
КЊИГА ПРЕДМЕТА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 
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1. MSV001 О 
САВРЕМЕНИ ПРЕДШКОЛСКИ 

КУРИКУЛУМ 
1 СС 2 2 0 2 0 8 

2. MSV002 О НЕУРОПСИХОЛОГИЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА 1 СС 2 1 0 2 0 8 

3. MSV003 И ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ 1 СС 2 2 0 2 0 7 

4. MSV004 И ДРАМСКА ИГРА И СТВАРАЛАШТВО 1 СА 2 2 0 2 0 7 

5. MSV017 И ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ И СТВАРАЛАШТВО 1 СА 2 2 0 0 0 7 

6. MSV008 И ОД ИГРЕ ДО ЛИКОВНОГ САДРЖАЈА 1 СА 2 2 0 0 0 7 

7. MSV005 О КОМУНИКОЛОГИЈА 2 СС 3 1 0 0 0 5 

8. MSV006 О ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП УЧЕЊУ 2 СС 2 2 0 2 0 6 

9. MSV007 О 
ПЕДАГОШКИ МОДЕЛИ ПОДРШКЕ 

ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
2 СА 2 2 0 2 0 6 

10. MTS006 И АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 2 СА 2 2 2 0 0 7 

11. MSV009 И ЕСТЕТИКА 2 АО 2 2 0 0 0 7 

12. MSV010 О ДЕТЕ И МЕДИЈИ 3 АО 2 3 0 0 0 8 

13. MSV011 О 
РАЧУНАРСКО-ФУНКЦИОНАЛНО 

РАЗМИШЉАЊЕ И УЧЕЊЕ 
3 СС 1 0 2 2 0 7 

14. MSV012 О 
МЕТОДОЛОГИЈА ПИСАЊА 

ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА 
3 СА 2 3 0 2 0 8 

15. MSV013 И МУЗИКА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ 3 СА 2 3 0 0 0 7 

16. MSV014 И 
УВОЂЕЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТ ПИСАНЕ 

РЕЧИ 
3 СС 2 3 0 0 0 7 

17. MTS007 И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 4 СС 1 3 0 0 0 4 

18. MSV015 И 
МАТЕМАТИЧКО-ХЕРУИСТИЧКЕ 

ИГРЕ 
4 СС 1 3 0 0 0 4 

19. MSV016 И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  НАПРЕДНИ 4 АО 1 3 0 0 0 4 

20. MSVSP1 О СТРУЧНА ПРАКСА 1 2 СА 0 0 0 0 6 6 

21. MSVSP2 О СТРУЧНА ПРАКСА 2 4 СА 0 0 0 0 6 6 

22. PIR О 
ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

(ПИР) 
4 СА 0 0 0 10 0 10 

23. MZR О МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД 4 СА 0 0 0 6 1 10 

 

 
  



 

САВРЕМЕНИ ПРЕДШКОЛСКИ КУРИКУЛУМ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 1 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Упознати студенте са појмом курикулума, предшколског курикулума, специфичностима 
курикулума наспрам плана и програма, циљевима, исходима и компетенцијама у учењу 
деце;  Упознати студенте са појмом курикуларног круга; Упознати студенте са појмом 
четири нивоа курикулума; Омогућити студентима да упознају, разматрају, и примењују 
педагошке стратегије развојног планирања и акционог плана; Упознати их са садржајем, 
обликом и начинима саовредновања и вредновања рада предшколске 
установе.Омогућити студентима да упознају стратегије алтернативних предшколских 
програма и нових основа програма. 

