаних језичких вештина и способности комуникације
Циљ
на енглеском језику у усменој и писаној форми, развијање способности тумачења разних облика
писног текста из литературе и свакодневног живота.
предмета
Способност да се једноставним средствима препричају догађаји или епизоде из прочитаног
текста или одслушаног дијалога и да се дају сопствени коментари. Коришћење вокабулара из
текста, парафразирање, способност понављања, цитирања нечијег исказа и слободног
Исход
комуницирања. Способност повезивања једноставних језичких елемената који се линеарно
надовезују један на други.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична 1. How do you feel? (vocabulary, grammar, skills, culture)
настава
2. We haven't got time (vocabulary, grammar, skills, culture)
(вежбе,
3. The tourist trade (vocabulary, grammar, skills, culture)
ДОН,
4. Born to be wild (vocabulary, grammar, skills, culture)
студијски
5. Home truths (vocabulary, grammar, skills, culture)
истражива- 6. Decisions and choices (vocabulary, grammar, skills, culture)
чки рад)
Литература
1 Chris Redston et. al. (2006) face2face – intermediate student's book + CD, CUP. (стр 1-52)
2 Chris Redston et. al. (2006) face2face – intermediate practice book, CUP. (стр 1-35)
3 Једнојезички речник по избору
4 Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP.
5 Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Oxford: OUP.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

3

Методе
извођења
вежбе,комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;
игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, групни рад...
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
60
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Руски језик I
Наставник (за предавања)
др Тамара А. Горелова
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
предзнање руског језика на средњошколском нивоу или одговарајучи међународно признати сертификат
Услов

Циљ
предмета

Студенти развијају и усавршавају комуникативно-говорну, језичку и културну компетенцију
вербалном реализацијом говорних интенција и комуникативним задацима у ситуацијама
комуницирања у оквиру тематске наставе.

Исход
Реализација стечене компетенције у одабраним ситуацијама условног (у настави)
комуницирања
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
У сагласности са структуром уџбеника (1) Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. "Жилиистражива- были..." програм Руски језик I укључује у себе градиво "Первый урок" – "Четырнадцатый урок"
(говорни етикет, формирање граматичких навика, текст, задаци уз текст, граматичке вежбе).
чки рад)
Литература
1 Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. Учебник. –
2 Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. Рабочая
3 Руско-српски речник / у ред. Б. Станковића. – Нови Сад : Матица српска; Москва: Русский язык,
4 Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. – М.: Рус. яз., (више издања)
5 Допунска литература: Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском. Сарајево,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
20 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
45
семинари

35

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Српски језик
мр Драгана Јосифовић
Љиљана Келемен
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Студенти треба да компетентно овладају правописом, фонетиком и морфологијом српског
књижевног језика; студенти треба да упознају лексикологију и синтаксу српског књижевног језика
и стекну компетенцију самосталне лексиколошке и синтаксичке анализе текстова.

Циљ
предмета

Компетентна овладаност правописом, фонетиком и морфологијом српског књижевног језика.
Исход
Усвојена лексикологија и синтакса српског књижевног језика и развијена компетенција
самосталне лексиколошке и синтаксичке анализе текстова.
предмета
Садржај предмета
Писмо. Велико слово. Спојено и одвојено писање речи. Екавски и ијекавски књижевни изговор.
Гласовне промене и односи гласова. Интерпункција. Скраћенице. Подела речи на крају реда.
Комбиновање правописних знакова и видова текста или слога. Основни принципи уобличавања
речи из класичних језика и друге интернационалне лексике. Прилагођено писање имена из
страних живих језика (транскрипција). Место српског (народног и књижевног) језика на мапи
језика, са елементима дијалекатске ситуације. Српски књижевни језик са елементима његове
Теоријска
историје, раслојавања и граматичко-лексикографским инструментима нормирања језика и
настава
правописа.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Језичка анализа одабраних текстова. Правописне вежбе. Израда семинарског рада. Анализа
семинарског рада.
чки рад)
Литература
1 Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српскога језика, ЗУНС, Београд, 2006.
2 М. Стевановић: Савремени српскохрватски језик, Научна књига, Београд.
3 М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, измењено и допуњено екавско
4 Д. Петровић: Фонетика, Београд, 1996.
5 Иван Клајн: Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
Постављање питања након предавања или задатог текста, индивидуализација наставе на
извођења
семинарским радовима, самостално излагање, решавање задатака у групама, интерактивно
наставе
учење, самоорганизовано учење, развијање класа, компарирање, откривање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5 писмени испит
/
предавања
15 усмени испит
практична настава
колоквијуми
20+15
семинарски рад
15

1

30

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Educator în instituţii preşcolare
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Studii de bază
Limba maternă
Obiectul
Profesor (pentru cursuri )
prof. dr. Brânduşa T. Juică
Profesor (pentru activităţi practice)
prof. dr. Brânduşa T. Juică
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
prof. dr. Brânduşa T. Juică
Număr ECTS
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)
obligatoriu
Nu există
Condiţii
Studenţii trebuie să-şi însuşească temeinic ortografia, fonetica, morfologia, lexicologia şi sintaxa limbii
române literare.Să-şi însuşească abilitatea de analiză lexicologică şi sintactică a textelor. Să
însuşească: noţiunea de literatură pentru copii, genurile şi specile literare pentru copii, modalităţile de
exprimare, scriitori pentru copii. Studenţii se pregătesc teoretic şi practic să-şi însuşească conţinuturi
din domeniul literaturii pentru copii şi să stimuleze la copii potenţiale creative.
Obiective
Cunoştinţe despre literatura pentru copii, genuri şi specii literare pentru copii, exprimare specifică,
scriitori (care au scris opere special pentru copii sau accesibile lor; scriitori şi operele lor pentru copii şi
tineretul şcolar, scrise în limba română la noi). Pregătirea studenţilor ca, în baza exemplelor să le
stimuleze copiilor potenţialul lor creativ în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte şi a tuturor formelor de
exprimare creativă.
Achiziţii
Conţinutul obiectului

Specificul literaturii pentru copii. Literatura populară şi cultă pentru copii, adaptată puterii de înţelegere a
copiilor. Genuri şi specii literare. Scriitori români şi universali pentru copii (aparte scriitori de limbă
română pentru copii de la noi: poeţi, prozatori). Cărţile cu ilustraţii.

Cursuri
Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
activitate de
cercetare)
Bibliografie
1
2
3
4

Elaborarea unei lucrări de seminar, a unui eseu în baza temei date, analiza operelor alese de studenţi,
comunicări, analiza lucrărilor de seminar, discuţii cu studenţii.

Şt.Munteanu, V. Ţâra (1983): Istoria limbii române literare , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Flori Lupu (1995): Gramatica limbii române , All Educaţional, Bucureşti
Ştefania Popescu(1995): Gramatica practică a limbii române , ediţia a V-a, Ed. Orizonturi, Bucureşti
Ileana Magda (2004): Limba română şi cultura exprimării , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
Beograd
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
2

1

1

Conversaţie cu studenţii după cursuri sau texte obligatorii, individualizarea învăţământului în cadrul
Metode de
seminariilor, expunere individuală, rezolvarea problemelor pe grupe, învăţare interactivă, învăţare
învăţământ autoorganizată, prin comparare, descoperire.
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
examenul
puncte
Examenul final
puncte
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

10 examenul scris
10 examenul oral
30
20

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Циљ
предмета

Васпитач деце јасленог узраста
/
Основне струковне студије
Матерњи ( ромски језик) са развојем говора на јасленом узрасту
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Студиј структуре ромског језика:фонетика,морфологија,лексикологија, синтакса, ромски диалекти
у Србији, земљама Балканског полуострва и у Европи.
Стицање теоријских и научних сазнања о ромском језику у равни језик-говор,форма-значење,
систем – норма, структура –супстанца, знаковни систем – незнаковни систем,
непосредни конституенти и трансформације. - Усмено и писмено изражавање на ромском,
Способност превођења са ромског на српски и српског на ромски.

Исход
предмета
Садржај предмета
Фонтетика, Фонологија; Морфологија (флексија,деривација) и грађење речи, са тежиштем на
граматичке категорије: аспект, казус, генус, модус, нумерус,лице, време, генус верби; Синтакса
(начин поретка речи и односи значења, реченица и њена структура; Семантика – поља значења;
Прагматика- знаци и њихова употреба и језик као делање; типологија и универзалије; Теорије
превођења.
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживаОпис говора у појединим ромским насељима у циљу идентификације дијалеката.
чки рад)
Литература
1 Рајко Ђурић, Граматика ромског језика, Београд 2005.
2 Рајко Ђурић, ромски глаголи, њихово порекло и значење, Београд 2009.
3 Marcel Courthiade: Mi angluni rromane čhibake evroputni lavustik, Paris 2005.
4 Bussmann,H: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1983.
5 Boretzky N./Igla, B. Woerterbuch Romani –Deutsch, Wiesbaden 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
10
семинари
10

1

поена
20
20

Е спецификација предметоски
Студијско програмо
Лосаримаско котор (модуло)
Котора тхај нивели студиенго
Назив предмета
Сикамно ( предавања)
Сикамнно пале практика
Сиканмо пале ДОН
Ђиндо ЕСПБ
Шајипе

Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге
/
струковне студие
Дејаћи (рромани) чхиб пале чхавора мајцикне бершенге
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
4 Статусо предметеско

мусај те ашунелпе

Циљо
предметоск Сикавипе по предмето романи чхиб:фонетика,морфологија, лексикологија, синтакса, романе
дијалектурја анде Србија, пхувја андо Балкано тхај анде Европа.
о
Сикавипе тхај буљарипе кана си пучипе пале романи чхиб сар -вакарипе, форма- кова со си –е
норма, е структура –е супстанца, знаковно системо – би знаковно системо,
е конституенти тхај трансформације. - Ворбеного тхај рамосаримако вакарипе пе романи чхиб.
Кова со
Шаипе те рамон катар е романи чхиб пе србикани тхај пе србикани пе романи.
сикавелпе
Сикавипе предметоско

Е фонетика, е фонологија; е морфологија (е флексија, е деривација) тхај сар ћеренпе алава, сар
ви е граматикане категорије сар си аспекто, казусо, генусо, модусо, ђиндо, линго, врјама, генусо
верби; Е синтакса (сар ћеренпе алава тхај ленго гндо, алава тхај тхај ленги структура; Е
Е теоријско семантика -алавенго гндипе; Е прагматика- сар шај те рамос; е типологија тхај универзалије; Е
теорије сар накхавелпе.
сикавипе
Е практично
сикавипе: Е
вежбе, Дујте
сикавимата,
е студијске
џанглимаск
е бућа
Е вежбе. Семинарске рамосаримата. Е дијалектурја анде романе махале.
Е литература
1 Рајко Ђурић, Граматика ромског језика, Београд 2005.
2 Рајко Ђурић, ромски глаголи, њихово порекло и значење, Београд 2009.
3 Marcel Courthiade: Mi angluni rromane čhibake evroputni lavustik, Paris 2005.
4 Bussmann,H: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1983.
5 Boretzky N./Igla, B. Woerterbuch Romani –Deutsch, Wiesbaden 1989.
Ђиндо катар е часурја поАвер
сикавипе анде јекх курко анде семестр/трин семсетрја/берш
Ворбенго сикавипе
Е практике сикавимат Студијско џанглимаско бући
Авер часурја
2

1

1

Е методе
анде
настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)
Мајанглуне сикавимаске Е поенурја Гатисаримаско егзамено
Ворбенго сикавипе
Практикано сикавипе
колоквијумурја
Е семинарја

10 Рамосаримако егзамено
30 Ворбенго егзамено
10
10

Е поенурја
20
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Општа психологија
Наставник (за предавања)
др Тања Недимовић
Адријан Божин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезан
Услов
Студенти треба да се упознају са основним психолошким појмовима, методолошким принципима
и техникама психологије. Студенти треба да стекну знања о пореклу, структури и природи
психичког живота. Стицање потребних психолошких предзнања за наставне предмете Развојна
Циљ
психологија и Педагошка психологија. Оспособљавање студената за коришћење стручне
литературе.
предмета
Студенти упознати са основним психолошким појмовима, методолошким принципима и
техникама психологије. Стечена знања о пореклу, структури и природи психичког живота.
Исход
Стечена потребна психолошка предзнања за наставне предмете Развојна психологија и
Педагошка психологија. Студенти оспособљени за коришћење стручне литературе.
предмета
Садржај предмета
• Предмет, задаци и гране психологије;
• Методе и технике психолошког истраживања;
• Органске основе психичког живота;
• Фактори развоја личности;
• Психички процеси (сазнајни, емоционални, конативни) и психичке особине;
• Личност појединца: развој, структура и типови.

Теоријска
настава

Практична
настава
• Примена појединих метода и техника;
(вежбе,
• Упутства за писање семинарских радова ;
ДОН,
• Анализа чланака из стручних часописа;
студијски
• Анализа резултата вежби;
истражива- • Израда семинарских радова;
• Одбрана семинарских радова.
чки рад)
Литература
1 Хрњица, С. (2005): Општа психологија са психологијом личности. Научна књига Нова, Београд (112 Рот, Н. (2004): Општа психологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (11-26, 263 Hock, R. R. (2004): Четрдесет знанствених студија које су промијениле психологију. Наклада
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

1

Методе
Академско излагање, проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим
извођења
групама, расправа на унапред задату тему, постављање питања након предавања или задатог
наставе
текста, приказ одабраних чланака из научних часописа.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
20+20
семинари
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Струковни васпитач
Основне струковне студије
Европски контекст националних култура
др Мирча Маран

4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезан

Студенти треба да упознају основне карактеристике утицаја европске цивилизације на стварање
и развој националне културе; да се оспособе за критичко промишљање о основним питањима
међусобног утицаја и прожимања култура; да се упознају са најзначајнијим елементима европске
цивилизације у националној култури.

Циљ
предмета

Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима европског утицаја на развој
Исход
националне културе; усвајање научне и стручне терминологије из области културне историје;
упознавање са основним појмовима и феноменима из области културне историје.
предмета
Садржај предмета
Појам и дефиниција културе. Преглед развоја евроспке културе од антике до савременог доба.
Национална култура - њен значај и основне карактеристике. Византијски утицај на стварање и
развој националне културе. Западноевропски утицаји у Средњем веку. Културно јединство
балканског света. Исламска цивилизација и национална култура. Просветитељство и барок у
националној култури. Класицизам и романтизам и њихова улога у националном преопороду. Нови
утицаји крајем XIX и почетком XX века. Доба модерне технологије и утицај мас-медија.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање радова и њихово
образлагање на вежбама.
чки рад)
Литература
1 Јован Деретић, Културна историја Срба , Београд, 2005.
2 Историја српске културе, Зборник, уредио Павле Ивић, Београд, 1993.
3 Историја српског народа , I-X, Београд, 2001.
4 Френсис Дворник, Словени у европској култури и цивилизацији , Београд, 2001.
5 Јован Деретић, Историја српске књижевности , Београд, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
извођења
Предавања се одвијају у виду излагања и активних студентских радионица; расправа на унапред
наставе
најављену тему; образлагање ставова у расправи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
70
практична настава
колоквијуми
семинари
20

Е спецификација предметоски
Студијско програмо
Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге
Лосаримаско котор (модуло)
/
Котор тхај нивели студиенго
Е струковне, студије
Нав предметоско:
Европако контексто миноритенго ( пе рромани чхиб)
Сикамно (пале сикавипе)
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
Сикамно (пале практика)
Сикавно (пале ДОН)
Ђиндо ЕСПБ
4 Статусо предметоско (мусај те ашунелпемусај те ашунелпе
Шаипе
Мајпалуно циљо предметеско
Циљо
Сикавипе пале џанглипе со си годова Европа, ко трајил анде лате тхај лаће миноритетурја,
предметоск сикавипе катар е Европаки историја економикано, политикано тхај културако аресипе тхај
о
миноритенге хакаја а са гадава пале мајанглуно дићхипе пале Рома саве си мајбаре
миноритетурја анде Европа. Сикавипе со си годова идеја Европаки, Европаке интеграције,
Кова со сикавелапе
Сикавипе катар историкано џанглипе катар е антика џи акана, катар е култураки историја
Европаки, политикани историја тхај идеологија анде Еврепа, процесо кетаненго сар ви е
Кова со
структураанде ЕУ. Националне миноритетурја тхај ленге хакаја анде машкартхемнутне
сикавелапе лила.Гндо пале неви Европа, хакаја пале миноритетурја, џанглипе сар ћерелпе свато пе дејаки
Сикавипе предметоско
Е теоријско сикавипе
Европа тхај лако зуралипе трујал историкани епоха: антика, машкарутно веко, неви врјама,
ађесутни врјама. Култураки историја Европаки. Политикани историја тхај идеологија.
Машкартхемутне минотитетурја анде европа.рома тхај ленго тхан анде Европа Рома анде
холокаусто.Ађесутни Европа. Европаке институције тхај миноритетурја. Рома анде ађесутни
Европа.Расизмо тхај леске котора. Инклузија.
Е теоријско
сикавипе

Епрактично Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа
сикавипе,
џанглимаске бућа: лосарипе алавенго саве си андар Европа а ћеренпе свато анде њамурја, анде
ДОН,
трајо, анде форо Вршцо пе саво сикавелпе романи чхиб, пе Вучи школа М. Палов.
студијско
Нава европеских институција а саве си рамосарде пе романи чхиб.
котор)
Е литература
1 Маран Мирча: Преглед историје цивилизације
2 Ђурић Рајко: Историја Роменђи
3 Ђурић Рајко:Историја катар о холокаусто Роменго
4 Ђурић Рајко:Расизам: „Е Куга XX век“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.15 Ђурић Рајко: Е Ррома анде еврпаки литература, Београд 1996
Ђиндурја катар е часурјаАвер
по сикавипе
Ворбенго сикавипе
Е вежбе
сикавимат Студијско џанглимаско бући
Авер часурја
2

Е методе
анде
настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)
Мајанглуне сикавимаске Е поенурја Гатисаримаско егзамено
Сикавипе анде
10 Рамосаримако егзамено
ворбенго сикавипе
Практикано сикавипе
30 Ворбенго егзамено
Е колоквијумурја
10
Е семинарја
10

1

Е поенурја
15
25

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Европски контекст националних култура ( на ромском језику)
Наставник (за предавања)
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Стицање продубљених знања о Европи, њеним народима и националним мањинама, кроз
излагања о европској историји и историјским процесима, друштвено-економском, политичком и
културном развоју и побољшању положаја националних мањина, с посебним освртом на статус и
Циљ
права Рома, који представљају најбројнију националну мањину у данашњој Европи. Познавање
идеја и појмова Европе, европске интеграције, европских институција и процеса доношења
предмета
Студенти су овладали историјским сазнањима о историјским епохама, у распону од антике до
савременог доба, о културној историји Европе, политичкој историји и идеологијама у Европи,
процесу њеног уједињавања и структури ЕУ. Националне мањине и њихова права и слободе у
Исход
међународним и европским документима. Развијена свест о новој Европи, правима и слободама
националних мањина, вештине комуницирања на матерњем језику о процесима одлучивања у
предмета
Садржај предмета
Теоријска настава
Европа и њен развој кроз историјске епохе: антика, средњи век, ново доба, савремено доба.
Културна историје Европе. Политичка историја и идеологије. Националне мањине у Европи.
Роми и њихов положај у европским државама. Холокауст Рома. Савремена Европа, европске
институције и националне мањине.Роми у савременој Европи. Расизам и његови облици.
Инклузија.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Истраживања: Идентиковање европских речи и појмова у породици, у свакодневном животу, у
истражива- граду у којем се студира и у Високој школи струковних студија за образовање васпитача „М.
Палов“ у Вршцу. Називи европских институција на ромском. Израда семинарског рада.
чки рад)
Литература
1 Маран Мирча: Преглед историје цивилизације
2 Ђурић Рајко: Историја Рома
3 Ђурић Рајко:Историја холокауста Рома
4 Ђурић Рајко:Расизам: „Куга XX века“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.1-2/2009,
5 Ђурић Рајко: Роми у европској књижевност, Београд 1996
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
10
семинари
10

1

поена
15
25

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Струковни васпитач
Филозофија васпитања
Основне струковне студије

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Ружица Ж. Петровић

3 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Предмет је усмерен на упознавање са филозофским концептом образовања и
васпитања.Усвојени садржаји треба да омогуће сазнање историјског контекста развоја
филозофских теорија о васпитању и образовању, проблематизацију фундаменталних питања из
те области.

