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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу 

Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârşeţ 

Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec 
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Упутство за евидентирање 

Истраживачке стручне праксе 1 и 2 

(I и II година мастер струковних студија) 

 
Студенти I и II године мастер струковних студија треба да припреме следећу 

документацију и материјал: 

 

(1) ОБРАЗАЦ – студенти самостално попуњавају образац у којем наводе: назив 

предмета на мастер програму у оквиру којег су одржане практичне активности, 

кратак назив и опис активности и број сати који оријентационо одговара датим 

активностима (колоне за потписе васпитача и професора остају празне /уколико 

до сада студенти нису већ добили потписе/)   

линк за Oбразац I година: https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-

content/uploads/2020/03/05-Evidencioni-obrazac-Praksa-master-I-godina.pdf  

линк за Oбразац II година: https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-

content/uploads/2020/03/06-Evidencioni-obrazac-Praksa-master-II-godina.pdf  

(2) ПОТВРДУ ЗА ИНФОРМАЛНУ ПРАКСУ (није обавезна);  

Линк за упутство информална пракса: https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-

content/uploads/2020/03/01-Informalna-praksa.pdf  

линк за образац потврде: https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-

content/uploads/2020/03/07-Potvrda-o-obavljenoj-informalnoj-praksi.pdf  

(3) ПРОЈЕКАТ (обавезно студенти II године, студенти I године – само опционо); 

Водич за израду пројекта линк: https://www.uskolavrsac.edu.rs/wp-

content/uploads/2020/03/02-Vodic-za-izradu-projekata.pdf  

      (4) ПОРТФОЛИО (у штампаној форми или на USB-u). 

 

Пре него што се преда документација и материјал за Истраживачку праксу 1 и 2, студенти 

I и II године преко представника групе могу да се обрате професорима (ради заједничке 

процене активности и сати оптерећења из њихових предмета). 

 

Комплетирану документацију и материјал за Истраживачку праксу 1 студенти ће 

донети у школу када им одговара (нпр. када буду полагали први испит у јуну месецу) и 

оставити на означеном месту на великом столу у кабинету за методике (индекс не треба 

остављати). Студенти I године ће имејлом обавестити др Наташу Стурзу Милић да је 

материјал остављен, након чега ће им се професорка јавити са даљим упутством. 

 

Комплетирану документацију и материјал за Истраживачку праксу 2 студенти ће 

донети у школу када им одговара (нпр. када буду полагали први испит у јуну месецу) и 

оставити у кабинету професорке др Данице Веселинов (индекс не треба остављати). 
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Студенти II године ће имејлом обавестити др Даницу Веселинов да је материјал 

остављен, након чега ће им се професорка јавити са даљим упутством. 

 

Моле се студенти, уколико желе да материјал за Истраживачку праксу 1 и 2 буде 

прегледан у јунском року и пракса евидентирана у индекс, да исти доставе 

закључно са 20.06.2021. год. 

 

o Упис у индекс извршиће се у договору са професоркама др Наташом Стурза Милић 

и др Даницом Веселинов (најкасније до 10. јула и почев од 1.09.2021. год.). 

 

 

Упутства предметних професора: 

 

Методика развоја говора и припрема за почетак читања и писања 

(Истраживачка стручна пракса) – наставници: др Ивана Ђорђев и др 

Љиљана Келемен Милојевић 
 

Овим путем обавештавају се студенти прве године мастер студија који су у 

зимском семестру школске 2020/21. године похађали обавезни предмет Методика развоја 

говора и припрема за почетак читања и писања о следећем: 

• С обзиром на то да су материјали који својом формом и садржајем одговарају 

потребама Истраживачке стручне праксе из предмета Методика развоја говора и 

припрема за почетак читања и писања (писана вежба у оквиру предиспитног 

задатка усмерена на: осмишљавање повода за истраживање, провокације за 

истраживање, те плана пројекта, са предлогом врсте материјала и радно-игровних 

средстава који ће се користити у току реализације пројектних активности, као и 

предлогом језичких вежби у оквиру пројекта са децом предшколског узраста итд.) 

– прегледани и јавно презентовани (путем блога 

https://stvaralastvo.wordpress.com/), исти неће бити поново захтевани на увид од 

студената који су испит положили у предвиђеном року. 