Исход 
предмета 

Студент влада појмовима курикулума, наставног плана и програм, разуме куликурални 
круг и  четири нивоа курикулума; прихвата важности циљева , исхода и компетенција 
учења; Организује и демонстрира план за реализацију савременог предколског 
курикулума; Компонује вештине тимског рада са стручним службама, школом, 
родитељима, локалном заједницом и оспособљен је да примени теоријска сазнања у 
варијанти примене новог модела курикулума у предшколској установи ; Разуме суштину 
алтернативних предшколских програма 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Полазишта   програма васпитно – образовног рада.Циљ предшколског васпитања и 
образовања.Курикулум, план, циљеви, исходи, компетенције.Веза циљева , исхода и 
компетенција. Курикуларни круг. Четири нивоа курикулума. Сфере развоја, васпитања и 
учења предшколског детета.Иновирана концепшција вртића.Сарадња са родитељима у 
припреми деце за полазак у школу.Документација у раду васпитача.Пројектно 
планирање. Евалуација и самовредновање рада сопственог рада. Портфолијо. 
Самовредновање и вредновање рада предшколске установе..Валфдорска педагогија, 
Монтесори педагогија, Ређо педагогија, Педагошка концепција Јиргена Цимера, 
ситуациони приступ. Педагошка концепција Корак по корак. Акционо истраживање и 
развијање отвореног курикулума. Развијање отвореног курикулума кроз акционо 
истраживање. Нове основе програма и пројектне активности. Пројектно планирање у 
вртићу. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Практична настава 
Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз 
тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних 
радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији. Упоредни 
курикулум. Инструменти за евалуацију и самоевалуацију. 

Литература 

1 
Каменов, Е. (2006) Васпитно-образовани рад у припремној групи дечјег вртића, Н. Сад : 
Драгон;  

2 
Медоуз, С.; Кешдан, А. (2000) Како помоћи деци да уче – прилози когнитивном програму, 
Београд : ЗУНС 

3 Каменов, Е. (1982) Експериментални програми за рано образовање, Београд : ЗУНС 

4 
Шаин, М., Топић, С., Ђаковић, Н., Божић, Д. и Галић, Б. (2001) Како припремамо дијете за 
полазак у школу. Бања Лука: Центар за предшколско васпитање и образовање 

5 Подђаков, Н. Н. (1984) Практично мишљење код деце, Београд : ЗУНС 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација. 
Вежбања – интерактивне методе практичне наставе, семинарски рад, рад у малим 
групама, компаративне дискусије, тимски рад, индивидуалне и групне презентције.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  



1 / 1 Тип предмета стручни
8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10
усмени испит 30

40
20

Предиспитне обавезе
активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Филиповић Ђурђевић, Д., Здравковић, С. (2013) Увод у когнитивне неуронауке. Зрењанин: 
Градска народна библиотека Зрењанин.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања, вежбе, дискусија, клиничке студије случаја, коришћење литературе, примена 
савремених наставних метода, презентација  индивидуалног рада, припрема за тестове и 
испитне вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Предмет и специфичности развојне неуропсихологије, карактеристике и динамика церебралног 
развоја интерутерино и по рођењу, пластичност незрелог мозга, утицај средине на церебралну 
развој, типични токови когнитивног развоја (развој интелигенције, егзекутивних функција, пажње, 
памћења, моторике, праксије и визуелне функције, социјалне когниције, језика), последице 
стечених озледа мозга карактеристичне за детињство, проблем атипичног неурокогнитивног 
сазревања и развојни поремећаји (развојна дисфазија, синдром невербалних сметњи учења, 
развојна диспраксија, развојни хиперкинетски синдром, развојна дислексија, непотпуна 
ментална развијеност, аутистични спектар поремеђаја).

Анализа и дискусија одабраних текстова из области, клиничке студије случаја, презентација 
одређених тема истраживања (групно или индивидуално).

Литература
Крстић, Н. (2008). Развојна неуропсихологија. Београд: ЦИДД.
Бојанин, С. (1982). Неуропсихологија развојног доба и општи реедукативни метод. Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства.