Циљ
предмета

Исход
Оспособљеност за препознавање и реализацију филозофских парадигми у непосредном
васпитном раду.
предмета
Садржај предмета
Наставни програм обухвата три целине:
I Увод у филозофију васпитања; Појмовно одређење; Однос према теорији сазнања,
антропологији и етици. II Први писани подаци о образовању код Хелена; Прeдсократовци о
образовању; Главне филозофске школе: Питагорејски савез, Платонова Академија,
Аристотелова перипатетичка школа, Епикурова школа, Стоичка школа. Основе византијског
образовања: Школе у Византији; Положај образовања у Византији; Начела нововековног
Теоријска
образовања (Русо, Доситеј, Декарт, Лајбниц, Кант). Основне теорије о васпитању у савременој
настава
филозофији (Кјеркегор, Ниче, Шопенхауер).
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Д. Живковић и Р. Петровић (2008), Филозофија васпитања и образовања, Вршац
2 Изворна дела: Платон (1983), Држава, Београд, (пето и осмо поглавље)
3 И.Кант (2001), Васпитање деце, Београд
4 Џ. Лок, Мисли о васпитању.
5 М. Пупин (2010), Од пашњака до научењака, Мали Немо, Панчево ( једно дело по избору)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

0

0

Настава се одвија у облику академског излагања уз подстицање дијалошке форме рада кроз
Методе
едукативне расправе на задату тему.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари

30
30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
/
Изборно подручје (модул)
Основне струковне студије
Врста и ниво студија
Здравствена нега
Назив предмета
Наставник (за предавања)
др Драгица Станојловић
др Драгица Станојловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
нема
Услов
Упознавање студената са основним појмовима о здрављу, факторима који утичу на здравље и
начинима на који се спроводи нега одојчади и мале деце. Информисање студената о основним
карактеристикама физичког и психичког развоја предшколске деце, о болестима дечјег узраста и
Циљ
елементима пружања прве помоћи, о исхрани и стицању правилних навика у исхрани.
предмета

Усвојеност основних смерница и прихватање здравствене неге као једног од круцијалних
Исход
предмета за адекватно обављање одговорног и веома значајног посла струковног васпитача.
предмета
Мотивисаност студената да наставе са едукацијом и усавршавањем знања.
Садржај предмета

Теоријска настава-Предавања су конципирана по системском моделу који треба да омогући
студентима да сагледају одојче и мало дете као део социјалних система која учењем треба да
постану интегративни део друштва и заузму адекватно место у њему. Током теоријске наставе се
Теоријска
сви чланови групе мотивишу да активно учествују у разради дефиниције појмова о којима се
говори.
настава
детета. Уче како се дете пресвлачи, преповија, како се спроводи нега коже, чула и полних органа.
Практична Уче како се храни одојче и како се мала деца уче да самостално узимају храну. На моделу уче
настава
како се врши преглед коже, косе и како се деца уче да перу руке и да се умивају. Оспособљавају
(вежбе,
се како да реагују у ургентним стањима и ситуацијама. Студенти се уче како да успоставе
ДОН,
квалитетну комуникацију са децом и њиховим родитељима. Студенти су обавезни да током
студијски
семестра одаберу неку од тема која се обрађује током теоријске наставе и да је представе групи,
истражива- уз вежбање правилног писања рада и коришћење литературе.
чки рад)
Литература
1 Ивић,И; и сар. Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,
2 Зелић,М; Котарлић, Љ; Здравствена нега деце, Уџбеник за 2. разред медицинске школе, Завод за
3 Берк Волш,К; Проблем за рад са децом узраста до три године, Центар за интерактивну
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

1

Предавања се изводе у виду радионица, симулирају се одређене ситуације са којима струковни
васпитач може да се сусретне у раду. Студенти се подстичу да самостално изналазе решења за
Методе
могуће конфликтне ситуације. Теоретска настава се спроводи приказивањем схема на
извођења
графоскопу и компјутерским презентацијама. Спроводе се академске расправе на унапред
најављене теме.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
15 писмени испит
предавања
20 усмени испит
40
практична настава
колоквијуми
семинари
25

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Педагошке теорије
Грозданка Гојков
Горан Вилотијевић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама; критичког увида у савремене
концепције васпитања; оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање педагошких
теорија, за самостално суђење и закључивање и одбрану сопствених погледа и ставова, као
основа за стицање компетенција рефлексивног практичара

Циљ
предмета

Исход
Усвојеност основних интенција педагошких теорија као основа за критичко сагледавање њихових
домета и ограничења и критичке примене у пракси.
предмета
Садржај предмета
Појам педагошких теорија, критеријуми разврставања и преглед развојних токова педагошких
теорија. Доминантне педагошке теорије 20. века. Постмодерна – педагошке импликације.
Асимилациoно-интегративне теорије;Теорије експанзије, Критичка теорија, хуманистичка;
еманципатoрна, спиритуалистичке (Валдорфска и др.), антипедагошке теорије, педагошки
плурализам, културно-трансмисионе теорије, алтернативне теорије-појам .
Теоријска
настава
Практична Педагошке теорије у класичној педагогији; доминантне теорије васпитања 20. века; филозофска
настава
педагогија;научна педагогија;Монтесори вртићи; дидактичко-методичке специфичности рада у
(вежбе,
Валдорфским вртићима; педагошка концепција Фриена; Јена-план у Холандији и Немачкој:
ДОН,
демократски и слободни педагошки пројекат у Самерхилу; постмодерна – педагошке
студијски
импликације;семинарски радови се раде на теме које студенти слободно бирају из овде
истражива- поменутих садржаја.
чки рад)
Литература
1 Ђорђевић, Ј. (2000): Реформски педагошки покрети у 20. веку, Учитељски факултет, Београд
2 Бранковић, Д., (2001): Педагошке теорије, Бања Лука (поглавље 4 и 5)
3 Милутиновиић,Ј., Алтернативе у теорији у пракси савременог образовања -пут ка квалитетном
4 Matijević,M.(2001): Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije, Tipeks, Zagreb
5 Gojkov, G., Metateorijske koncepcije kao osnov pedagoških teorija i modela (pregledni naučni rad)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

1

Предавања се одвијају методом дискурса и пројект методом, а уводна предавања методом
Методе
академског излагања, образлагањем са реторичким питањима, шематским приказима структуре
извођења
садржаја ; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. Вежбе путем
дискусија по задатим питањима и презентација.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
10
предавања
10 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
10
семинари
10

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Развојна психологија
Наставник (за предавања)
др Тања Недимовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
Број ЕСПБ
Услов
одслушан курс из опште психологије

обавезни

Студенти треба да се упознају са предметом и основним појмовима развојне психологије.
Студенти треба да стекну знања о концепту развоја кроз цео животни век, факторима и
аспектима развојa и базичним поставкама теорија развоја. Оспособљавање студената за тимски
рад и за примену знања у будућој професији васпитача.

Циљ
предмета

Студенти упознати предметом и основним појмовима развојне психологије. Стечена знања о
концепту развоја кроз цео животни век, факторима и аспектима развоја и базичним поставкама
Исход
теорија развоја. Студенти оспособљени за тимски рад и за примену знања у будућој професији
предмета
васпитача.
Садржај предмета
I – Уводни и општи проблеми развојне психологије
II – Технике прикупљања података
III – Развој кроз цео животни век
IV – Аспекти и фактори развоја
V – Развојна психологија у пракси

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Јерковић, И., Зотовић, М.( 2010): Развојна психологија. Футура публикације, Нови Сад (11-88, 1252 Манојловић, А., Младеновић, У. (2001): Психологија предшколског детета. Центар за примењену
3 Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1998): Дјечја психологија. Наклада Слап, Јастребарско
4 Hock, R. R. (2004):Четрдесет знанствених студија које су промијениле психологију. Наклада Слап,
5 Ивић, И., Хавелка, Н. (1986): Процес социјализације код деце. Завод за уџбенике и наставна
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
Методе извођења наставе: академско излагање,проблемско излагање, истраживачка метода,
радионичарски рад у мањим групама, расправа на унапред задату тему, постављање питања
након предавања или задатог текста.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
30+30
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Немачки језик 2 - почетни
Наставник (за предавања)
/
др Александра Гојков-Рајић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
положен испит из предмета немачки језик 1
Услов

Циљ
предмета

обавезни

Проширивање и продубљивање стечених основних знања из немачког језика и усавршавање
њихове примене.

Након завршеног курса студенти би требало да су усвојили основни лексички фонд (лексика
Исход
везана за свакодневни живот) и да буду у стању да читају, пишу и комуницирају о обрађеним
темама на основном нивоу.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Hallo!; Wie geh´ts?; Was kostet das?; Wie spät ist es?; Haben wir alles?; Guten Appetit!; Willkommen
in Bielefeld; Ich arbeite bei; Gesund und fit; Zimmer, Küche, Bad; Was ist passiert?; Das steht dir gut!,
граматичке вежбе: Satztypen (Aussagesatz, W-Frage, Ja/Nein-Frage, Aufforderung); Satzklammer
(Trennbare Verben, Modalverben, Perfekt); Satzverbindungen; Verbendungen; Verben mit
Vokalwechsel im Präsens; haben und sein (Präsens, Präteritum); Modalverben; Perfekt; Nomen und
Artikelwörter; Pronomen; Adjektive (Komparation Vergleiche); Präpositionen.

1 Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann in Zusammenarbeit mit Anne Köker und Theo Scherling: Berliner
2 Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996
3 Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
наставе
граматичке, лексичке и вежбе комуникације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
60
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Немачки језик 2 - продужни
Наставник (за предавања)
/
др Александра Гојков-Рајић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
положен испит из предмета немачки језик 1
Услов

Циљ
предмета

обавезни

Обнављање и утврђивање знања из немачког језика стеченог током претходног школовања, као
и даље развијање и усвајање нових знања.

Очекује се да су студенти након завршеног курса у стању да се уз помоћ речника самостално
Исход
сналазе у непознатим текстовима на немачком језику и да до извесне мере на њему
комуницирају.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Синтакса: синтагма, реченица, ред речи; садржаји из области немачке културе; ширење
истражива- лексичког фонда; развијање свих језичких вештина
чки рад)
Литература
1 Friedrich Clamer, Erhard G. Heilmann, Helmut Röller: Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Verlag
2 Alfons Klein: Kurz und bündig, Verlag Liebaug-Dartmann, Bonn, 2007. (119 strana)
3 Hajke Vojt: Gramatika kratko i jasno. Nemački, Klett. D. o. o., Beograd, 2005.
4 Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1996
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
наставе
граматичке, лексичке и вежбе комуникације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
60
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Енглески језик II
Наставник (за предавања)
др Јелена Пртљага
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
испуњене предиспитне обавезе из предмета Енглески језик I
Услов

обавезни

Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, стицање Б1 нивоа (Заједнички
европски оквир за језике). Развијање интегрисаних језичких вештина и способности комуникације
Циљ
на енглеском језику у усменој и писаној форми, развијање способности тумачења разних облика
писног текста из литературе и свакодневног живота.
предмета
Способност да се једноставним средствима препричају догађаји или епизоде из прочитаног
текста или одслушаног дијалога и да се дају сопствени коментари. Коришћење вокабулара из
текста, парафразирање, способност понављања, цитирања нечијег исказа и слободног
Исход
комуницирања. Способност повезивања једноставних језичких елемената који се линеарно
надовезују један на други.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична 1. Technology (vocabulary, grammar, skills, culture)
настава
2. One world (vocabulary, grammar, skills, culture)
(вежбе,
3. Look after yourself (vocabulary, grammar, skills, culture)
ДОН,
4. Happy ever after? (vocabulary, grammar, skills, culture)
студијски
5. All part of the job (vocabulary, grammar, skills, culture)
истражива- 6. Real or imaginary (vocabulary, grammar, skills, culture)
чки рад)
Литература
1 Chris Redston et. al. (2006) face2face – intermediate student's book + CD, CUP. (стр 52-114)
2 Chris Redston et. al. (2006) face2face – intermediate practice book, CUP. (стр 35-63)
3 Једнојезички речник по избору
4 Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Oxford: OUP.
5 Murphy, R. (1995) English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Oxford: OUP.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

3

Методе
извођења
вежбе,комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина;
игра улога, дискусија, портфолио, самосталан рад студената, рад у паровима, групни рад...
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
60
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Руски језик II
Наставник (за предавања)
др Тамара А. Горелова
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
предзнање руског језика на средњошколском нивоу или одговарајучи међународно признати сертификат
Услов

Циљ
предмета

Студенти развијају и усавршавају комуникативно-говорну, језичку и културну компетенцију
вербалном реализацијом говорних интенција и комуникативним задацима у ситуацијама
комуницирања у оквиру тематске наставе.

Исход
Реализација стечене компетенције у одабраним ситуацијама условног (у настави)
комуницирања
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
У сагласности са структуром уџбеника (1) Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. "Жилистудијски
были..." програм Руски језик II укључује у себе градиво "Пятнадцатый урок" - "Двадцать восьмой
истражива- урок" (говорни етикет - лексика, лексико-граматичке конструкцие, формирање граматичких
навика, текст, задаци уз текст, граматичке вежбе).
чки рад)
Литература
1 Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. Учебник. –
2 Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были... 28 уроков русского языка. Рабочая
3 Руско-српски речник / у ред. Б. Станковића. – Нови Сад: Матица српска; Москва: Русский язык,
4 Толстой И.И. Сербскохорватско-русский словарь. – М.: Рус. яз., (више издања)
5 Допунска литература: Тошовић Б. Руска граматика у поређењу са српскохрватском. Сарајево,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
комуникативна метода уз подједнако придавање пажње развоју свих језичких вештина
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
20 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
45
семинари

35

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Филозофске основе савремених педагошких теорија
Наставник (за предавања)
др Милан Узелац
др Милан Узелац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
нема
Услов
Упознавање студената са филозофским основама савремених педагошких теорија тако што ће
се разматрати специфичност педагогије као филозофске дисциплине али и као савремене науке;
посебна пажња биће посвећена улози породице и институција у васпитању, појмовним
Циљ
дистинкцијама између васпитања и образовања, изградњи темељних појмова на примеру
Платонових дијалога, као и филозофским аспектима модерних педагошких теорија.
предмета

Оспособљеност студената за дијалошки рад с децом најмлађег узраста и упознавање студената
Исход
са савременим филозофским и педагошким теоријама. Способност да добијено знање студенти
могу пренети другима у непосредној сарадњи и дијалогу.
предмета
Садржај предмета
Увод (Специфичност филозофског знања; Филозофија као делатност; Филозофски смисао
савремених педагошких концепција). Филозофско порекло педагошких категорија (Појам
категорија и појам науке; педагогија као филозофска дисциплина и као наука о васпитању;
Педагогија као практична делатност; Педагогија као теорија и педагогија као технологија;
Филозофски погледи на разлику између васпитања и образовања; Традиционално одређење
васпитања; Однос васпитања, културе и филозофије. Филозофске претпоставке формирања
Теоријска
савремених филозофских праваца (Педагогија и духовне науке; Предпојам васпитања; Основни
настава
васпитни модел /породица/; Васпитне институције /држава/; Васпитање путем симболичких
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Разрада одабраних теоријских питања кроз вежбе: Васпитање путем симболичких метафора и
истражива- модела; Дијалошко васпитање на примеру Платонових дијалога и формирање основних појмова
добра, лепог, истинитог и праведног.
чки рад)
Литература (поједина поглавља)
1 Платон, Дијалози (Држава, Гозба, Федон)
2 Гојков, Г.: Дидактика и постмодерна, Вршац 2008
3 Fink, E.: Pädagogische Kategorienlehre, Würzburg 1995.
4 Узелац, М.: Увод у Филозофију, Вршац 2006
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

1

Методе
извођења
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, и
наставе
трагање за информацијама на Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари
30

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Вокално-инструментални практикум 1
др Еуђен Чинч
3 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Оспособљавање студената за самосталну реализацију музичких активности у вртићу.