• Обавеза је ових студената, а с обзиром на препоруке организације рада у време 

пандемије, да сами упишу у образац своју активност (односно тему/предлог 

оквирног назива пројекта коју су осмислили) из предмета Методика развоја 

говора и припрема за почетак читања и писања. 

• Без обзира на испитну оцену, свака активност носи 10 сати оптерећења (један 

студент може уписати највише једну активност из наведеног предмета). 

• Исте напомене важе за упис Истраживачке стручне праксе за студенте који су 

овај предмет положили на специјалистичким студијама. 

• За сва додатна питања и евентуалне недоумице, студенти се могу обратити 

електронским путем предметним наставницима: др Ивани Ђорђев 

(ivanacurcin@yahoo.com) и др Љиљани Келемен Милојевић 

(ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs). 

 

Језичко стваралаштво (Истраживачка стручна пракса) – наставник: др Ивана 

Ђорђев 
o С обзиром на то да материјали који су осмишљавани у оквиру предиспитног 

задатка из предмета Језичко стваралаштво својом формом и садржајем одговарају 

потребама Истраживачке стручне праксе (безмало сви задаци у Вежби  

подразумевали су промишљања у вези са практичним аспектом рада, као и 
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креирање полазишта за подстицање језичког стваралаштва у пракси, а најуспелији 

су и публиковани на блогу: https://stvaralastvo.wordpress.com/), без обзира на 

испитну оцену, студенти који су урадили предиспитни задатак (Вежбу) и добили 

позитивне повратне информације (бодове) о овој предиспитној обавези, могу 

евидентирати 8 сати оптерећења. 

o Студенти могу сами да упишу у образац своју активност (односно једну од 

тема/игара и сл. коју су осмислили и презентовали у оквиру предиспитног задатка, 

Вежбе) из предмета Језичко стваралаштво.  

o Један студент може да упише највише једну активност из овог предмета.. 

o Исте напомене важе за упис Истраживачке стручне праксе за студенте који су овај 

предмет положили на специјалистичким студијама или га похађају на мастер 

програму након завршених специјалистичких студија. Такође, 8 сати оптерећења, 

а с обзиром на концепцију предиспитних задатака (израда синопсиса свечаности 

и других пригода који садрже рецитале за децу предшколског узраста као 

препоручене делове) за Истраживачку стручну праксу могу евидентирати 

студенти мастер студија који су предмет Рецитовање изабрали као додатни 

предмет након завршених специјалистичких студија. 

o За сва додатна питања и евентуалне недоумице, студенти се могу обратити 

електронским путем предметном наставнику др Ивани Ђорђев 

(ivanacurcin@yahoo.com). 

 

Драма и покрет (Истраживачка стручна пракса) – наставник: др Љиљана 

Келемен Милојевић 
‒ С обзиром на то да материјали који су осмишљавани у оквиру вежби из предмета 

Драма и покрет својом формом и садржајем одговарају потребама Истраживачке 

стручне праксе (сви задаци у оквиру вежби: осмишљавање задатка за драмску 

технику „Врућа столица”, драмске синтаксичке игре, израда лутака од различитих 

материјала и осмишљавање текста за луткарску представу за децу, а aудио-запис 

акустичне драматизације текста за децу доступан је на следећем линку: 

https://youtu.be/oa0YrGTnGYc), студенти који су урадили предиспитни задатак 

(вежбе) и положили испит, могу евидентирати 10 сати оптерећења. 

‒ Студенти могу сами да упишу у образац своју активност (односно тему 

задатка/игре или назив представе за децу, коју су осмислили и презентовали у 

оквиру предиспитних задатака или испита) из предмета Драма и покрет.  

‒ Један студент може да упише највише једну активност из овог предмета. 

‒ За сва додатна питања и евентуалне недоумице, студенти се могу обратити 

електронским путем предметном наставнику др Љиљани Келемен Милојевић 

(ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs). 

 

 

Ритмика и плес – изборни предмет (Истраживачка стручна пракса 1) – 

наставник: др Наташа Стурза Милић 

 

Методика физичког васпитања (Истраживачка стручна пракса 1) – 

наставник: др Наташа Стурза Милић 

 

https://stvaralastvo.wordpress.com/
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Овим путем обавештавају се студенти прве године мастер студија, који су у зимском и 

пролећном семестру школске 2020/21. године похађали предмете: Ритмика и плес и 

Методика физичког васпитања, о следећем:  

 

o С обзиром на то да су материјали (који својом формом и садржајем одговарају 

потребама Истраживачке стручне праксе 1) из наведених предмета (писане припреме, 

мини-истраживања, прикази радова, обраде практичних садржаја, плесне 

кореографије, израда реквизита, костима, активности на пројектима и др.) 