Број ЕСПБ
без претходних услова

Упознавање са неуробиолошким основама когнитивног сазревања, улогом наслеђа и срединских
фактора у развоју психичких структура, неуропсихолошким профилом најчешћих
неурокогнитивних поремећаја у развојном добу, основним принципима неуропсихолошке
рехабилитације у детињству.

Студент ће стећи базична знања о типичном и атипичном неурокогнитивном развоју и
способност разумевања и препознавања типичног и атипичног тока развоја детета. Студент ће
стећи основна знања о реедукацији у раду са развојним поремећајима.

Година / Семестар

НЕУРОПСИХОЛОГИЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА
Студијски програм Мастер струковни васпитач
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво



  



ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И УЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 1 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са специфичним развојним карактеристикама деце , као и 
изграђивање вештина и стратегија подстицаја развоја код деце кроз игру. Посебни 
циљеви су да студенти : 1. Усвоје најновија знања о разичитим аспектима развоја деце 
предшколског узраста; 2. Примене стечена знања, вештине, умења, ставове и стратегије 
игре као подстицајног средства у развоју деце; 3. Увиде сложеност проблематике 
савремене развојне праксе; 4. Проуче значај подстицајне васпитне средине за  достизање 
интелектуалних, социо-емоционалних, физичких, моралних особина код деце и утицај 
разних игара на развој тих особина ; 5. Изграде нове методолошке приступе и стратегије 
које ће омогућити да постану креатори, практичари и истраживачи сопствене праксе. 

Исход 
предмета 

Студент: Познаје  постојеће  концептуалне оквире за коришћење игре у сврху развоја 
деце.  Познаје садржаје и облике разних игара које утичу на развој деце;  Примењује 
одговарајуће поступке, методе, технике и облике рада и игре са децом из осетљивих 
група; Подстиче различите аспекте психо-физичке зрелости деце; Идентификује  
практичне проблеме и ограничења процене интелектуалне зрелости детета; 5. Анализира 
могућности  процене социо-емоционалног и других аспеката детета и прилагођава 
мотивациону средину за учење; 6.Критички процењује  могућности компензовања 
когнитивних и других  недостатака код деце са тешкоћама у развоју, деце из 
маргинализованих група, из социјално депривираних средина,  деце која су жртве 
злостсвљања и занемаривања, вршњачког насиља итд.; 7. Креира подстицајну васпитну 
средину и учење кроз игру . Презентује резултате сопствених истраживања при чему 
користи медије и савремене информационе технологије.Студент примењује игру у 
пројектном планирању и НОВИМ ОСНОВАМА ПРОГРАМА 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Терминолошка одређења и савремени теоријски приступ дечијем развојуТерминолошка 
одређења и савремени теоријски приступ игри и учењу кроз игру .Холистички приступ 
дететовом развоју. Различити аспекти развоја: физичка, функционална и лична зрелост ( 
сензорно-перцептивна, когнитивна , интелектуална зрелост, развој говора и комуникације, 
изражајни и естетски развој, социјална, морална  и емоционална) Мотивација за учење 
као индикатор зрелости деце. Улога игре у функционалном развоју детета. Развој 
вештина, неопходних за адаптацију и друштвену средину.  Модел кумулативних вештина. 
Стратегије подстицања деце. Улоге васпитача у подстицању различитих аспеката учења 
кроз игру. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз 
тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних 
радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији.Студенти 
праве нове стваралачке игре или модификују постојеће. групишу игре према развојном 
добу детета и аспектима развоја деце. 