Овладаност вештином свирања хармонског клавијатурног инструмента ради оспособљавања за
самостално извођење музичких активности у вртићу. Способност прожимања певања и свирања
Исход
одговарајућих музичких текстова. Способност музичког читања непознатих одговарајућих
музичких текстова.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична Упознавање са теоријским основама и основним појмовима теорије музике. Упознавање
настава
основних карактеристика вокалног и инструменталног извођења. Постављање руку и прстију.
(вежбе,
Артикулација прстију. Читање нота у виолинском и бас кључу. Артикулација тона, легато, стакато.
ДОН,
Ритам и метар. Ознаке за динамику.Појам фразе и њена реализација. Техничке вежбе за леву и
студијски
десну руку. Основни појмови хармоније. Рад на гласу и корелација са инструменталним
истражива- извођењем. Ритмичко читање и тактирање. Извођење једноставних музичких примера. Извођење
дечјих песама за разне узрасте. Извођење дечјих песама уз инструментално - хармонску пратњу.
чки рад)
Литература
1 Чинч, Е (2008). Основи теорије музике са збирком решених тестова. Вршац: ВШССОВ.
2 Чинч, Е (2010). Основи дириговања и рада са дечјим музичким саставима . Вршац, ВШССОВ.
3 Чинч, Е. (2010).Увод у нотно писмо и теорију музике. Вршац, ВШССОВ.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
Вербална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког рада,
извођења
истрживачка метода, учење откривањем, дидактичка музичка игра, проблемско учење,
коришћење интернета.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
20 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари

50

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
fără
Услов

Циљ
предмета

Educator de specialitate
/
Studii de licenţă de specialitate
Practică vocal - instrumentală 1
dr. Eugen Cinci
3 Статус предмета (обавезни/изборни)

obligatorie

Preegătirea viitorilor educatori pentru activitatea individuală în domeniul muzicii în grădiniţe.

Исход
Însuşirea noţiunilor de bază privind teoria muzicii şi a cântatului vocal - instrumental
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Însuşirea noţiunilor elementare de teoria muzicii. Muzica, sunetul, sunetul muzical. Melodica. Ritmica şi
metrica. Dinamica. Noţiunile de nuanţe şi alte noţiuni. Elemente de tehnică instrumentală. Cântatul cu
mâna dreaptă. Cântatul cu mâna stângă. Eelemente de solfegiere şi citire ritmică. Tactare. Cântatul
vocal cu acompaniament instrumental.

1 Чинч, Е (2008). Основи теорије музике са збирком решених тестова. Вршац: ВШССОВ.
2 Чинч, Е (2010). Основи дириговања и рада са дечјим музичким саставима . Вршац, ВШССОВ.
3 Чинч, Е. (2010).Увод у нотно писмо и теорију музике. Вршац, ВШССОВ.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Metoda verbală, demonstraţia, algoritmizarea şi problematizarea, jocul didactic, metoda exerciţiului,
metoda dialogului.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
20 писмени испит
предавања
30 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Примењена логика
др Милан Узелац
др Милан Узелац
2 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Развој критичког мишљења

Исход
Оспособљеност студената да препознају значења непознатих, њима страних појмова и уклонити
одбојност ка непознатом; упућеност студената на самостално критичко мишљење.
предмета
Садржај предмета
Увод (циљеви и задаци логике; логика као органон; традиционална и савремена логика; логика и
друге дисциолине); Структура света и структура језика (Језик као систем знакова; основне
функција језика, логичка граматика); Врсте логичких исказа (негација, конјункција, дисјункција;
импликација, еквиваленција; дескриптивни искази; модални искази; Логички закони (закони
идентитета, противречности, искључења трећег; логика предиката); Логика категоричких судова
(трансформација категоричких силогизама); Модална логика (логичке и физичке модалности;
Теоријска
логичко истраживање вредности); Индуктивно закључивање; Закључивање по аналогији;
настава
Структура разумевања и објашњење; Аргументација и логика; Спор и вођење спора.
Практична
настава
(вежбе,
Логичке форме мишљења: Појам (појам и врсте појмова; формирање појмова; однос међу
ДОН,
појмовима; Суд (врсте судова; истинитост и модалност судова); Логички закони; Закључивање
студијски
(дедуктивно, индуктивно, по аналогији); Категорички силогизам и његове трансформације;
истражива- Индукција, правила индукције и врсте индукције; Аналогија и хипотеза; Спор, врсте спорова,
вођење спора; Аргументација, доказивање, оповргавање; Софизми и логички парадокси.
чки рад)
Литература
1 Петровић, Г. Логика, Завод за уџбенике, Београд (више издања) - Формална логика.
2 Књазева-Адамович, С.: Логика у пракси, Завод за уџбенике, Београд 1977, с. 158.
3
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
40 усмени испит
практична настава
колоквијуми
20
семинари

поена
20
10

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Примењена развојна психологија-практикум
/
Адријан Божин
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

Изборни

Студенти треба да схвате шта је примењена развојна психологија, који су њени задаци,
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме примењене развојне психологије, како се оне
третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти треба да буду у стању да
препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у пракси и да предузимају
извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и могућностима васпитаника и
подстицања способности и талената ових. Треба да се оспособе да препознају развојне ризике
Циљ
као и да доприносе отклањању неких облика упадљивог понашања ученика, односно спречавању
предмета
развоја таквог понашања.
Студенти ће моћи да објасне шта је примењена развојна психологија, који су њени задаци,
стратегије и проблеми. Увидом у одабране теме примењене развојне психологије, како се оне
третирају и који су резултати одређених интервентних мера, студенти ће бити у стању да
препознају развојне аспекте проблема са којима ће се суочавати у пракси и да предузимају
извесне мере у циљу прилагођавања васпитања потребама и могућностима васпитаника и
подстицања способности и талента ових. Биће оспособљени да препознају развојне ризике као и
Исход
да доприносе отклањању неких облика упадљивог понашања ученика, односно спречавању
развоја таквог понашања.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

/
Проблеми практичне примене развојнопсихолошких сазнања; Развојна психологија у пракси –
одабране теме (подстицање развоја на предшколском и млађем школском узрасту; развој
школског постигнућа; висока постигнућа у музици и спорту; злостављање, запостављање и
злоупотреба деце; губитак родитеља услед одвајања, развода или смрти; значај медија за развој
деце и адолесцената; злоупотреба дрога и поремећаји исхране; делинквенција).
Израда семинарског рада.

Божин, A., Божанска деца: прилози психологији даровитости, Учитељски факултет у Београду,
2009.
2 Влајковић, Ј., Животне кризе: превенција и превазилажење, ИП "Жарко Албуљ", Београд, 2005.

3 Божин, A., Увод у психологију школског детињства, Учитељски факултет у Београду, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

1

Навођење занимљивих детаља; шематско приказивање структуре садржаја; разговор о унапред
постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета расправе; расправа на унапред
Методе
најављену тему; постављање питања након предавања или задатог текста; откривање,
извођења
проналажење примера у литератури за разјашњење појмова; израда реферата о спроведеном
истраживању или проученој теми.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
/
писмени испит
70
предавања
10 усмени испит
/
практична настава
/
колоквијуми
20
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Култура религије
академик Љубивоје Стојановић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Упознавање студената са феноменом религиозности као реалне културно-историјске појаве која
узрокује одређене друштвене рефлексије. Истраживањем структурално-феноменолошке
Циљ
структуре религиозности у контексту филозофских и психолошких анализа основних религијских
идеја и садржаја студенти стичу увид у једну скоро непознату научну област.
предмета
Оспособљеност студената да на основу добијених знања и увида у одређене верске садржаје
могу разумети и користити исте у свом раду са децом. Разумевање верских порука у контексту
њихових извора, али и на основу стања и потреба оних којима се саопштавају оспособљава
Исход
студенте за даљи самостални и тимски рад у коме треба да стварају нове садржаје прилагођене
потербама савременог детета и школског система.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична настава састоји се из вежби и семинара, где ће се интерактивном методом на основу
Практична анализе садржаја религијских представа које се тичу појма Бога, човека и света истраживати
настава
феномен религиозности. Упоредном анализом теизма, атеизма и агностицизма у контексту
(вежбе,
филозофско-теолошких расправа о Божијем постојању, свеопштости религије и различитим
ДОН,
облицима религиозности препознаје се мултикултуралност и мултиконфесионалност као
студијски
неоспорни религијски и друштвени потенцијали. Важна тема је и могућност корелације верских
истражива- садржаја у културолошко-социолошком контексту друштвености. То ће бити тема студентских
семинарских радова.
чки рад)
Литература
1 Стојановић, Љубивоје (2011), Култура религије, Висока васпитачка школа, Вршац
2 Стојановић, Љубивоје (2009), Хришћани у свету, Хришћ, културни центар, Београд
3 Абазовић, Дино (2010), Религија у транзицији, Факултет политичких наука, Сарајево
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Настава обухвата вежбе и семинаре. Пратиће се присуство и учествовање студената на
вежбама, оцењиваће се степен успешности урађеног семинарског рада.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20

1

20
40

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
СВДПУ
Основне струковне студије
Историја цивилизације
др Мирча Маран
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја људске цивилизације од најстаријих
времена до данас; да се оспособе за критичко промишљање о основним питањима развоја
људске цивилизације; да се упознају са међусобним утицајима светских цивилизација у
различитим временским периодима.

Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима развоја људске цивилизације;
Исход
усвајање научне и стручне терминологије из области историје цивилизације; упознавање са
основним појмовима и феноменима из области историје цивилизације.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање радова и њихово
(вежбе,
образлагање на вежбама. Порекло и корени људске цивилизације. Цивилизације Старог истока.
ДОН,
Грчка и римска цивилизација. Византија између античког и средњовековног света. Европски
студијски
средњи век. Исламски свет. Цивилизације Далеког истока. Ренесанса и успон европске
истражива- цивилизације. Колонијализам и ширење европске цивилизације. ХХ век. Савремено доба - сукоби
и међусобни утицаји цивилизација.
чки рад)
Литература
1 Мирча Маран, Преглед историје цивилизације , Вршац, 2010.
2 Свеобухватна историја цивилизације , приредио Иван Јовановић, Алнари, Београд, 2006.
3 Слободан Бранковић, Историја културе и цивилизације: кратак преглед, Београд, 2009.
4 Ерих Џон Хобсбаум, Доба екстрема - историја кратког ХХ века 1914.1991 , Београд, 2004.
5 Вил Дјурант, Историја цивилизације, I-XII, Београд, 1995-2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
извођења
Настава се изводи у виду академског излагања и активне студентске радионице; расправа на
наставе
унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
70
практична настава
колоквијуми
семинари
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Дечја физологија са основама анатомије
Наставник (за предавања)
др Драгица Станојловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
нема
Услов
Усвајање основних знања о људском организму, са посебним освртом на карактеристике дечјег
организма. Упознавање са начином функционисања организма као недељиве био-психолошке
целине, са ћелијом, телесним течностима и њиховим улогама, функцијама и грађом сваког
Циљ
органа. Стицање основних знања о положају и међусобној повезаности органа у телу.
Информисање студената о патолошком функционисању органа.
предмета
Оспособљени студенти за праћење и препознавање извесних неправилности које могу да се
појаве код предшколске деце, и које, ако нису благовремено препознате, могу да угрозе
Исход
физиолошко функционисање. Оспособљеност студента да пружи прву помоћ детету код кога су
се појавили неки патолошки знаци у функционисању организма.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Вежбе - Током вежби студентима ће се, најпре, схематизованим цртежом представити сваки
Практична орган човечјег тела, а затим, његова морфолошка грађа. Компјутерском анимацијом представиће
настава
се начин функционисанња сваког органа и његова повезаност са другим органима. Самостално
(вежбе,
представљање схематизованим цртежом делова тела и њихове функције. Настава ће се
ДОН,
одвијати у групи уз подстицање студената да што чешће буду активни у представљању наученог.
студијски
Интерактивност у групи подстицаће несигурне да своје знање усаврше и ослободе се предрасуда
истражива- о сложености садржаја овог предмета.
чки рад)
Литература
1 Анђелковић,И; Стајковац,А; Илић А; Аматомија и физиологија за први разред медицинске школе,
2 Бошковић, С.М; Анатомија човека, Медицинска кнјига Београд-загреб, 1982.
3 Митровић,Д; и сар. Основи физиологије човека, Цицеро, Лесковац, 2003.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Цртежи, графоскопски приказ анатомске грађе и физиолошког функционисања органа,
наставе
компјутерска анимација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
30 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари

1

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Предшколска педагогија
Наставник (за предавања)
доц. др Стојановић Александар
мр Горан Вилотијевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Студенти треба да схвате предмет, задатке и садржаје предшколске педагогије као научне
дисциплине; да развију основну методолошку писменост за праћење и проучавање предшколске
стварности; да разумеју и уважавају законитости и факторе развоја у раном детињству; да усвоје
Циљ
знања о историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко
промишљање. Усвајање знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању
предмета
Схватање предмета, задатака и садржаја предшколске педагогије као научне дисциплине.
Основна методолошка писменост за праћење и проучавање предшколске стварности.
Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја у раном детињству. Знање о
Исход
историјском развоју идеја о васпитању предшколске деце и њихово критичко промишљање.
Знања о савременим теоријским приступима васпитању и образовању предшколске деце.
предмета
Садржај предмета
Предмет, задаци и начела предшколске педагогије као научне дисциплине. Теоријскометодолошки аспекти предшколске педагогије и специфичности истраживања у овој области.
Предшколска педагогија у систему педагошких дисциплина. Основни појмови предшколске
педагогије. Законитости развоја у раном детињству, карактеристике предшколског узраста и
процес васпитања. Васпитање и чиниоци развоја. Историјска и друштвена условљеност
васпитања. Развој идеја о васпитању и образовању предшколске деце. Класици предшколске
Теоријска
педагогије. Савремене тенденције и циљеви у предшколском васпитању. Концепције и правила
настава
предшколског васпитања. Организација простора и живота у предшколским установама.
Практична
настава
Разрада теоријских садржаја на вежбама (законитости развоја у раном детињству;
(вежбе,
карактеристике предшколског узраста и процес васпитања; васпитање и чиниоци развоја;
ДОН,
историјска и друштвена условљеност васпитања; развој идеја о васпитању и образовању
студијски
предшколске деце, класици предшколске педагогије;организација простора и живота у
истражива- предшколским установама; структурирана средина; васпитно-образовне методе у раду са
предшколском децом)
чки рад)
Литература
1 Каменов, Е. (2002): Предшколска педагогија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2 Стевановић, М. (2001): Предшколска педагогија. Тузла: Р & С. (одабрани делови)
3 Стојановић и др. (2008): Компетенције учитеља и васпитача, Висока школа струковних студија за
4 Група аутора (1982): Процес социјализације код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна
5 Стојановић, А. (2011): Саморефлексивност васпитача као детерминанта методичких иновација у
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

0

Методе
Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним
извођења
проблемима из логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање структуре
наставе
садржаја и трагање за информацијама на интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
30
предавања
10 усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
20
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Породична педагогија
Наставник (за предавања)
проф.др Радован Грандић
Биљана Вујасин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
/
Услов
Студенти треба да упознају и схвате предмет, задатке и садржаје породичне педагогије као
научне дисциплине; да усвоје знања о породици и њеној васпитној функцији, као и знања о
историјском развоју идеја о породичном васпитању и критички да се односе према њима; да
Циљ
схвате промене које доживљава савремена породица и њихове импликације на породично
васпитање.
предмета
Схватање предмета, задатака и садржаја породичне педагогије као научне дисциплине.
Формирано знање о породици и њеној васпитној функцији, о историјском развоју идеја о
Исход
породичном васпитању и њихово критичко промишљање. Разумевање промена које доживљава
савремена породица и њихових импликација на породично васпитање.
предмета
Садржај предмета

Појам, предмет и задаци породичне педагогије. Историја развоја схватања о породици и њеној
улози у развоју личности. Теорије и теоријски приступи. Типови породице. Породица - друштвени
систем и друштвене промене. Савремена породица. Образовање родитеља. Сарадња породице
и предшколске установе.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживаВежбе - израда семинарског рада
чки рад)
Литература
1 Грандић, Р.(2008): Прилози породичној педагогији. СПДВ. Нови Сад:
2 Ђорђевић, Б.(1985):Савремена породица и њена васпитна улога (од. делови). Бг. Просвета.
3 Пјурковска-Петровић, К.(1996): Породица која развија аутономију детета. Бг. Наст. и васп.бр 2
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
извођења
Проблемско излагање; сучељавање мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење;
расправа на унапред најављену тему; антиципитање последица; индивидуалне консултације.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
20
предавања
20 усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
20
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Правци савремене филозофије
др Милан Узелац
др Милан Узелац
3 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезан

Циљ предмета је да студенте упозна са савременим смеровима у филозофији и прошири њихово
опште образовање, да у још бољој мери могу да користе стручну литературу и да се лакше
оријентишу у другим теоријским предметима.