презентовани и анализирани, исти неће бити поново захтевани на увид од студената. 

o Обавеза је ових студената, а с обзиром на препоруке организације рада у време 

пандемије, да сами упишу у образац своју активност (односно тему, активност, приказ 

и сл. коју су осмислили и презентовали) из предмета: Ритмика и плес и Методика 

физичког васпитања. 

o Свака активност носи 8 сати оптерећења (може се уписати по једна из сваког 

предмета). 

o Слободно се може уписати и једна онлајн предиспитна активност по избору из 

Методике физичког васпитања (нпр. Осмишљавање активности из одговарајућих 

биотичких програма; Процена биолошке зрелости деце (мерење ТМ, ТВ, 

израчунавање БМИ фактора); Радионица усмерена на процену слике сопственог 

тела; Примена тестова за утврђивање доминантне латерализованости горњих и 

доњих екстремитета и др.). 

o Идентичне напомене важе за исте предмете које су студенти положили на 

специјалистичким студијама. 

 

Еманципаторна педагогија – изборни предмет (Истраживачка 

стручна пракса 1) – наставник: др Даница Веселинов 
 

С обзиром на реализоване истраживачке задатке у оквиру изборног предмета 

Еманципаторна педагогија, током зимског семестра 2020/2021. године, без обзира на 

број стечених поена на основу евалуације урађених задатака, а потом и закључне 

оцене након полагања испита, предлог студентима је да у образац упишу 10 сати 

оптерећења. Овај број сати укључује садржаје истраживачких задатака – укупно 2 сета 

задатака, из области реформске педагогије и савремених парадигми и теоријских 

концепција, као и њихову рефлексију и интеграцију у савремени васпитно-образовни 

рад у предшколским установама.  

Предложени број сати је, свакако, подложан измени, уколико студенти процењују да 

су њихова залагања у оквиру реализације ових задатака подразумевала више сати. 

 

Даровитост на предшколском узрасту – изборни предмет 

(Истраживачка стручна пракса 2) – наставник: др Даница Веселинов 
 

С обзиром на реализоване активности и истраживачке задатке из изборног предмета 

Даровитост на предшколском узрасту, током зимског семестра 2020/2021. године, без 

обзира на број стечених поена на основу евалуације урађених задатака, а потом и 

закључне оцене након полагања испита, предлог студентима је да у образац упишу 15 

сати оптерећења. Овај број сати укључује садржаје истраживачких задатака – укупно 

2 сета задатака, чије се подручје рада односило на: препознавање и идентификацију 

даровитости, креирање модела, игроликих активности, дидактичких средстава и 
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инспиративне средине за подстицање даровитости, дивергентне продукције и 

креативности у вртићу.  

Предложени број сати је, свакако, подложан измени, уколико студенти процењују да 

су њихова залагања у оквиру реализације ових задатака и њихове интеграције у 

практични рад подразумевали више сати. 

 

 

Методика упознавања околине – обавезни предмет (Истраживачка 

стручна пракса 2) – наставник: др Даница Веселинов 
 

С обзиром на реализоване активности и истраживачке задатке из предмета Методика 

упознавања околине, током зимског семестра 2020/2021. године, без обзира на број 

стечених поена на основу евалуације урађених задатака, а потом и закључне оцене 

након полагања испита, предлог студентима је да у образац упишу 30 сати 

оптерећења. Овај број сати укључује садржаје истраживачких задатака – укупно 3 

сета задатака, који су подразумевали следеће: 

o израду две скице пројектних активности, 

o израду мапе пројекта и 

o документовање кроз причу о пројекту. 

 

Предложени број сати је, свакако, подложан измени, уколико студенти процењују да су 

њихова залагања у оквиру реализације ових задатака и њихове интеграције у практични 

рад подразумевали више сати. 

 

За сва додатна питања, евентуалне недоумице и дилеме, студенти се могу електронским 

путем обратити предметном наставнику: др Даници Веселинов 

(danica.veselinov30@gmail.com). 

 

 

 

Руководилац стручне праксе: 

Др Наташа Стурза Милић 

mailto:danica.veselinov30@gmail.com