Литература 

1 

Сучевић, В. (2013). Игра и стваралаштво. Нови Сад : Знатижеља                                                                                                                                                             
Бауцал, А. &  Павловић Бабић,Д. (2011). Научи ме да мислим, научи ме да учим PISA 
2009 у Србији: први резултати, Институт за психологију, Центар за примењену 
психологију, Београд Бауцал, А.& Павловић, Б.Д.(2009).Квалитет и праведност 
образовања у Србији – образовне шансе сиромашних, Министарство просвете Републике 
Србије, Београд, Институт за психологију; 
Товиловић, С. & Бауцал, А. (2008): Процена зрелости за школу, Београд,  ЦПП; 
Митровићић М. (1983): Припремљеност деце за прихватање школе  као нове друштвене 
средине,Предшколско дете 1-2, Београд, СПД 

2 
Булатовић, А.(2016). Од игре до стваралаштва. Нови Сад : Висока школа струковних 
студија за васпитаче   

3 
Шаин, М. &Чарапић, С.(2016). Корак по корак 5, Београд, Креативни центар;       
Медоуз, С.& Кешдан, А. (2000) Како помоћи деци да уче – прилози когнитивном програму, 
Београд : ЗУНС. 

4 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : 
Уницеф. 

5 

Katz L., McClellan D.E.(2003):Подстицање развоја дечје социјалне компетенције, Загреб, 
Едука Доналдсон, М. (1988) Ум детета, Београд : ЗУНС; Подђаков, Н. Н. (1984) Практично 
мишљење код деце, Београд : ЗУНС; Антропова, М. В.; Кољцова, М. М. (1986) (ред.) 
Психофизиолошка зрелост деце, Београд : ЗУНС; Каменов, Е. (1982) Експериментални 
програми за рано образовање, Београд : ЗУНС.  



Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 2 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, интерактивни облици рада, радионице, дискусионе групе, тимски рад 
на Пројекту, презентације, истраживање у припремној предшколској групи. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  

 
 
 
 
  



ДРАМСКА ИГРА И СТВАРАЛАШТВО 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 1 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Оспособити студента да као будући васпитач свестрано примењује драмску уметност и 
њене технике у свим васпитно-образовним сегментима рада с децом предшколског 
узраста, савладавање основних вештина драмског и позоришног изражавања које 
омогућују практичан рад на дечјим драмским пројектима; развијање способности 
самосталног критичког просуђивања драмских остварења за децу; развијање способности 
анализе и синтезе при интерпретацији драмских остварења за децу; Оспособити студенте 
да воде драмске активности у вртићу и креирају квалитетне дечије представе.Упознавање 
са потенцијалима драме у образовању и васпитању.Усвајање знања о техникама и 
садржајима рада у драмској уметности. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса студент је оспособљен да: припрема и режира драмске 
комаде,игре улога и говорне игре; припрема прославе и празнике у вртићу;  користи  
многобројне драмске технике у процесу васпитно-образовног рада ;  миметички прикаже и 
сугестивно интерпретира или импровизује сврсисходан вербалан (едукативно-забавни) 
садржај намењен дечјем узрасту;успешно користи сценске  приказе  у педагошком раду с 
децом (сценске радионице, сценске игре и друге интерактивне сценске технике);   

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Освајање савремене дидактичко-методичке стратегије учења која се базира на поучавање 
и оријентисане ка активној партиципацији учесника у васпитно-образовном и наставном 
процесу, истраживачком и интегрисаном приступу учењу и поучавању, који знатно утичу на 
подстицање креативности деце. Разрада улоге васпитача као организатора, који 
континуално мотивише, подстиче развој детета и пројект методе, као иманентни део 
интегрисаног учења. Методе за подстицање развоја знања, вештина, и емоционалне, 
моралне и естетске сензибилности. Уважавање холизма, сукцесивно прожимање 
интегрисаних садржаја, и комплексних видова. Наглашавање акцената на сарадничком, 
тимском раду деце и васпитача. Подстицање самоорганизованог учења, одкрића, олуји 
идеја,микро-макрокосмичких запажања, асоциација. Унапређивање организацијских и 
комуникацијских способности предшколаца са циљем да се што богатије повеже са 
њиховим животним искуством. Комуникативни коплексни методи за јачање критичког дух, 
полазећи од персоналног, социјалног и културног искуства. Акцентирање код пројектне 
активности конструктивно решавање проблемских ситуација, декомпозицију проблема са 
елементима хеуристичког делања. Обрада интерактивних стратегије дидактичко-
методичког инструментаријума као дисперзивну апликацију радионичарског кооперативног 
рада, комплексног истраживања које подстичу креативне еристичке разговоре, сарадње. 
Приказ методе и дидактичка средства помоћу којих се деци омогућава да стичу вештине 
користећи различите врсте интелигенције и разне симболичке системе комплексног 
светског вида.Улога драме у васпитању и образовању. Драма-иклузивна алатка. Улога 
васпитача у драмског раду са децом. Улога драме у васпитној и културној функцији вртића. 
Како настаје позоришна представа: од идеје до сценског извођења. Основни елементи 
драмског текста и процес његовог настанка (одабир поетског или прозног дела, његова 
драматизација,развијање радње,карактера,дијалоа). Дете као драмски извођач. 
Сценографија, костимографија,музика. Прославе и празници у вртићу. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