Циљ
предмета

Исход
Развијено критичко, самостално мишљење на примерима различитих филозофских позиција и
њиховом међусобном сучељавању.
предмета
Садржај предмета
Увод (Савремени појам "савремености" и савремена филозофија; Порекло савремене
филозофије у филозофији Хегела; Савремени филозофски правци и велики филозофски
системи).Филозофски правци (Филозофија 20. века и њено наслеђе, Аналитичка филозофија
(Витгенштајн, Расл), Феноменологија Е. Хусерла (Дескриптивна феноменологија,
Трансцендентална феноменологија, Трaнсцендентална егологија); Филозофска антропологија
Макса Шелера; Дијалогизам (Бубер, Розеншток-Хиси, Левинас); Космизам I (Фјодоров, Соловјов,
Теоријска
Флоренски), Космизам II (Вернадски, Чижевски); Персонализам (Муније, Карсавин);
настава
Егзистенцијализам I (Марсел, Бердјајев, Јасперс); Егзистенцијализам II (Унамуно, Ортега и
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- На вежбама анализирају се два текста: Хусерл, Е., Филозофија као строга наука; Витгенштајн, Л.:
Филозофска истраживања
чки рад)
Литература (поједина поглавља)
1 Узелац, М.: Историја филозофије, Stylos, Нови Сад 2004, стр. 407-625.
2 Ландгребе, Л.: Сувремена филозофија, Сарајево 1976;
3 Бубнер, Р.: Савремена немачка филозофија, Београд 2001
4 Ђурић, М.: Савремена српска филозофија, Београд 2009.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
извођења
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, трагање
наставе
за информацијама на Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
20 писмени испит
25
предавања
усмени испит
25
практична настава
колоквијуми
вежбе
30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3
нема посебних услова
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Информатички практикум
Предраг Пртљага
Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Студенти треба да се оспособе да користе рачунар у Windows окружењу, мењају садржај
постојећих и креирају сложене Word документе, једноставније Excel табеле и упознају могућности
употребе Internetа и електронске поште.

Оспособљеност студената да користе рачунар у Windows окружењу. Студенти су оспособљени
Исход
да мењају садржај постојећих и креирају сложене Word документе, једноставније Excel табеле и у
стању су да користе Internet и електронску пошту.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Студенти стичу основна знања о историјату информатике уопште, упознају се са елементима и
Практична принципима рада рачунара. Такође се упознају са оперативним системима и корисничким
настава
програмима који су најчешће у употреби. Студенти се оспособљавају за коришћење уређаја за
(вежбе,
уношење података, као и за рад са корисничким програмима. Студенти упознају програме Word и
ДОН,
Excel на нивоу који им омогућује да већ креиране документе у наведеним програмима могу да
студијски
користе или мењају и креирају нове. У вежбањима користе могућности Интернета и комуникацију
истражива- путем електронске поште.
чки рад)
Литература
1 Предраг Пртљага (2009). Информатички практикум, Висока школа струковних студија за
2
3
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

Методе
извођења
наставе
Практичан рад у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току
писмени испит
предавања
40 усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Педагошка психологија
Наставник (за предавања)
др Тања Недимовић
Адријан Божин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
одслушан курс из опште психологије
Услов

обавезни

Студенти треба да се упознају са предметом, задацима, методама и техникама истраживања у
педагошкој психологији. Треба да стекну знања о теоријским приступима педагошке психологије
као предуслова за стицање дубљег увида у облике и услове људског учења. Оспособљавање
студената да преносе стечена знања и да их примене у будућој професији.

Циљ
предмета

Студенти упознати са предметом, задацима, методама и техникама истраживања у педагошкој
психологији. Стечена знања о теоријским приступима педагошке психологије као предуслова за
Исход
стицање дубљег увида у облике и услове људског учењa. Студенти оспособљени да преносе
стечена знања и да их примене у професији васпитача.
предмета
Садржај предмета

Предмет, задаци, циљ и карактеристике савремене педагошке психологије; Методе и технике
истраживања у педагошкој психологији;Васпитање и личност, модели васпитања;Учење као
процес: напредовање, плато, кривуље учења и заборављања;Физичке, физиолошке, когнитивне,
мотивационе, социјално-психолошке и педагошке детерминанте образовног постигнућа.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Педагошке импликације развојно-психолошких сазнања и принципа психологије учења;Третман
ДОН,
тешкоћа у учењу заснованих на принципима развојне психологије и психологије учења;Примена
студијски
посебних вежби за развој стваралачких способности деце;Израда и одбрана семинарског рада на
истражива- препоручене теме из области педагошке психологије.
чки рад)
Литература
1 Вучић, Л.(1999): Педагошка психологија: учење, Центар за примењену психологију Друштва
2 Howe, M.J.A. (2008): Психологија учења – приручник за наставнике, Наклада Слап, Јастребарско
3 Заревски, П. (2007):Психологија памћења и учења, Наклада Слап, Јастребарско (173-193, 2174 Hock, R. R. (2004): Четрдесет знанствених студија које су промијениле психологију, Наклада
5 Ивић, И. и сар.(1999, 2002): Активно учење 1и2, УНИЦЕФ и Институт за психологију, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

1

Методе извођења наставе: Академско излагање, дискусија и излагање краћих реферата о
садржајима теоријске наставе, радионичарски рад у мањим групама, расправа на унапред
задату тему, постављање питања након предавања или задатог текста

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
20+20
семинари

поена

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Култура дијалога
академик Љубивоје Стојановић
академик Љубивоје Стојановић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Упознавање студената са важношћу дијалога у свим сферама међуљудске комуникације, са
посебним нагласком на културолошке и етичке принципе дијалога. Отвореност према другом и
другачијем је потврда остваривости слободне личности, као и друштвене, верске или друге
заједнице којој та личност припада.

Циљ
предмета

Оспособљеност студената за критичко разматрање различитости, где се идентитет слободне
личности гради уважавањем другог и другачијег. Способности да стечена знања примене у
Исход
практичном раду са децом различитог порекла и припадности. Подстицање креативних
предмета
способности за тимски рад и даље стручно усавршавање стицањем нових знања.
Садржај предмета
1. Говор-разговор-договор. 2.Дијалог као начин и средство разумевања. 3. Комуникацијске
одреднице: ко, коме, шта, када, где, зашто и са којим циљем говори? 4. Три комуникацијска
нивоа: економски - пословно поштење, културни - толеранција, верски (култни) - љубав према
Богу и другом човеку 5.Различитост као комуникацијски потенцијал. 6. Дијалог као метод
избегавања и разрешења конфликата. 7. Дијалог у контексту породичних, родбинских и
Теоријска
сарадничких (пословних) односа. 8. Дијалог у контексту идеолошких различитости. 9. Култура
дијалога у мултиетничким односима. 10. Међурелигијска култура дијалога.
настава
У оквиру практичне наставе, вежби, разматраће се питања толеранције и ненасиља као добрих
Практична комуникацијских метода. Разумети другога и прихватити његову различитост уверења значи бити
настава
сигуран у свом ставу. Док, кад од другога тражимо да буде по нашој "мери" то значи да смо
(вежбе,
изгубили стваралачку меру. Путем интеракције у отвореној дебати студената на теме везане за
ДОН,
могућности комуникације, како са истомишљеницима тако и са неистомишеницима, подстаћи
студијски
ћемо их да се самидентификују као одговорна интелектуална елита. Што значи дубље улажење у
истражива- све сегменте живота, а не повлачење у самодовољност. Тако ће се оспособити да решавају
животне проблеме, а не само да их идентификују.
чки рад)
Литература
1 Стојановић, Љубивоје (2010), Други и ја, Завод за уџбенике, Београд
2 Шушњић, Ђуро (1997), Дијалог и толеранција
3 Дијалог и догма (2002), зборник, ЦЕИР, Ниш
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Настава обухвата предавања и вежбе. Након академског излагања отвориће се дискусија на тему
Методе
која се обрађује. На сваком предавању ће се унапред најавити следећа тема.Током наставе
извођења
пратиће се и оцењивати активност студената. У оквиру вежби студенти ће урадити по један есеј
наставе
на тему културе дијалога у многим облицима различитости.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
15 писмени испит
15
предавања
20 усмени испит
40
практична настава
колоквијуми
10
семинари

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Educator în instituţii preşcolare
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Studii de bază
Obiectul
Cultura dialogului
Profesor (pentru cursuri )
prof. dr. Ileana Magda
prof. dr. Ileana Magda
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
Număr ECTS
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)
Promovarea examenului din limba maternă
Condiţii

Obligatoriu

Studenţii trebuie să-şi însuşească solidă competenţă a culturii dialogului şi abilitatea de a aprecia un
dialog corect, normal şi cultivat. Studenţii trebuie să-şi însuşească şi un dialog personal, parte
componentă a comunicării.

Obiective

Însuşirea unei culturi temeinice a dialogului şi abilitatea de a aprecia un dialog corect, normal şi cultivat.
Dezvoltarea unui dialog eficient: corect, concret, curent, cursiv şi expresiv în limba română literară.
Achiziţii
Conţinutul obiectului

Funcţia dialogului - componentă a comunicării. Elementele de bază ale dialogului. Comunicarea directă.
Dialogul - parte componentă a comunicării pedagogice. Bazele culturii vorbirii. Importanţa dezvoltării
conştiinţei lingvistice şi a dialogului cultivat. Calităţile unui dialog cultivat. Criteriile dialogului corect şi
eficient. Aspectele lingvistice, estetice şi sociale ale culturii dialogului. Oratoria între abilitate şi artă.

Cursuri
Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
activitate de
cercetare)
Bibliografie
1
2
3

Elaborarea conţinuturilor teoretice la lecţiile de exerciţii pentru însuşirea de către studenţi a unei
exprimări clare, corecte, cursive, expresive în limba română literară.

Vladimir Cvetanović (2000): Cultura vorbirii şi bazele retoricii , Vârşeţ-Timişoara, cap. Comunicarea
I.Magda (2004):Limba română şi cultura exprimării, Zavod za udžbenike i nast. sredstva, Beograd
Anton Ilica, Marinel Negru (2007): Didactica limbii române şi a lecturii , Vârşeţ, capitolele:
Didactica educării limbajului - pag. 87-94 şi
Aspecte psihologice ale comunicării - pag. 87-94
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
1

1

Metode de
Discursul şi interpretarea analitică, structurarea logică a conţinuturilor, dialog - dezbatere în baza unei
învăţământ teme date în prealabil.
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
examenul
puncte
Examenul final
puncte
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

5 examenul scris
15 examenul oral
20
5

55

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Вокално-инструментални практикум 2
др Еуђен Чинч
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Оспособљавање студената за самосталну реализацију музичких активности у вртићу.

Савладанoст вештине свирања хармонског клавијатурног инструмента и способност самосталног
извођења музичких активности у вртићу. Оспособљеност студенти за корелацију певања и
Исход
свирања одговарајућих музичких текстова. Способност музичког читања непознатих
одговарајућих музичких текстова.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Техничке вежбе за леву и десну руку. Основни појмови хармоније. Рад на гласу и корелација са
студијски
инструменталним извођењем. Ритмичко читање и тактирање. Извођење једноставних музичких
истражива- примера. Извођење дечјих песама за разне узрасте.Извођење дечјих песама уз инструментално хармонску пратњу.
чки рад)
Литература
1 Чинч, Е (2008). Основи теорије музике са збирком решених тестова. Вршац: ВШССОВ.
2 Чинч, Е (2010). Основи дириговања и рада са дечјим музичким саставима . Вршац, ВШССОВ.
3 Чинч, Е. (2010).Увод у нотно писмо и теорију музике. Вршац, ВШССОВ.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
Вербална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког рада,
извођења
истрaживачка метода, учење откривањем, дидактичка музичка игра, проблемско учење,
коришћење интернета.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
20 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари

50

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
fără
Услов

Циљ
предмета

Educator de specialitate
/
Studii de licenţă de specialitate
Practică vocal - instrumentală 2
dr. Eugen Cinci
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

obligatorie

Preegătirea viitorilor educatori pentru activitatea individuală în domeniul muzicii în grădiniţe.

Исход
Însuşirea deprinderilor de a cânta la un instrument armonic. Deprinderea de a citi la prima vedere un
text muzical adecvat şi de a-l interpreta vocal şi instrumental.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Exerciţii tehnice pentru mâna stângă. Elemente de armonie şi acompaniament instrumental. Termeni de
истражива- nuanţe. Combinarea elementelor melodice şi a celor ritmico - metrice în practică. Interpretarea
cântecelor pentru copii dedicate diferitelor vârste în forma vocală şi instrumentală.
чки рад)
1 Чинч, Е (2008). Основи теорије музике са збирком решених тестова. Вршац: ВШССОВ.
2 Чинч, Е (2010). Основи дириговања и рада са дечјим музичким саставима . Вршац, ВШССОВ.
3 Чинч, Е. (2010).Увод у нотно писмо и теорију музике. Вршац, ВШССОВ.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Metoda verbală, demonstraţia, algoritmizarea şi problematizarea, jocul didactic, metoda exerciţiului,
наставе
metoda dialogului.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
20 писмени испит
предавања
30 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
СВДПУ
Основне струковне студије
Језичке игре и драматизација
др Бриндуша Т. Жујка
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Упознавање студената са елементарним језичким играма за децу предшколског узраста.
Оспособљавање студената за коришћење правилног, свесног, изражајног говора у области
драматизације са луткама. Оспособљавање студената за обогаћивање речника деце кроз језичке
игре и драматизацију књижевних дела, који су прилагођени овом узрасту.

Студенти су упознати са елементарним и спонтаним језичким играма за децу предшколског
узраста. Студенти су усвојили правилан, свестан и изражајан говор у драматизацији са луткама.
Исход
Студенти су оспособљени за обогаћивање речника деце, користећи језичке игре и драматизацију
књижевних дела, који су прилагођени овом узрасту.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Језичке игре и стваралаштво деце предшколског узраста. Обогаћивање речника деце. Језичке
игре у функцији развоја говора. Драматизација текстова помоћу марионета. Могућности за
укључивање деце у играма са луткама и драматизација краћих прича. Индивидуалне активности
студената. Израда и анализа семинарског рада.

Магдалена Думитрана (1999)–Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , 1, Изд. Campania
Др М.Микеш, др И.Магда, др Р.Јовановић (2001):Traista fermecată , Îndrumător pentru cultivarea
limbii materne şi nematerne la copiii preşcolari ,Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
3 Анишоара Царан (2007) – Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

Методе
извођења
Организација активности у радионицама, излагања, демонстрација, конверзација, игре по
улогама, интерактивно и самостално учење, расправа на дату тему.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
предавања
практична настава
40 усмени испит
колоквијуми
семинари
30

1

30

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Obiectul
Profesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
Număr ECTS
4
nu există
Condiţii

Educator în instituţii preşcolare
ECIP (educator pentru copiii din instituţiile preşcolare)
Studii de bază
Jocuri lingvistice şi dramatizări
prof. dr. Brânduşa T. Juică
Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)

Opţional

Informarea studenţilor cu jocurile lingvistice de bază pentru preşcolari. Pregătirea studenţilor pentru
utilizarea unui limbaj corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizărilor cu păpuşi.
Pregătirea studenţilor pentru însuşirea competenţelor de îmbogăţire a vocabularului copiilor prin
Obiective
intermediul jocurilor şi a dramatizărilor unor opere literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor
Studenţii şi-au însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice de bază pentru copiii preşcolari. Studenţii şiau însuşit cunoştinţe despre jocurile lingvistice spontane ale copiilor. Studenţii şi-au însuşit un limbaj
corect, curent, conştient şi expresiv în domeniul dramatizării folosind diferite păpuşi. Studenţii sunt
pregătiţi pentru îmbogăţirea vocabularului copiilor folosind jocuri lingvistice şi dramatizări ale unor opere
Achiziţii
literare adecvate puterii de înţelegere a copiilor preşcolari.
Conţinutul obiectului

Cursuri
Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
activitate de
cercetare)
Bibliografie
1
2

Jocuri lingvistice şi creativitatea preşcolarilor. Îmbogăţirea limbajului copiilor. Jocurile lingvistice în
funcţia dezvoltării vorbirii. Dramatizarea textelor cu ajutorul marionetelor. Posibilităţi de includere a
copiilor în jocuri cu păpuşi şi dramatizarea unor scurte povestiri. Activităţi individuale ale studenţilor.
Elaborarea unei lucrări de seminar; analiza lucrărilor de seminar.

Magdalena Dumitrana (1999) – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar , vol.1, Ed. Campania
Dr M.Mikeš, Dr.I.Magda, Dr.R.Jovanovici (2001): Traista fermecată , Îndrumător pentru cultivarea limbii
materne şi nematerne la copiii preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
3 Anişoara Ţăran (2007) – Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Beograd
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
2

1

Metode de
Organizarea activităţilor în ateliere, prelegeri, demonstraţia, conversaţia, jocuri didactice, jocuri de rol,
învăţământ învăţare interactivă şi independentă; dezbateri pe o temă dată
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
puncte
Examenul final
puncte
examenul
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

examenul scris
40 examenul oral
30

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Педагошка документација
Биљана Вујасин
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Овладавање основном терминологијом и вођењем педагошке и пословне документације.
Примена (и израда) инструмената за дидактичку евалуацију активности и евалуацију програма
рада у предшколској установи. Вођење документационог картона и дневника рада васпитача.
Упознавање са основама предшколског система у Републици Србији.

Разумевање основне терминологије и оспособљеност студената за вођење педагошке
документације. Оспособљеност за тимски рад у изради делова Програма рада вртића.
Исход
Оспособљеност за дидактичку евалуацију планова и програма рада и праћење индивидуалног
развоја деце.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

/

Практична
настава
Програмирање, планирање и евалуација. Инструменати за дидактичку евалуацију активности и
(вежбе,
евалуацију програма рада у предшколској установи (евиденционе и чек листе, скале, протоколи).
ДОН,
Посматрање дечјег понашања и праћење индивидуалног развоја. Начини прикупљања података
студијски
о деци. Регистровање запаженог о дечјем понашању, сарадњи са породицом и друштвеном
истражива- средином. Концепција радне књиге за васпитаче. Стручна тела у вртићу. Израда портфолија.
Стручно усавршавање васпитача.
чки рад)
Литература
1 Пасер,В.,Вујасин,Б.(2008): Дневник педагошке праксе.Вршац. Висока школа струковних студ.
2 Правилник о општим основама предшколског програма (2006): (стр. 14-18; 50-58;70-74.)
3 Гојков,Г.,Круљ,Р. Кундачина,М.(2009): Лексикон педагошке методологије. Вршац. ВШВ.
4 Група аутора(2009):Ментор и приправник – Водич за нас., васпитаче и стр.сар. Бг. ЗУОВ.
5 Закон о предшколском васпитању и образовању. Службени гласник РС, бр /2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
/

2

1

Методе
извођења
Превођење текстова у структуру, образлагање са реторичким питањима, сучељавање мишљења,
наставе
расправа на унапред најављену тему. Израда семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
писмени испит
предавања
30 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
семинари
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Методика васпитно-образовног рада
мр Виорика Пасер
Биљана Вујасин
/
5 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

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.
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
Исход
организације у дечјем вртићу; вештине евалуације и самоевалуације; способност подстицања
развоја индивидуалног потенцијала деце; способност и вештине пл. и програм.
предмета
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
Теоријска
као конструкција знања. Подстицање креативности. Концепција планирања и програмирања у
настава
контексту Општих основа предшколског програма. Праћење и вредновање.
Циљ
предмета

Практична Организација простора, средстава и материјала; временски распоред дечјих активности;
настава
организација васпитне групе. Улога васпитача у организацији в.о активности - поступци
(вежбе,
васпитача у обезбеђивању: адаптације деце, унутрашње мотивације у регулисању дечјег
ДОН,
понашања, социо-емоционалног развоја, дечје моралности, личног идентитета, слике о себи.
студијски
Планирање и програмирање в.о активности- тематски приступ. Дидактичко обликовање ситуација
истражива- учења по центрима интересовања. Индивидуализација в.о захтева и методичких поступака.
Израда дечјег портфолија.
чки рад)
Литература
1 Каменов,Е.(2006): Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу - Општа методика.Н.Сад. Драгон
2 Богавац,Д., Стојановић, А., Ковачевић, З.(2010): Методика в.о рада-практикум. Београд.Уч.ф
3 Братанић,М.(2006):Увод у интерактивну педагогију, у: Интерактивна педагогија. Стр.9-119.Н.С
4 Опште основе предшколског програма(2006). СЛ-Просветни гласник РС. Бр.14/2006
5 Стевановић,М.(2003): Дидактика (4.поглавље). Ријека. Дигитал поинт.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3

2

Методе
академско излагање; образлагање са реторичким питањима; резимирање идеја; проблемско
извођења
излагање; самоорганизовано и интерактивно учење; расправа на унапред задату тему;
наставе
антиципирање последица; решавање практичних задатака; израда портфолија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
/
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
20
семинари
/

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Књижевност за децу
Наставник (за предавања)
мр Драгана Т. Јосифовић
Љиљана Келемен
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
нема
Услов
Студенти треба да стекну знање о појму књижевности за децу, упознају родове и врсте
књижевности за децу, њен специфичан израз и писце. Студенти се оспособљавају да теоријски и
практично овладају садржајима књижевности за децу. Оспособљавају се да на примерима
Циљ
књижевних дела подстичу децу на ослобађање властитих креативних потенцијала како у
обликовању прича, стихова, игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза.
предмета
Усвојена знања о појму књижевности за децу, родовима и врстама књижевности за децу, њеном
специфичном изразу и писцима. Оспособљеност студената да теоријски и практично овладају
садржајима књижевности за децу. Оспособљеност студената да на примерима књижевних дела
Исход
подстичу децу на ослобађање властитих креативних потенцијала како у обликовању прича,
стихова, игроказа и сл., тако и свих других облика креативног израза.
предмета
Садржај предмета

Особености књижевности за децу. Усмена књижевност прилагођена дечјем узрасту. Писана
књижевност за децу. Књижевни родови и врсте. Домаћи и страни писци. Сликовнице. Садржајноестетска анализа одабраних дела књижевности за децу.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Разрада теоријских садржаја на вежбама. Анализа одабраних текстова за децу. Израда
семинарског рада.
чки рад)
Литература
1 Тихомир Петровић: Историја српске књижевности за децу , прво издање, Учитељски факултет,
2 Воја Марјановић: Књижевност за децу и младе, књ.1-3, Виша школа за образовање васпитача,
3 Јован Љуштановић:Брисање лава (поетика модерног и српска поезија за децу од 1951. до
4 Цвијетин Ристановић: Српски пјесници за дјецу, ЗУНС, Бијељина, 1997.
5 Воја Марјановић: Дечја књижевност у књижевној критици, БМГ, Београд, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
Академско излагање, навођење занимљивих детаља, илустрација цитатима, хеуристички
извођења
разговор, разговор о унапред постављеним проблемима уз логичко структурисање предмета
наставе
расправе, писање есеја, компарирање, олуја идеја, дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
15+25
семинарски рад
10

1

10
30

Е спецификација предметоски
Студијско програмо
Лосаримаско котор (модуло)
Котора тхај нивели студиенго
Нав катар о предмето
Сикамно (пале ворба)
Сикамно (пале практика)
Сикамно пале ДОН
Ђиндо ЕСПБ
Шаипе

Струковно винај
/
Основне струковне студије
Литература е чхавренги ( пе рpомани чхиб)
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
4 Статусо предметоско

мусај те ашунелпе

Циљо
предметоск Сикавипе литература е чхавренги катар англунипе, прикал лако бијандипе анде Европа џи ке
лиларипе пале чхавора анде романи литература.
о

Кова со
Ћерелапе литерарно-чхибаки култура, естетско култура, шаипе те ћерелпе интерпретација тхај
сикавелапе те араћхелпе кова со си мајимпортантно анде литература пале чхавора, венајипе
Сикавипе предметоско
Со си лиларипе(нав тхај о појмо лиларипако, лиларипе тхај чхиб, лиларипе тхај тхемеско трајо, е
наука пале лиларипе, естетика тхај е семиотика), е анализа лиларипески ( е структура
лиларипески, е тема, мотивурја, е фабула, е композиција тхај е мотивација, гндо тхај кова со
камлапе те рамолпе анде лил), е класификација лиларипаки (сар ћерелпе е класификација,
ворбенги тахј рамосаримаско лиларипе, со си лиларне котора, лиларне лингурја, е поезија, е
проза тхај драма).
Е теоријско Е лиларне саве рамосарде лиларипе пале чхавора: Х. Андерсен: е бајке; К. Левис: Алиса анде
бипинџарди пху; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: Оливер Твист; М. Енде:
сикавипе
Е практично
сикавипе Е
вежбе, Дујте
сикавимата,
е студијске
џанглимаск
Е вежбе. Шаипе те џалпе анде чхаврикано позориште.
е бућа
Е литература
1 Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010.
2 Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987.
3 Ћидине бајке
4 Дела класика дечије
5 Чхаврикано лиларипе тхај лиларипе пале терне
Ђиндо катар е часурја поАвер
сикавипе анде курко анде јекх семестро/трин семеструрја/берш
Ворбенго сикавипе
Практика сикавимат Студијско џанглимаско бући
Авер часурја
1

1

1

Е методе
анде
настава
Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја
Англе егзамоске бућа
поенурја Гатисаримаско егзамено
Ворбенго сикавипе
практикано сикавипе
колоквијумурја
Е семинарја

10 Рамосаримако егзамено
30 Ворбенго егзамено
10
10

Е поенурја
15
25

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Књижевност за децу ( на ромском језику)
др Рајко Ђурић
мр Марија Александровић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Упознавање студената са садржајима књижевности за децу, у распону од њеног почетка, преко
њеног настанка и развоја у Европи, закључно са дечјом књижевношћу у ромској литератури .

Формирана књижевно – језичка култура, естетска култура, способност интерпретације и
Исход
вредновања књижевног текста, васпитање и познавање дела дечје књижевности на ромском
језику.
предмета
Садржај предмета
Природа дечије књижевности и њено проучавање (назив и појам књижевности, књижевност и
језик, књижевност и друштвени живот, наука о књижевности, естетика и семиотика );
анализа књижевног дела за децу (структура књижевног дела, тема, мотив, фабула, композиција и
мотивација идеја, смисао књижевног дела), Класификација књижевности (начела класификације,
усмена и писана књижевност, појам књижевне врсте, књижевни родови, поезија, проза и драма
за децу)
Теоријска
Класици дечје и омладинске литературе: Х. Андерсен: Бајке; К. Луис: Алиса у земљи
настава
чуда; К. Колоди: Пинокио;Д. Дефо: Робинсон Крусо; Ч. Дикенс: Оливер Твист; М. Енде: Бескрајна
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Семинарски радови.- анализа књижевних дела за децу на ромском језику. Посета дечјем
позоришту.
чки рад)
Литература
1 Рајко Ђурић, Историја књижевности Рома, Вршац 2010.
2 Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб 1987.
3 Сабране бајке.
4 Дела класика дечије.
5 Дела омладинске литературе.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
извођења
наставе
вербална метода, дијалог, демонстрација
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
10 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
10
семинари
10

1

поена
15
25

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Educator în instituţii preşcolare
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Studii de bază
Obiectul
Literatura pentru copii
Profesor (pentru cursuri )
prof. dr. Ileana Magda
prof. dr. Ileana Magda
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
4 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)
obligatoriu
Număr ECTS
Condiţii
Nu există
Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţe privind: noţiunea de literatură pentru copii, genurile şi
speciile, modalităţile de exprimare şi scriitorii pentru copii, literatura pentru copii şi tineretul şcolar scrisă
în limba română în R.Serbia. Studenţii se pregătesc ca în baza exemplelor din operele literare să
stimuleze potenţialele creative ale copiilor în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte, precum şi în alte forme
de exprimare creativă.
Obiective
Cunoştinţe despre literatura pentru copii, genuri şi specii literare, exprimare specifică, scriitori (care au
scris opere special pentru copii sau accesibile lor; scriitori pentru copii şi tineretul şcolar, scrise în limba
română la noi). Pregătirea studenţilor pentru însuşirea teoretică şi practică a conţinuturilor din domeniul
literaturii pentru copii. Pregătirea studenţilor ca, în baza exemplelor să stimuleze la copii potenţialul
Achiziţii
creativ în povestiri, versuri, jocuri de cuvinte...
Conţinutul obiectului

Specificul literaturii pentru copii. Literatura populară şi cultă pentru copii, adaptată puterii de înţelegere a
copiilor. Genuri şi specii literare. Scriitori români şi universali pentru copii (aparte scriitori de limbă
română pentru copii de la noi: poeţi, prozatori). Cărţile cu ilustraţii.

Cursuri

Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
activitate de
cercetare)
Analiza conţinuturilor teoretice la exerciţii. Redactarea unei lucrări de seminar.
Bibliografie
1 Ileana Magda (ed. I 1997, ed. II 2007): Vântul seamănă cuvântul, antologie de literatură pentru copii,
scrisă în limba română în R.Serbia, Vârşeţ
2 Gheorghe Secheşan (2000): O istorie a literaturii pentru copii, Editura „Augusta”, Timişoara
4 Gheorghe Luchescu (2001): Literatură pentru copiii de pretutindeni , Bucureşti
5 Veronica Lăzăreanu (2004): Dumbrava însorită , antologie, „Libertatea”, Panciova
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
1

1

1

Metode de
Expunere, citate detalii interesante, convorbiri euristice, discuţii pe teme anunţate în prealabil,
învăţământ structurând logic tema dezbaterii, elaborarea de eseuri, comparaţii, furtună de idei, discuţii.
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
puncte
Examenul final
puncte
examenul
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

20 examenul scris
examenul oral
30
20

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема услова
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Ликовна култура
мр Томислав Сухецки
мр Томислав Сухецки
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

Обавезан

Да студенти овладају појмовима, техникама и елементима ликовне грађе, да се оспособе за
подражавање и оплемењивање спонтаног дечјег развоја, уз пуно поштовање дечјих
индивидуалних особина.

Циљ
предмета

Усвојеност основних појмова о ликовним елементима, техници и материјалу, ликовним правцима
Исход
као делу опште културе и основи разумевања и подстицања дечијег ликовног развоја; подизање
ликовне културе студената.
предмета
Садржај предмета

Правци у ликовној уметности. Ликовни елементи (линија, боје, композиција, хармонија); ликовна
грађа; технике (цртежи, сликање, вајање), материјали (класични и нови медији).

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Практичне активности студената: цртање, сликање, анализа уметничких радова и дискусије о
карактеристикама ликовних праваца.
чки рад)
Литература
1 В. Галовић, Б. Караџић; (2001), Ликовна култура, Завод за уџбенике, Београд
2 Ј. Дамјанов, Д. Јанда (1998), Ликовна култура, Научна књига, Београд
3 Негру, А. (1999): Сценска уметност, ВШВ, Вршац
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
Предавања се одвијају у виду активне студентске радионице; академско излагање, шематско
извођења
приказивање структуре садржаја, самоорганизовано и интерактивно учење; аудиовизуелна
метода, метода демонстрације, практичан рад.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
20
предавања
30 усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
10
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Нема
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Моторика деце предшколског узраста
др Наташа Стурза - Милић

4 Статус предмета (обавезни/изборни)

Обавезни

Разумевање и усвajaње основних знања студената о моторном развоју предшколског детета као
делу интегралног развоја. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење стручне
литературе у области моторног развоја предшколске деце. Примена стечених знања у раду са
децом предшколског узраста и у функцији даљег настављања школовања.

Циљ
предмета

Стечена основна знања студената о моторном развоју предшколског детета као саставном делу
интегралног развоја. Оспособљеност студената да са разумевањем користе стручну литературу у
Исход
области моторног развоја предшколске деце. Способност примене стеченог знања у раду са
децом предшколског узраста и у савладавању наставног градива у току даљег школовања.
предмета
Садржај предмета
Моторни развој као саставни део интегралног развоја; дефиниција моторног развоја;
правилности (принципи) моторног развоја; темпо моторног развоја; фактори који утичу на
моторни развој; показатељи моторног развоја предшколске деце; карактеристике пренаталног
периода моторног развоја; карактеристике постнаталног периода моторног развоја предшколске
деце (развој природних кретања и моторичких способности); процена моторног развоја
предшколске деце; значај физичке активности за моторни развој предшколске деце; поремећаји
моторног развоја; моторички даровита деца.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Стурза-Милић, Н. (2012): Физичка активност и моторички развој предшколске деце. Висока
2 Гојков, Г., Стурза-Милић, Н. и др. (2002): Поглавље: Mоторни развој деце, у књизи: Рана
3 Стурза-Милић, Н. (2009): Однос између моторичке креативности и моторичке успешности код
4 Brack Clark, J. (2009): Учењем до покрета, кретањем до спознаје – програм сензомоторичких
5 Стурза-Милић, Н. (2009): Идентификација моторички даровитих ученика, поглавља: 1.11.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

Методе
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената,
извођења
компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација,
наставе
практични радови и трагање за информацијама на интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
20
15
попуњен образац праћења

55

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика музичког васпитања 1
Наставник (за предавања)
проф. др Јон Лелеа
проф. др Јон Лелеа
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
положен испит Воканло-инструментални практикум 1 и 2
Услов

обавезни

Едукација студената у смислу анализе и схватања предмета, задатака и садржаја методике
музичког васпитања као научне дисциплине. Оспособљавање студената за разумевање и
Циљ
уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског узраста и за примену
знања за коришћење стручне литературе.
предмета
Схватање предмета, задатака и садржаја методике музичког васпитања као научне дисциплине.
Разумевање и уважавање законитости и фактора развоја музикалности деце предшколског
узраста. Овладаност програмским задацима и садржајима музичког васпитања. Способност
Исход
примене овладаним знањима и способност коришћења релевантне литературе из музичке
културе.
предмета
Садржај предмета
Теоријска настава
Методика музичког васпитања 1 даје одговор на: појам, предмет, однос са другим музичким
дисциплинама и наукама. Место и значај музичког васпитања у општем систему образовања.
Циљ, задаци и структура предмета. Историјски осврт на развој музичког васпитања,
традиционална и савремена схватања и научна истраживања у овој области. Развој музикалности
деце узраста од 3 до 6 година.
Теоријска
Методика музичког васпитања 1 се бави традиционалним и савременим методама у настави
настава
музичког васпитања, моделима коришћења појединих метода на одабраним садржајима,
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Вежбе
истражива- Симулација активности по узрасним групама коришћењем дидактичко-методичких садржаја у
реализацији музичког васпитања.
чки рад)
Литература
1 Пантелић-Ђурковић, М.(1998):Методика музичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац:
2 Домоњи, И. (1986): Методика музичког васпитања у предшколским установама. Сарајево:
3 Марковић-Ксења,Р.(1986):Музика и предшколско дете, Београд, З.У.Н.С..
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Метода излагања (причање, објашњавање, упућивање), метода разговора, метода
демонстрације, текстуална, илустративна, учење откривањем, аналитичко слушање, метода
Методе
стваралачког рада, симулација, моделовање, методе евалуације, дидактичка музичка игра,
извођења
музичка игра инвенције и имагинације, игра улога, стандардизовани програми вредновања
применом рачунара.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
30 писмени испит
предавања
25 усмени испит
практична настава
колоквијуми
практични испит
семинари

15
30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Рад са децом са посебним потребама
/
Биљана Вујасин
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Оспособљавање студената за рад са децом са посебним потребама (хиперактивност, говорни
поремећаји, кашњење у развоју, граничне способности, даровитост - рана идентификација и
практична примена на предшколском узрасту).
Развијене способности и вештине студената за тимски рад при дијагностиковању посебних
потреба детета (хиперкинетички синдром, моторни дебилитет, говорни поремећаји, граничне
способности, даровитост). Оспособљеност за тимски рад при избору садржаја и конципирању
Исход
посебних програма. Развијена способност савладавања основних техника за реализацију ових
програма.
предмета
Садржај предмета
Циљ
предмета

Теоријска
настава

/
Значај ране идентификације развојних тешкоћа код деце. Дефицит пажње. Дислексија. Дефицит
Практична слушне обраде.Научена беспомоћност. Поремећаји са пркошењем и супротстављањем.
настава
Кашњење у развоју. Хиперактивност. Хронична претња и дистрес. Индивидуализација в.о рада у
(вежбе,
васпитним групама, менторски облик рада, мале групе у слободним активностима, мале групе у
ДОН,
другим погодним ситуацијама. Дидактички материјал, средства, уређаји за извођење корективног
студијски
педагошког рада. Припрема и планирање корективног педагошког рада. Препознавање и
истражива- идентификација даровитости на предшколском узрасту.
чки рад)
Литература
1 Ераковић, Т.,(1990): Покажи ми, па ћу знати. Нови Сад. Дневник.
2 Група аутора, Даровити и шта са њима, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 2003
3 Јенсен,Е.(2004):Различити мозгови– како допрети до оних до којих се тешко допире. Зг. Едука.
4 Вујасин,Б.(2011):Могућности примене „методе усидрене инструкције“ у инклузији... Бг. ИПИ
5 Гриспен,С.(2010):Дете с посебним потребама. Београд. Капуровић.д.о.о.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
/

2

1

Методе
Израда реферата о проученој теми; прикази процеса у цртежу; интерпретација; симулација;
извођења
антиципирање последица; истраживачка метода. Стратегије подстицања стваралаштва. Израда
наставе
плана индивидуалне помоћи. Семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
предавања
30 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
семинари
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Ментално здравље
др Тања Недимовић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Студенти треба да се упознају са дефиницијом и предметом менталног здравља. Студенти треба
да стекну знања о проблемима менталног здравља деце и породице, да се упознају са могућим
застојима здравог одрастања, да стекну увид у значај адекватног приступа деци.
Оспособљавање студената за тимски рад и примену стеченог знања у професији васпитача.