У оквиру часова вежби студенти употпуњавају и разрађују садржаје обрађене на 
предавањима. На вежбама се упознају са различитим облицима драмског рада и активно 
се припремају за извођење таквих активности у дечјем вртићу. 

Литература 

1 Kаменов, Е.Филиповић,С. Мудрост чула 5 део. Драгон: Нови Сад, 2010. 

2 
Мисаиловић, М. Дете и пожоришна уметност. Завод за уџбенике и наставна средства: 
Београд,1991. 

3 
Кунић И. Култура дјечјег говорног и сценског стваралаштв. Школска књига: 
Загреб,1990. 

4 
Шарене сцене: Збирка драмских текстова за драмски педагошки рад. Библиотека 
Драмагогија,књига 5.Београд, 2015.  

5 Сучевић, В. (2012). Игра и стваралаштво. Нови Сад: Знатижеља. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 



Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, 
презентација  индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари      
 
 
  



ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ И СТВАРАЛАШТВО 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 1 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Студент треба да буде упознат са елементарним језичким играма за децу у предшколским, 
социјалним и здравственим установама; треба да стекне знања  о спонтаним говорним 
играма детета; треба да буде оспособљен за једноставан и правилан говор; треба да зна 
да допринесе развијању квалитетних  комуникативних вештина код деце у јаслицама, 
социјалним и здравственим установама; треба да овлада функционалним и симболичким 
играма; треба да буде оспособљен да континуирано зна да створи и негује пожељну 
емоционалну и социјалну климу.  

Исход 
предмета 

Студенти су упознати са елементарним језичким играма за децу у јаслицама, социјалним 
и здравственим установама и стекли су знања о спонтаним говрним играма детета; знају 
да практикују методичке стратегије и поступке којима се поспешује активно учешће деце 
на вербалном и невербалном плану; иницирају игре у којима долази до развоја говора 
деце; учествују у реализацији задатака који воде развоју говора; са успехом сарађују и 
учествују у размени као партнери, модели, процењивачи и тумачи дечјих вербалних исказа; 
организују педагошке ситуације у којима пружају деци могућност да говоре појединачно, 
али и да врше размене унутар различитих група (парови деце, тријаде, групе са већим 
бројем деце и сл.). 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Социјални карактер говора; Важност практично-ситуационе комуникације за појаву првих 
речи и вербална активност; Говорне игре за децу најмлађег узраста; Комуникативна и 
игровна постигнућа; Играње, креирање, истраживање сопствених моћи говора и језика; 
Развој и неговање игровног понашања као једног од начина развоја говора и вештине 
комуницирања. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Предлози активности и радионица за рад на развоју говора, којима студенти, будући 
васпитачи, могу обогатити своје васпитно деловање. Активности су тематски разнолике, а 
акценат је углавном стављен на успостављање доброг контакта са дететом и децом и на 
развој игровног понашања. 