Упознати студенти са дефиницијом и предметом менталног здравља предшколске деце.
Стечена знања о проблемима менталног здравља деце и породице, о могућим застојима здравог
Исход
одрастања и значаја адекватног присупа деци. Оспособљеност студената за тимски рад и за
примену стеченог знања у професији васпитача деце предшколског узраста.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Основни принципи и подручја деловања менталног здравља.Модели менталног здравља.
студијски
Ментално здравље деце и ментално здравље породице. Примарна, секундарна и терцијална
истражива- превенција. Криза: теорија кризе, реакције, фактори ризика. Принципи психосоцијалне подршке.
Основне поставке позитивне психологије
чки рад)
Литература
1 Влајковић, Ј. (1990): Теорија и пракса менталне хигијене. Савез друштава психолога Србије,
2 Биро,М. (2003): Појам нормалности и патологије у Биро, М. & Бутоло, W. (ур). Клиничка
3 Влајковић, Ј.(2003): Превенција менталних поремећаја у Биро, М. & Бутоло, W. (ур). Клиничка
4 Петровић, В. (2009): Изазови менталног здравља. УСЕЕ, Нови Сад (одабрана поглавља)
5 Поповић Деушић, С.(1999): Проблеми менталног здравља деце и адолесцената. Институт за
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

Методе
извођења
Проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама,
наставе
антиципирање последица, писмени радови студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20+20

1

30

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Етика васпитачког позива
др Ружица Петровић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Сазнање основних етичких појмова и парадигматичних етичких стајалишта. Оспособљавање за
етичко промишљање моралних феномена.

Исход
Способност моралног расуђивања у решавању практичних питања, посебно у васпитању.
предмета
Садржај предмета
Појам етике; Питање о извору и сврси морала; Етички појам добра; Етички појам зла; Принцип
блаженства; Принцип задовољства; Принцип корисности; Етички аспект образовања и
васпитања; Слобода као извор морала; Традиционални и модерни појам моралне слободе;
Појам слободне воље; Етички појам дужности; Дужност према себи и дужност према другима;
Појам закона; Појам вредности; Појам моралне норме, Праведно и правично; Појам
одговорности, Морални карактер; Морална осећања; Појам савести; Морална заслуга;
Васпитање за врлину, Морална својства васпитача

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Р. Петровић (2006), Антрополошко-етички огледи, Вршац.
2 Роже – Пол Дроа (2011), Етика објашњена свима, Геополитика, Београд.
3 Изворна дела: Аристотел, Никомахова етика (1980) БИГЗ, Београд.
4 Ф. Аријан, Епиктетов приручник, Београд.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

1

Методе
Настава се обавља кроз облик предавања, вежби и консултација. Тематски, вежбе су везане за
извођења
предавања и имају за циљ утврђивање и продубљивање знања. Темеље се на избору текстова и
изводе се у мањим групама кроз дискусију и аналитичко тумачење.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
30
предавања
усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
30
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Религијски системи
академик Љубивоје Стојановић
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Упознавање студената са различитим облицима религијског организовања, од првобитних
религијских облика до савремених монотеистичких и политеистичких религијских система. Увид у
основна учења тих система, са посебним освртом на њихове социо-психолошке рефлексије и
могуће облике коегзистенције.

Циљ
предмета

Оспособљеност студената да на основу добијених знања и увида у различитост религијских
система изграде критички став на основу стварних чињеница, а не на основу сопственог порекла
Исход
и припадности. На тај начин моћи ће да примене стечена знања у својој пракси користећи
примерене верске садржаје у свом васпитном раду.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична Практична настава састоји се из вежби и семинара, где ће се интерактивном методом на основу
настава
анализе вероучења и друштвене ангажованости религијских система исказати претпоставке о
(вежбе,
могућности њихове веће или мање креативне прогресивности. Упоредном анализом отворености
ДОН,
и затворености тих система, као и конкретним истраживањем стварног стања мирољубиве
студијски
коегзистенције или немирољубивих конфликата добиће се релевантни подаци о спремности
истражива- самих религијских система да стварно препознају своју одговорност у конкретном времену. То ће
бити тема студентских семинарских радова.
чки рад)
Литература
1 Стојановић, Љубивоје (2008), Тумачење Библије, Учитељски факултет, Београд
2 Гнилка,Ј.(2007), Библија и Куран, Кршћанска садашњост, Загреб
3 Ребић, Алберт (2007), Однос жидова и кршћана кроз повијсет, Загреб
4 Стојановић, Љубивоје, Религијски системи (у припреми)
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Настава обухвата вежбе и семинаре. Пратиће се присуство и учествовање студената на
вежбама, оцењиваће се степен успешности урађеног семинарског рада.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20

1

20
40

Студијски програм : Основне струковне студије
Назив предмета: Култура говора — методички аспекти
ШИФРА: 35КГМ
Наставник: мр Ивана Ђ. Ђорђев
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним компонентама Културе говора као и да усвоје
теоријска сазнања о њиховој примена у сопственој језичкој комуникацији.
Студенти ће додатно обрађивати све битне елементе културе говора, дикције и реторике (говорни апарат,
дисање, гласовни систем српског књижевног језика, српски књижевни акценат, акценатске целине,
реченичну интонацију; правилност, логичност и јасност, сликовито излагање и изражавање, стил и његове
особине...).
Исход предмета
Оспособљеност студента, будућег васпитача, да: 1. економично и правилно говори; 2. развија своје
креативне способности при говору и писању, али и да својим подстицајима развија креативност у говорном
изражавању деце предшколског узраста; 3. се невербалним комуникацијским знаковима служи сходно
ситуацији, а да то буде разумљиво, примерено и култивисано.

Садржај предмета
Значај беседништва за општу културу и будући позив. Комуникација, информација и језик. Култура
говора и стилистика. Појам и елементи реторике. Говорник: гест мимика и кретање; аудиторијум и
његове врсте; страх и трема; Основне врсте говора, припрема за држање говора.
Студенти ће кроз вежбе употпунити знања стечена кроз теорију Култура говора. Вежбаће да
употребљавају вербалне и невербалне комуникационе знакове у различитим ситуацијама. Вежбање
дикције, стила и изражајних средстава.
Литература
Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
Милорад Телебак, Правоговор, Прометеј, 2011.
Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, Српски језички приручник, Београдска књига,
Београд, 2004.
Допунска литература:
Драгиша Живковић: Теорија књижевности с теоријом писмености, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд 1988.
Симеон Маринковић, Методика креативне наставе српског језика и књижевности, Креативни центар, 2000
(одељак: Говорна култура,89—112).
Број часова активне нaставе
Теоријска настава:
Практична настава: 30
Интерактивна настава: предавања и вежбе, уз учешће студената, консултације. Фронтални рад, самостални
(индивидуални) рад студената, групни рад, дебатне дискусије. Акценат се ставља на развијање
комуникативних способности студената (креативно вербално и писано изражавање).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

30
30

писмени испит
усмени испт
..........

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Методика развоја говора 1
мр Драгана Т. Јосифовић
Љиљана Ј. Келемен
/
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Упознати студентe са теоријама говорног развоја, односом говора и мишљења, оспособљавање
студената за примену знања и коришћење стручне литературе.

Стечене компетенције студената да могу да подстичу говорну комуникацију, говорно изражавање
Исход
и говорно стваралаштво деце; оспособљеност студената за примену знања из области методике
развоја говора и коришћење стручне литературе.
предмета
Садржај предмета

Развојна психолингвистика: Развој дечјег говора. Развој речи и значење речи. Функције говора
предшколског детета. Развој синтаксе. Вербални и невербални говор. Синтаксички и
егоцентрични говор. Значај говора одраслих за развој дечјег говора.
Социолингвистика: Стратегија развоја говора у вртићу. Индивидуалне разлике међу децом у
говорном развоју.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Облици усмене књижевности прикладне дечјем узрасту; Писана књижевност за децу (поезија и
истражива- проза); Драмске игре; Лутке као подстицај у развоју дечјег говора; Животно искуство деце као
садржај за комуникацију; Језичке игре и језичко стваралаштво; Сликовнице.
чки рад)
Литература
1 Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам
2 Љубица Дотлић, Емил Каменов: Књижевност у дечјем вртићу, прво издање, Змајеве дечје игре:
3 Емил Каменов: Припрема за школу (читање и писање), Тампограф, Нови Сад, 2002.
4 Милорад Наумовић: Методика развоја говара – приручник за студенте виших школа за
5 Марија Ботуровић: Методика развоја говора - уџбеник за студенте виших школа за
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

0

Методе
Aкадемско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред постављеним
извођења
питањима и концептирање (систематизовани запис, извођење главних делова по логичком реду;
мапе ума; ослонци).
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5 писмени испит
предавања
15 усмени испит
45
практична настава
колоквијуми
35
семинари

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Obiectul
Profesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
Număr ECTS
4
Nu există
Condiţii

Educator în instituţii preşcolare
Studii de bază
Metodica dezvoltării vorbirii 1
prof. dr. Ileana Magda
prof. dr. Ileana Magda
Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)

Studenţilor li se vor prezenta teoriile dezvoltării vorbirii, raportul dintre vorbire şi gândire, pregătirea
studenţilor pentru aplicarea în practică a cunoştinţelor obţinute şi utilizarea literaturii de specialitate.

Obiective

Studenţii îşi însuşesc competenţe ca să poată stimula comunicarea verbală, exprimarea şi creativitatea
verbală; pregătirea studenţilor pentru aplicarea cunoştinţelor din domeniul metodicii dezvoltării vorbirii şi
Achiziţii
folosirea literaturii de specialitate.
Conţinutul obiectului

Psiholingvistica dezvoltării: Dezvoltarea vorbirii copiilor; Dezvoltarea cuvintelor şi a semnificaţiilor
cuvintelor; Funcţiile vorbirii copilului preşcolar; Dezvoltarea sintaxei; Vorbirea verbală şi nonverbală;
Vorbirea sintactică şi egocentrică; Importanţa vorbirii adulţilor pentru dezvoltarea vorbirii copiilor;
Sociolingvistica: Strategia dezvoltării vorbirii în grădiniţă; Deosebiri individuale între copii în faza
dezvoltării vorbirii.

Cursuri
Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
activitate de
cercetare)
Bibliografie
1

Forme de literatură orală (populară) accesibile puterii de înţelegere a copiilor; Literatura cultă pentru
copii (poezia şi proza); Jocurile dramatice; Marionetele – stimulare pentru dezvoltarea vorbirii copiilor;
Comunicarea şi experienţa de viaţă a copiilor; Jocuri de cuvinte şi creativitatea de limbaj; Cărţile cu
ilustraţii.

Dr M.Mikeš, Dr.I.Magda, Dr.R.Jovanovici (2001): Traista fermecată , Îndrumător pentru cultivarea limbii
materne şi nematerne la copiii preşcolari, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
2 Anton Ilica (2005): Metodica limbii române , Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad
3 I.Magda, M.Negru (2007):Bilingvismul la preşcolari în Educaţia Plus 5, Ed.Univ.„Aurel Vlaicu”,Arad
5 A.Ţăran: Limba română cu caiet de lucru pentru preşcolari , ZUNS, Beograd, 2007.
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
2

1

Metode de
Expunere , explicaţii cu întrebări retorice, discuţii despre teme anunţate în prealabil şi elaborarea de
învăţământ concepte (observaţii sistematizate, expuneri ale părţilor importante în ordine logică).
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
puncte
Examenul final
puncte
examenul
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

5 examenul scris
examenul oral
50

45

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика физичког васпитања 1
Наставник (за предавања)
др Наташа Стурза-Милић
др Наташа Стурза-Милић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
Положен предмет Моторика деце предшколског узраста
Услов

Обавезни

Усвајање знања неопходних за реализацију циљева и задатака физичког васпитања у раду са
децом предшколског узраста. Припрема студената за разумевање и примену садржаја из
Циљ
методике физичког васпитања. Оспособљавање студената за разумевање и коришћење
литературе у области методике физичког васпитања.
предмета
Усвојена знања неопходна за реализацију комплексних циљева и задатака физичког васпитања
у раду са децом предшколског узраста. Развијена способност разумевања и примене општетеоријских, дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике физичког
Исход
васпитања деце предшколског узраста. Оспособљени студенти за разумевање и коришћење
стручне литературе у области методике физичког васпитања деце предшколског узраста.
предмета
Садржај предмета
Појам и дефиниција физичког васпитања и методике физичког васпитања. Предмет, циљ и
задаци методике физичког васпитања. Интердисциплинарност методике физичког васпитања.
Карактеристике физичке активности. Значај, циљ и задаци физичког васпитања. Методички
принципи и начела физичког васпитања. Методе и облици васпитно-образовног рада у физичком
васпитању. Средства физичког васпитања (природни облици кретања, моторичка игра, вежбе за
развој мишићних група, плесне активности, природни фактори, материјални фактори, помоћна
средства – справе и реквизити).

Теоријска
настава

Практична
настава
Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из методике
(вежбе,
физичког васпитања. Примена метода и облика васпитно-образовног рада у физичком
ДОН,
васпитању. Примена и избор основних и помоћних средстава физичког васпитања у раду са
студијски
децом предшколског узраста (природни облици кретања, моторичка игра, вежбе за развој
истражива- мишићних група, плесне активности, природни фактори, материјални фактори, справе и
реквизити).
чки рад)
Литература
1 Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета (методички приручник за
2 Стурза-Милић, Н. (2011): Поглавље - Моторичка игра у функцији интегралног развоја детета, у
3 Ђорђић, В. (2002): Предшколско физичко васпитање у Војводини-друштвено-институционални
4 Стурза Милић, Н., Фирика, Ж. (2004): Поглавље: Деца и спорт, у књизи: Масмедији и спорт, ВШВ,
5 Стурза-Милић, Н. (2012): Физичка активост и моторички развој предшколске деце. Висока школа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената,
извођења
компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација,
практични радови и трагање за информацијама на интернету.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика упознавања околине 1
Наставник (за предавања)
мр Виорика Пасер
Снежана Пртљага
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
Положена методика васпитно образовног рада
Услов

обавезни

Истицање значаја упознавања околине као области васпитно-образовног рада са предшколском
децом. Упознавање теоријских основа методичке организације активности у контексту Општих
основа предшколског програма.
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 областиИсход
способност комбиновања облика, метода, методичких поступака и дидактичких медија којим ће
се остварити индивидуализација, стимулисати истраживачке активности деце и учење као
предмета
Садржај предмета
Циљ
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.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Идентификовање садржаја упознавања околине у Општим основама предшколског програма.
истражива- Методичка решења примене индивидуализације, конструктивизма и подстицања креативности на
садржајима упознавања околине.
чки рад)
Литература
1 Министарство просвете и спорта Републике Србије (2006): Правилник о општим основама
2 Каменов, Е., (2006): Васпитно-образовни рад у дечијем вртићу, Драгон, Нови Сад. (одабрана
3 Пасер, В.(2003): Познавање природе и познавање друштва-могућности подстицања креативне
4 Стевановић, М., (2003): Дидактика, Дигитал поинт, Ријека. (одабрана поглавља)
5 Пртљага, С., (2010): Конструктивистички приступ (учењу) у настави природе и друштва,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
Академско излагање, проналажење примена у литератури за разјашњавања појмова,
извођења
конципирање методичких решења код оперативног планирања активности, моделовање
методичких поступака индивидуализације и учења као конструкције знања.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
20 усмени испит
практична настава
колоквијуми
30
семинари

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика ликовног васпитања 1.
Наставник (за предавања)
мр Томислав Сухецки
мр Томислав Сухецки
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 статус предмета
Положен предмет Ликовна култура
Услов

Циљ
предмета

обавезни

Увођење студената у савремена теоријска ликовна сазнања и практична искуства деце
предшколског узраста из области ликовног васпитања.

Исход
Оспособљеност студената за остваривање циљева ликовног васпитања у раду са децом
предшколског узраста.
предмета
Садржај предмета
Методика ликовног васпитања као научно-наставна дисциплина.
Ликовна култура у свету и код нас.
Циљеви, задаци и програмски садржаји рада на ликовном васпитању у предшколској установи.
Специфичност ликовног васпитања деце раних узраста.
Принципи васпитно-образовног рада и утицање на развој дечјег ликовног изражавања.
Научно-истраживачке методе у области ликовног васпитања.
Теоријска
Специфична примена метода васпитно-образовног рада у области ликовног васпитања.
настава
Ликовне технике у раду са децом предпколског узраста.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Предавања и вежбе по задатим темама. Израда писмених припрема за одређене активности.
Припрема презентација студената у оквиру радионица.
чки рад)
Литература
1 А. Негру, Методика наставе ликовне културе, Виша школа за образовање васпитача, Вршац,
2 А. Негру, Ликовни практикум, Висока школа струкових студија за образовање васпитача, Вршац,
3 Б. Карлаварис, Методика ликовног васпитања за предшколску децу, Завод за уџбенике и
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

0

0

Методе
извођења
Предавања и вежбе по задатим темама. Израда писмених припрема за одређене активности.
Припрема презентација студената у оквиру радионица.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
10 усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
15+15
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Методика развоја почетних математичких појмова 1
доц.др Александар Стојановић
мр Мандић Александра
3 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Оспособити студенте да овладају неопходним теоријским основама и практичним методичким
поступцима потребним за професионално превођење дечјег непосредног искуства о
квантитативним, квалитативним и просторно-временским својствима и односима у реалном свету
у математичке појмове.

Циљ
предмета

Усвојеност теоријске основе од стране студената и њихова оспособљеност да практичним
методичким поступцима професионално преводе дечје непосредно искуство о квантитативним,
Исход
квалитативним и просторно-временским својствима и односима у реалном свету у математичке
појмове.
предмета
Садржај предмета
Упознавање студената са процесом формирања математичких појмова и методичким
прилагођавањем деци предшколског узраста. Разјашњавање основних задатака, програмских
садржаја и специфичности рада у овој васпитно-образовној области. Упознавање студената са
математичким садржајима са којима се деца упознају на предшколском узрасту. Теоријско
оспособљавање студената за реализацију програмских садржаја из ове области.
Оспособљавање студената на теоријском плану да прате напредовање деце у развијању логичкоТеоријска
математичких структура. Развијање навика да студенти систематски проширују своја знања у овој
области и користе различите изворе знања.
настава
Практична Практично оспособљавање студената за реализацију програмских садржаја из ове области.
настава
Оспособљавање студената за изналажење најефикаснијих методичких решења за развијање
(вежбе,
математичких појмова. Учење методичких поступака трансформације и прилагођавања
ДОН,
математичких садржаја психо-физичким могућностима деце како би успешно усвајала
студијски
математичке пјмове, а преко њих развијала сазнајне способности и изграђивала своју личност.
истражива- Практично оспособљавање студената да прате напредовање деце у развијању логичкоматематичких структура.
чки рад)
Литература
1 Егерић, М. (2006): Методика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет,
2 Шимић, Г., (2007): Методика развијања почетних математичких појмова, Висока школа за
3 Ћебић, М. (2010): Почетно математичко образовање, Учитељски факултет, Београд.(одабрани
4 Дејић, М. и др.(2011): Практикум из методике развоја почетних математичких појмова, Учитељски
5 Прентовић,С., Сотировић, В., (1998): Методика развоја почетних математичких појмова, Дидакта,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

2

1

Методе
Академско и проблемско излагање, образлагање са реторичким питањима, разговор о унапред
извођења
постављеним проблемима из логичко структурисање предмета расправе, шематско приказивање
наставе
структуре садржаја и трагање за информацијама на интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
30
предавања
20 усмени испит
30
практична настава
колоквијуми
семинари
10

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика музичког васпитања 2
Наставник (за предавања)
проф. др Јон Лелеа
проф. др Јон Лелеа
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета
обавезни
Положени предмети Вокално-инстр. практикум 1,2 и Методика музичког васпитања 1
Услов
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.

Циљ
предмета

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
Исход
литературе. Формиран став код студената о значају корелације основних теоријско-методичких знања и
практичних знања и вештина из методике музичког васпитања.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

Специфичност у методичкој организацији активности из ове области. Вредновање постигнутих
резултата самосталних активности и самосталне професионалне праксе.

Практична
настава
Планирање циљева, садржаја, активности и процеса у методици музичког васпитања. Увођење
(вежбе,
интерактивне наставе као и интердисциплинарни приступ у реализацији музичких садржаја. Музика као
ДОН,
импулс у креативном испољавању предшколске деце из других области.
студијски
Систем методичке праксе студената. Приказ наставних активности. Индивидуалне активности студената
истражива- и самосталне праксе.
чки рад)
Литература
1 Пантелић-Ђурковић, М.(1998):Методика музичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац:
2 Касагић, Ђ., Бојановић, И.(1995):Игре покретом.Београд, З.У.Н.С.
3 Марковић-Ксења,Р.(1986):Музика и предшколско дете Београд, З.У.Н.С
4
5
Број часова активне наставе недељно
током семестра/триместра/године
Студијски
истраживачки
Предавања Вежбе
ДОН
рад
Остали часови
1

2

1

Вербално-текстуална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког рада,
Методе
метода слободног изражавања, учење откривањем, интерпретација, симулација, моделовање, методе
извођења
евалуације, дидактичка музичка игра, музичка игра имагинације и инвенција, преобликовање, игра улога
наставе
.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
предавања
практична настава
20 усмени испит
колоквијуми
самосталне активности
40
семинари
10 самостална педагошка пракса
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Психопатологија развојног доба
Наставник (за предавања)
др Драгица Станојловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
нема
Услов
Праћење развојних фаза личности (функционалних развојних образаца). Стицање знања о
поремећајима психичког живота у раном детињству. Циљ предмета је да студенти стекну
довољно информација о најчешћим поремећајима у психичком развоју, који се најчешће
Циљ
испољавају кроз неадаптабилно понашање, и да се науче самоконтроли, како би адекватно
функционисали, у раду с децом која показују проблеме у адаптацији и комуникацији.
предмета
Упознaтост студената са бројним психолошким и социјалним неправилностима, као и урођеним
поремећајима у развоју психолошких система. Формирана знања о најчешћим поремећајима у
Исход
психичком развоју предшколске деце. Развијена способност адекватног функционисања у групи
са децом која показују проблеме у адаптацији и комуникацији.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Током рада студентима се поставља практични проблем описом одређених карактеристика
Практична личности детета неадаптираног на колектив, или детета које показује неке одлике маладаптације
настава
или развојних поремећаја. У малим групама студенти ће се консултовати на основу
(вежбе,
презентованих симптома и покушаће да детектују и ближе дефинишу поремећај. Изношење
ДОН,
сопственог мишљења о томе како да приступе детету које показује одређену врсту поремећаја.
студијски
Семинарски рад - самосталан избор теме из области развојних поремећаја, као и начин
истражива- представљања групи. У раду ће представити и начин разрешења проблема, док ће остали
студенти у интерактивном дијалогу предлагати другачија решења.
чки рад)
Литература
1 Матић,В; Психопатологија детињства и младости, Савез друштава психолога Србије,Београд,
2 Пијаже,Ж; Инхелдер,Б: Интелектуални развој детета, Завод за уджбенике и наставна
3 Божин ,АА; Развојна психологија,Одењење учитељског факултета, Вршац,2007.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
извођења
Све активности се изводе у виду радионица у којима студенти имају потпуну самосталност у
изналажењу решења за симулирани проблем.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
30 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
30

1

40

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Дидактичке игре
Наставник (за предавања)
/
мр Александра Мандић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4
Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Студенти треба да разумеју феномен дечје игре и њену васпитну функцију; да се оспособе да
повезују психички развој детета и његову игру; да усвоје знања о начинима и приступима
праћења дечје игре; да се укључују у дечју игру и култивишу је на различите начине; да се
оспособе за креирање дидактичких игара и игроликих активности, за разумевање значаја
Циљ
развијања дечје креативности и стваралаштва; да се оспособе за подстицање, неговање и
усмеравање дечјег стваралаштва кроз игру.
предмета
Развијена способност разумевања феномена дечје игре и васпитне функције игре, повезивања
психичког развоја детета и његове игре. Формирана знања о начинима и праћења дечје игре,
укључивања у дечју игру и култивисања игара. Оспособљеност студената за креирање
Исход
дидактичких игара и игроликих активности, и за развијање дечје креативности и стваралаштва
кроз игру.
предмета
Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична Појам и карактеристике дидактичких игара. Структурална обележја дечје игре. Теорије игре
(класична и савремена тумачења). Подела и врсте дечјих игара према развоју и садржају.
настава
Функција игре у развоју детета. Педагогија дечје игре (васпитање, образовање и учење кроз игру).
(вежбе,
Савремена истраживања игре у институционалном контексту. Игра и креативност. Феномен
ДОН,
стваралаштва. Функција стваралаштва у дечјем развоју. Васпитно-образовни задаци повезани са
студијски
истражива- стваралаштвом. Услови и поступци за развијање дечјег стваралаштва. Улога васпитача у
подстицању и усмеравању дечјег стваралаштва.
чки рад)
Литература
1 Каменов, Е. (2006): Дечја игра: васпитање и образовање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и
2 Трнавац, Н. (1991): Дидактичке игре, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
3 Каменов, Е. (1986): Интелектуално васпитање кроз игру. Београд: Завод за уџбенике и наставна
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрације, писаних и практичних
радова.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активности у току
вежби
практична настава
семинари

поена
10
40
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
30

1

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
нема
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Хор
др Еуђен Чинч
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Развијање музичких способности студената. Развијање способности и вештине рада са дечјим
вокалним и инструменталним саставима.

Способност рада са дечјим музичким саставима, способност избора деце, састављања
Исход
ансамбла, организовања проба и наступа као и пратећих активности које рад са дечјим
саставима имплицира.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
Kултивисање хорског звука. Тимбр. Дисање. Дозирање и коректна употреба ваздуха. Вокализе.
ДОН,
Дикција у говору и певању. Општи разлози дечје интонативне нестабилности и решавање
студијски
проблематичних ситуација. Динамика и темпо у вокалним саставима. Инструменти дечјих
истражива- састава. Орфов инструментаријум. Принципи дириговања. Mануелна техника. Важни поступци у
раду диригента дечјих састава. Припрема наступа дечјих састава.
чки рад)
Литература
1 Чинч, Е (2010). Основи дириговања и рада са дечјим музичким саставима . Вршац, ВШССОВ.
2 Чинч, Е (2008). Основи теорије музике са збирком решених тестова. Вршац: ВШССОВ.
3 Чинч, Е. (2010).Увод у нотно писмо и теорију музике. Вршац, ВШССОВ.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

Методе
Вербална метода, метода демонстрације, аналитичко слушање, метода стваралачког рада,
извођења
истраживачка метода, учење откривањем, дидактичка музичка игра, проблемско учење,
наставе
коришћење Интернета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
20 писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари

1

50

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
/
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Филозофија естетског васпитања
Наставник (за предавања)
др Милан Узелац
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
нема
Услов
Циљ предмета је да студенте упозна, како са основним идејама о значају естетског васпитања
које срећемо у делима великих филозофа и мислилаца о проблемима педагогије (Платон,
Цицерон, Квинтилијан, Аквински, Царлино, Песталоци, Русо, Кант, Шилер), тако и са проблемима
Циљ
које одређује садашње стање уметности у доба власти масовних медија и дигиталних
технологија, а које битно утичу на методе васпитања и васпитање у целини.
предмета

Оспособљеност студената за критички однос према тенденцијама у новој уметности и њен утицај
Исход
и улогу на савремено васпитање, те стварање услова да још оптималније могу да користе
стручну литературу и да се лакше оријентишу у другим теоријским предметима.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Филозофија, естетика, васпитање (Дух новог времена и сократовска идеја човека; Темељни
Практична педагошки појмови: породица, племенитост, држава, рад; Темељни естетички појмови: уметност,
настава
стваралаштво, уметничко дело, уметничка публика). Темељи науке о естетском васпитању
(вежбе,
(Савремене тенденције у науци о васпитању; Еманципација педагогије од религије и филозофије;
ДОН,
Педагогија као наука и као пракса; Педагогија као техника и технологија; Улога науке о васпитању
студијски
у доба технике; Формирање естетског и појмовно образовање у васпитном простору; Естетско
истражива- васпитање у доба дигиталних технологија; Наука о васпитању и образовање наставника).
Образовање и естетско васпитање (Предпојам образовања; Дух времена; Образовање у доба
чки рад)
Литература
1 Платон, Држава (VII, X)
2 Шилер, Ф.: Писма о естетском васпитању, Београд, 1967
3 Узелац, М.: Дисипативна естетика, Нови Сад 2007 (поглавља: 2,7, 12).
4 Идеи эстетического воспитания I-II, Moсква, 1973 (зборник)
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

2

1

Методе
извођења
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, трагање
за информацијама на Интернету.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
15
предавања
40 усмени испит
15
вежбе
колоквијуми
семинарски рад
30

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика развоја говора 2
Наставник (за предавања)
/
Наставник/сарадник (за вежбе)
Љиљана Ј. Келемен
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Положен испит: Методика развоја говора 1
Услов
Оспособљавање студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, за примену
савремених методичких приступа дечјој књижевности, као и за образложење примењених метода
и облика рада; Студенти се оспособљавају за примену поступака који подстичу креативност
Циљ
детета. Студенти треба да се оспособе да уоче реакције и интересе детета и, у складу са тим, за
прилагођавање садржаја, метода и облика рада. Развијање тимског рада.
предмета
Оспособљеност студената за самостално извођење активности у дечјем вртићу, за примену
савремених методичких приступа дечјој књижевности, као и за образложење примењених метода
и облика рада; Студенти су оспособљени да уоче реакције и интересе детета и, у складу са тим,
Исход
за прилагођавање садржаја, метода и облика рада. Код студената су развијене способности
тимског рада.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Припремање, извођење и анализирање јавних предавања студената (анализа методичкоистражива- дидактичких основа, анализа примењених садржаја, коришћења радно-игровних средстава).
Систем методичке праксе студената.
чки рад)
Литература
1 Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година,
2 Љубица Дотлић, Емил Каменов: Књижевност у дечјем вртићу, прво издање, Змајеве дечје игре:
3 Милорад Наумовић: Методика развоја говара – приручник за студенте виших школа за
4 Емил Каменов, Сања Филиповић: Мудрост чула IV део (дечје говорно стваралаштво), Драгон,
5 Емил Каменов, Сања Филиповић: Мудрост чула V део (дечје драмско стваралаштво), Драгон,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
0

3

0

Практичан рад у вртићу; анализе одржаних вежби, писане припреме, дискусија након одржане
активности. Оцењују се писане припреме студената и реализација активности на основу
припрема. Након одржаних јавних активности врши се анализа на усменом делу испита; анализа
Методе
методичко-дидактичких основа, анализа примењених садржаја, коришћених средстава и сл.
извођења
Студент на усменој одбрани свог практичног рада показује да добро влада теоријским основама
наставе
претходно положене Методике развоја говора 1.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10 практични испит (испитна активност у вртићу
предавања
20
20 усмени испит
50
практична настава (писане
колоквијуми
семинари

Specificul obiectului pentru registrul obiectelor
Programul de studii
Educator în instituţii preşcolare
Domeniul opţional (modul)
Felul şi nivelul studiilor
Studii de bază
Obiectul
Metodica dezvoltării vorbirii 2
Profesor (pentru cursuri )
Profesor (pentru activităţi practice)
prof. dr. Ileana Magda
Profesor/asistent (pentru AFÎ)
Număr ECTS
3 Statutul obiectului (obligatoriu/opţional)
Condiţii
Promovarea examenului la Metodica dezvoltării vorbirii 1
Pregătirea studenţilor pentru activităţile individuale din grădiniţa de copii, pentru aplicarea abordărilor
metodice moderne ale literaturii pentru copii, pentru justificarea metodelor şi formelor de activitate
utilizate; studenţii se vor pregăti pentru explicarea procedeelor care stimulează creativitatea copilului.
De asemenea, se vor pregăti să observe reacţiile şi interesele copilului ca, în baza acestora, să-şi
Obiective
adapteze conţinuturile, metodele şi formele de activitate. Dezvoltarea activităţii pe echipe.
Studenţii îşi însuşesc competenţa de aplicare a procedeelor care stimulează creativitatea copilului. Sunt
pregătiţi să observe reacţiile şi interesele copilului ca, în conformitate cu acestea, să-şi adapteze
conţinuturile, metodele şi formele de activitate. Capacitatea de activitate în echipă în instituţia
Achiziţii
preşcolară.
Conţinutul obiectului

Cursuri
Activităţi
practice
(exerciţii,
alte forme de
înv.-AFÎ,
Pregătirea, desfăşurarea şi analiza activităţilor practice ale studenţilor (analiza procedeelor didacticoactivitate de metodice, analiza conţinuturilor aplicate, folosirea materialelor). Sistemul practicii metodice a
cercetare)
studenţilor.
Bibliografie
1 E.S.Kolumbus: Didactica preşcolară , Editura V&I Integral, Bucureşti, 1998
2 F. Mitu:Metodica activităţilor de educare a limbajului , Editura Pro Humanitas, Bucureşti, 2000.
3
4
5
Numărul de ore săptămânal în decursul semestrului/trimestrului/anului
Cursuri
Activităţi p. AFÎ
Activitate de cercetare
Restul orelor
3

Metode de
Activităţi practice în grădiniţă; analiza exerciţiilor, proiectelor didactice, discuţii în urma activităţilor
învăţământ realizate de studenţi, asistenţe.
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
Obligaţii care preced
puncte
Examenul final
puncte
examenul
activităţi la cursuri
activităţi practice
colocvii
lucrări de seminar

10 examenul scris
20+20 examenul oral

50

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика физичког васпитања 2
Наставник (за предавања)
др Наташа Стурза-Милић
Наставник/сарадник (за вежбе)
др Наташа Стурза-Милић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
Положен предмет Методика физичког васпитања 1
Услов

Обавезни

Oспособити студенте да примене стечена знања извођењем самосталних активности физичког
васпитања у непосредном в.о. раду са децом. Oспособљавати студенте за праћење развоја
Циљ
способности деце, као и способности праћења и вредновања сопственог и туђег рада; развијати
свест код студената о потреби за перманентним образовањем.
предмета
Оспособљени студенти за самостално организовање и извођење активности физичког
васпитања са децом предшколског узраста. Развијене компетенције студената које
подразумевају: праћење развоја способности деце предшколског узраста; вредновања
Исход
сопственог и туђег рада. Развијена свест код студената о потреби за перманентним
образовањем у методици физичког васпитања.
предмета
Садржај предмета

Планирање и програмирање физичког васпитања у предшколској установи. Организациони
облици активности физичког васпитања (усмерена активност, јутарње телесно вежбање,
рекреативна пауза, слободне активности, комбиноване активности, излети, шетње, покретна
игра, играонице и др.). Процена и контрола ефеката физичког васпитања деце предшколског
узраста. Значај и процена правилног држање тела код деце.

Теоријска
настава

Практична Планирање и програмирање физичког васпитања у предшколској установи; припремање,
настава
извођење и анализирање јавних предавања студената у васпитно-образовним групама деце
(вежбе,
предшколског узраста (дидактичко-методичких основа, садржаја физичког васпитања,
ДОН,
коришћења средстава физичког васпитања). Процена и контрола ефеката физичког васпитања у
студијски
раду са децом предшколског узраста (процена моторичких способности, физичких
истражива- карактеристика, процена правилног држања тела предшколске деце). Израда и примена
реквизита за активности из физичког васпитања. Систем методичке праксе студената.
чки рад)
Литература
1 Стурза Милић, Н. (2012): Физичка активост и моторички развој предшколске деце. Висока школа
2 Рајевић, Р. (2010): НТЦ систем учења, поглавље: Кинезиолошке активности. Висока школа за
3 Стурза Милић, Н. (2009): Идентификација моторички даровите деце, одабрана поглавља:
4 Основе програма васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста, Нови Сад, 1995.
5 Џиновић-Којић, Д. (2002): Физичко васпитање предшколског детета (методички приручник за
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

2

Настава се реализује методичке вежбе у в.о. групама (јавна предавања студената уз присуство
Методе
професора); расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената (припреме),
извођења
компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, стварање нових идеја и релација,
практични радови и трагање за информацијама на интернету.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 практични испит (исп.активност)
20
предавања
25
практична настава (израда 15+15 усмени испит
10
Припреме за праксу
5
Израда реквизита

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Методика развоја почетних математичких појмова 2
/
мр Александра Мандић
/
Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни

Услов

Положен предмет Методика развоја почетних математичких појмова 1

Циљ
предмета

Оспособити студенте за планирање, реализацију, праћење и вредновање математичких активности
у предшколским установама. Развити способност самосталног претраживања и коришћења
информација значајних за област развоја почетних математичких појмова.

Оспособљеност студената за трансформацију васпитно образовних садржаја и реализацију
математичких активности на којима се темељи формирање и развој елементарних математичких
Исход
појмова код деце предшколског узраста. Оспособљеност за самостално претраживање и
коришћење релевантних штампаних и електронских извора информација.
предмета
Садржај предмета
Теоријска
/
настава
Практична Анализа циљева и задатака математичких активности. Самостално планирање математичких
активности и израда писаних припрема. Креирање дидактичких игара и израда дидактичких
настава
средстава за развој почетних математичких појмова. Праћење, анализирање и вредновање
(вежбе,
математичких активности у предшколским установама. Реализација математичких активности кроз
ДОН,
систем педагошке праксе студената.
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Егерић, М. (2006): Методика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет,
2 Шимић, Г., (2007): Методика развијања почетних математичких појмова, Висока школа за
3 Ћебић, М. (2010): Почетно математичко образовање, Учитељски факултет, Београд.(одабрани
4 Дејић, М. и др.(2011): Практикум из методике развоја почетних математичких појмова, Учитељски
5 Прентовић,С., Сотировић, В., (1998): Методика развоја почетних математичких појмова, Дидакта,
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
/

3

/

/

/

Метода разговора (хеуристичка), илустративних радова, демонстрације, писаних и практичних
Методе
радова.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току вежби
10
испитна активност
30
предавања
20
практични радови
20
израда дид. средстава
20
писани радови-припреме

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Mетодика упознавања околине 2
Наставник (за предавања)
мр Виорика Пасер
Снежана Пртљага
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
Положена Методика упознавања околине 1
Услов

обавезни

Циљ
предмета

Оспособљавање студената за планирање, програмирање и реализацију васпитно-образовних
активности у дечјем вртићу, као и за њихову евалуацију.
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
Исход
индивидуализације и конструктивизма. Оспособљеност за евалуацију оствареног рада у односу
на планирано и способност коришћења литературе.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

Теоријски аспекти индивидуализације и диференцијације. Учење као конструкција знања.
Тематско планирање и програмирање у области упознавања околине.

Практична
настава
(вежбе,
Вежбање студената у одређивању тема активности, формулисање циља и васпитно-образовних
ДОН,
задатака. Методичка артикулација одређених тема комбиновањем облика, метода и дидактичких
студијски
средстава којима ће се обезбедити индивидуализација и подстицати истраживачке активности
истражива- деце. Израда дидактичких средстава за реализацију планираних активности. Реализација
планираних активности у дечјем вртићу и њихова евалуација.
чки рад)
Литература
1 Гојков, Г., (2006): Дидактика и постмодерна, Виша школа за образовање васпитача, Вршац.
2 Павловски, Т. и сарадници, (1992): Тематско планирање у дечјем вртићу, Институт за
3 Марковић, М и сарадници, (1997): Корак по корак 2, Креативни центар, Београд. (одабрана
4 Радојковић, Д и др, (2009): Упознавање околине - приручник за васпитаче, Стилос, Нови Сад.
5 Пасер, В (2003): Познавање природе и друштва-могућности подстицања креативне
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

2

Методе
Академско излагање, израда пројекција активности, реализација планираних активности у
извођења
одређеној васпитној групи, евалуација и самоевалуација остварених активности, припрема за
самосталну праксу.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
50 усмени испит
40
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Струковни васпитач
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Методика ликовног васпитања 2.
Наставник (за предавања)
мр Томислав Сухецки
мр Томислав Сухецки
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 статус предмета
Положен предмет Методика ликовног васпитања 1
Услов

обавезан

Стицање знања о особености ликовног изражавања деце предшколског узраста, развој
способности посматрања, откривања и препознавања. Стицање способности са самосталну
организацију васпитно-образовног процеса и реализацију активности из ликовног васпитања.

Циљ
предмета

Формирана знања о особености ликовног изражавања деце предшколског узраста, развијена
способност посматрања, откривања и препознавања ликовног изражавања предшколске деце.
Исход
Оспособљеност студената са самосталну организацију васпитно-образовног процеса и
реализацију активности из ликовног васпитања.
предмета
Садржај предмета
Програм ликовног васпитања у основама програма.
Ликовне технике и предшколско дете.
Организација и извођење ликовних радионица.
Однос дете – васпитач приликом организације активности ликовног изражавања.
Планирање и евиденција ликовног васпитања.
Интегрисање курикуларних садржаја у области естетског васпитања.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
Присутност визуелних уметности у животу предшколске установе.
ДОН,
Ликовна подручја у раду са предшколском децом.
студијски
Повезивање ликовног васпитања са другим уметностима
истражива- Планирање, организација и извођење ликовних активности у вртићу.
чки рад)
Литература
1 Б. Карлаварис, Методика ликовног васпитања за предшколску децу, Завод за уџбенике и
2 А. Негру, Методика наставе ликовне културе, Виша школа за образовање васпитача, Вршац,
3 А. Негру, Ликовни практикум, Висока школа струкових студија за образовање васпитача, Вршац
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

0

0

Методе
извођења
Предавања и вежбе по задатим темама. Израда писмених припрема за одређене активности.
Припрема презентација студената у оквиру радионица.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10
10 писмени испит
предавања
практична настава
20 усмени испит
40
колоквијуми
10
семинари
10

Спецификација предмета за књигу предмета
Струковни васпитач
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
/
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Рана идентификација даровитости
Наставник (за предавања)
др Еуђен Чинч
Снежана Пртљага
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Упознавање суштине и значаја идентификације даровите деце на раном узрасту. Стицање
знања о идентификаторима ране даровитости у оквиру когнитивног развоја, моторног развоја,
језичког развоја, самопомоћи и социјализације. Упознавање метода, техника и инструмената за
Циљ
рану идентификацију даровитости. Креирање изазовних ситуација за испољавање дечје
даровитости.
предмета
Стечена знања о приступима, суштини и значају раног преознавања даровитости на
предшколском узрасту. Развијене компетенције студената за идентификацију даровитости на
Исход
раном предшколском узрасту. Оспособљеност за примену савремене методологије за рано
откривање даровитости.
предмета
Садржај предмета
Приступи дефинисању даровитости – интелектуална, моторичка, језичка, музичка. Процесна
дијагностика – уочавање, праћење и стварање изазовних ситуација за испољавање и
подстицање даровитости. Однос између начина дефинисања даровитости и избора
методолошких приступа. Идентификатори ране даровитости за когнитивни развој, језички развој,
моторни развој, музику даровитост, социјализацију и самопомоћ. Идентификација на раном
узрасту – pro et contra. Карактеристике моторичких способности и природних облика кретања
Теоријска
даровите и напредне деце јасленог узраста. Методе ране идентификације и подстицања
моторичке даровитости.
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- Практична настава- вежбе: Упознавање и примена инструмената за рану идентификацију
даровитости.
чки рад)
Литература
1 Гојков, Г., Стурза – Милић, Н., Гојков – Рајић, А., Стојановић, А. (2002): Рана идентификација
2 Гојков, Г., (2008): Дидактика даровитих. Вршац. Висока школа струковних студија за образовање
3 Максић, С. (1999): Рана идентификација креативности, у: Зборник бр. 5. Виша школа за
4 Јанежић, М. (2003): Музичке предиспозиције. Београд. Про Арт.
5 Андре, Л. (2009): Педагогија музичког конструкта, Београд. Андрејевић.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
1

1

Методе
Академско излагање, образлагање са реторичким питањима, резимирање идеја на предавању;
извођења
проблемско излагање; сучељавање мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење;
расправа на унапред најављену тему; антиципитање последица.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
20 писмени испит
предавања
усмени испит
50
практична настава
колоквијуми
30
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Дидактичка средства у вртићу
Биљана Вујасин
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Стицање знања о дометима савремене образовне технологије и потреби примене аудиовизуелних средстава у васпитно-образовном раду. Схватање педагошких вредности дидактичког
Циљ
материјала. Знања о медијима и њиховим ефектима. Медијско описмењавање и развијање
критичког односа према медијској продукцији и анализу и интерпретацију медијских порука.
предмета
Формирана знања код студената о дометима савремене образовне технологије. Разумевање
функција модерне образовне технологије и значаја различитих мултимедијалних извора знања.
Схватање педагошких вредности дидактичког материјала. Стечена знања о медијима и њиховим
Исход
ефектима. Медијска писменост и развијен критички однос према медијској продукцији.
Оспособљеност студената за анализу и интерпретацију медијских порука.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Развој и подела васпитно-образовних средстава. Педагошке вредности дидактичких средстава и
Практична извора знања. Извори знања у дечијим активностима. Звук као извор знања и средство за
настава
играње. Графичка комуникација и категорије графичког система. Дидактички материјал.
(вежбе,
Дидактичка средства. Визуелна средства комуникације и учења. Нова информациона технологија
ДОН,
и модернизација васпитно-образовног рада. Мултимедијски извори знања. Анализа и
студијски
интерпретација медијских порука. Медијско васпитање и медијска писменост. Опасности
истражива- изазване медијима (изолација, учење насиља, телесна оштећења итд.).
чки рад)
Литература
1 Стевановић, М. (2004): Предшколско дијете за будућност (стр.88-110). В. Топлице. Тонимир.
2 Вујасин,Б.(2011):Application of web portals in the spread of educational innovations..Tим. Ром.
3 Хабмаир,Х. и сар.(1997):Васпитавање помоћу медија и руковање медијима.Бг.Ин. у наст. бр2
4 Вилер Л.Џо. (2008): Даљински контролисани. Београд. СГ-Вили.
5 Маркоска, Д. (1998): Аудио-визуелна средства у вртићу. Шабац. ВШВ.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
/

2

/

1

Методе
извођења
Компарирање, интерактивно учење, демонстрација, интерпретација, практичан рад и трагање за
информацијама на Интернету. Семинарски рад.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
50
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
10
семинари
10

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Предшколски курикулум
Снежана Пртљага
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

оспособе да уочавају потребе и дефинишу идеје којима би се допринело унапређивању наставе и учења, те
да даље буду у стању да одређују приоритете, дефинишу циљеве развоја образовне средине и развију план
развоја области коју желе унапредити.
Оспособити студенте за самосталну израду развојних планова

Стечена знања студената о појму курикулум и схваћена суштина сусрета англосанксонске и
европске педагошке традиције: функција курикулума, педагошкe парадигме израде курикулума.
Оспособљени студенти да уочавају потребе и дефинишу идеје којима би се допринело
Исход
унапређивању учења, те да даље буду у стању да одређују приоритете, дефинишу циљеве
развоја образовне средине и развију план развоја области коју желе унапредити.
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава

/
• Појмовна разграничења: курикулум, каталози знања, национални образовни стандарди,
Практична педагошки стандарди, наставни план и програм. предшколска дидактика, предшколски
настава
курикулум, отворени курикулум.
(вежбе,
• «Сусрет» англосанксонске и европске културно-педагошке традиције.
ДОН,
• Теоријски концепти и методолошки приступ израде курикулума и национални образовни
студијски
стандарди.
истражива- • Курикулум у функцији подстицања виших нивоа квалитета у образовном систему.
• Педагошке парадигме израде курикулума.
чки рад)
Литература
1 Клеменовић, Ј., (2009): Савремени предшколски програми , Савез пед. друш. Војводине и Висока
2 Марч, Ц., (1994): Курикулум, Едука, Загреб ( одабрана поглавља)
3 Министарство просвете и спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и међународну
4 Министарство просвете и спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и међународну
5 Министарство просвете и спорта Републике Србије, (2005): Приручник за самовредновање и
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
извођења
Тимски рад студената на снимању развојних приоритета и дефинисању циљева и задатака, као и
на изради развојног пројекта, дискусија са аргументацијом, израда скица и др.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
40
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
/
Услов

Циљ
предмета

Струковни васпитач
/
Основне струковне студије
Припрема деце за полазак у школу
Биљана Вујасин
4 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

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.

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

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
Припремни предшколски период: развојне карактеристике; општа и посебна припрема децв за
ДОН,
школу; зрелост или готовост за полазак у школу; социјална и емоционална готовост за школу;
студијски
интелектуална зрелост; припремање за школски рад и дисциплину; мотивациона готовост за
истражива- школу; организовано стицање знања; припрема за писање; припрема за читање; сарадња вртића
и породице у припреми деце за школу.
чки рад)
Литература
1 Каменов,Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића. Н. Сад.Драгон
2 Sally Moomaw i Brenda Hieroniymus (2008): Igre čitanja i pisanja – aktivnosti za razvoj predčitačkih
3 Peteh, M. (2008): Matematika i igra za predškolce, Alinea, Zagreb.
4 Ševo, E. (2001): Zagogonetke, Dragon, Novi Sad.
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

Методе
извођења
Расправа на најављену тему; дискусија; самоорганизовано учење; практични радови (збирка
игара које припремају за школу).
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
предавања
30 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
20

1

50

Табела 5.2 Спецификација предмета
Назив предмета: Методологија педагошких истраживања
Наставник (Име, средње слово, презиме): Грозданка Гојков и А. Стојановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
6. семeстар
Циљ предмета: Упознавање са основним епистемолошко-методолошким оријенатцијама у педагогији; упознавање
са организацијом научног истраживања; оспособљавање за уочавање проблема за истраживање у васпитању и
образовању; оспособљавање за израду и примену инструмената и реализацију истраживања.
Исход предмета : Након курса студетни би требало да буду оспосбљени за израду пројекта за истраживање, за
израду ингтрумената и проверу њихових метријских карактеристика; за прикупљање и обраду податке и да могу да
ураде извештај о извршеном истраживању.
Садржај предмета:
Вежбе: Вежбе се изводе у виду дискусије, анализе оригиналних научних дела и стручне литературе,
индивидуалне и групне презентације студената на радацим: Предмет методологије; Различите
епистемолошко-методолошке оријентaције у педагогији; Чињенице у истраживању, научна хипотеза, научни закон,
научна теорија; Врсте педагошких истраживања; Етапе педагошког истраживања; Мерење у педагогији; Врсте
популације и узорка; Технике и инструменти у педагошком истраживању: анкетирање, интерервјуисање, тестирање,
скалирање и социометрија.
Истраживачки рад је усмерен на. израду инструмената и израду научно-истраживачког пројекта .(идејног
и студијског ); израду инструмената и реализацију једног мини истраживања ( емпиријског или акционог).
Литература
1.

Gojkov, G., (2007), Metateorijske osnove pedagoške metodologije , VVŠ „M.Palov“, Vršac

2.

Gojkov, G.,(2007), Kvalitativna istraživačka paradigma u pedagogiji – prilozi kvalitativnim
istraživanjima u pedagogiji, VVŠ, Vršac.
Grozdanka Gojkov, Radenko Krulj, Milenko Kundačina (2010), Leksikon pedagoške metodologije –
treće dopunjeno izdanje- VŠZOV, Vršac.
Kundačina, M., Gojkov, G.,(2004), Zbirka rešenih zadataka iz pedagoške statistike (koautorstvo), III
prerađeno i dopunjeno izdanje, VŠZOV, Vršac.
Ристић, Ж. (2006): О истраживању методу и знању, Институт за педагошка истраживања.
Београд

3.
4.
5.

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
0
2
1
Методе извођења наставе
Метода дискурса, power-point презентације, пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
практична настава
усмени испит
30
колоквијум-и
семинар-и
10

Остали часови
0

поена
60