Литература 

1 Група аутора (2009): Корак по корак 1. Београд: Креативни центар. 

2 Ивановић, Р. (2003): Разменом до речи. Београд: Алтера. 

3 
Наумовић, М.(2000): Методка развоја говора: приручник за студенте виших школа за 
образовање васпитача и за васпитаче. Пирот: Виша школа за образовање васпитача. 

4 
Марјановић, А. и сар. (1990): Дечје језичке игре. Београд.Сарајево: Завод за уџбенике и 
наставн средства-Свјетлост. 

5 
Каменов, Е. (2010): Ризница игара (игре из свих времена, за сваку прилику). Нови Сад: 
Драгон. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Савремене наставне методе. Интерактивно учење. Презентације. Активне студентске 
радионице. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  

 
 
  



ОД ИГРЕ ДО ЛИКОВНОГ САДРЖАЈА 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 1 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Развијање ликовног изражавања студената кроз игру. Овладавање новим медијима у 
ликовном васпитању и образовању и коришћење дигиталних ликовних платформи у сврху 
игр предшколског детета. Развијање естетике новог ликовнох израза. Усвајање ликовног 
садржаја и визуелне комуникације деце у стварном виртуелном простору и игри. 

Исход 
предмета 

Студент зна да се: ликовно изражава кроз игру путем техника нових медија. Реализује 
ликовне радионице.Реализује ликовне пројекте путем разних врста игара.Користи нове 
медијске платформе за приближавање ликовних садржаја дечијим играма. Иницира 
креативну праксу и развој ликовне културе деце. Подстиче децу предшколског узраста на 
креативни рад  и упознаје их са савременим техникама. Препознаје и негује индивидуални 
рукопис детета. Приближава уметност и естетику.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Ликовно васпитање у пројектном планирању. Интеграција процеса учења кроз друге 
области, повезано са ликовним васпитањемУвод у нове медијске платформе које 
представљају ликовне садржаје.Ликовно обликовање и игра.Ликовно обликовање и нови 
медији.визуелна комуникација, друштвене мреже, блогови. Фотографије, стрип,видео 
анимације деце. Дете и нови медији кроз игру. Дете и естетика у виртуелној стварности. 
Уметничка креативна пракса. Истраживачки пројекти и игре деце предшколског узраста.  

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Увод у нове медијске платформе које представљају ликовне садржаје.Креирање 
виртуелног идентитета. Ликовно обликовање и игра.Визуелни језик и комуникација. 
Ликовни израз и нови медији.визуелна комуникација, друштвене мреже, блогови. 
Фотографије, стрип,видео анимације деце.Дете и нови медији кроз игру.Дете и естетика у 
виртуелној стварности.Уметничка креативна пракса.Естетика новог ликовног обликовања. 
Код детета старијег предшколског узраста подстиче да самостално комбинује ликовне 
технике,представља му елементе историје уметности. Кроз музику, плес и физичку 
активнос изводи и оживљава уметничке слике. Боди арт и перформанси кроз игру 

Литература 

1 Crnobrnja,  S.(2015) Estetika televizije I novih medija, Beograd:Clio 

2 Filipovic, S.(2011) Metodika likovnog vaspitanja I obrazovanja, Beograd:Klett 

3 Graj, O. (2008) Virtuelna umetnost, Beograd:Clio 

4 Crnobrnja, S.(2014) Novi mediji idrustvene mreze, Beograd:Centar za medije 

5 
Stojnic, A. (2015) Teorija izvodjenja u digitalnoj umetnosti, Beograd: Fakultet za medije I 
komunikaciju 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео 
презентација.Обилажење изложба као мотив за инспирацију.  Вежбања – интерактивне 
методе практичне наставе у виду нових и класичних медија,семинарски рад, рад у малим 
групама, компаративне дискусије, тимски рад, индивидуалне и групне презентције. 
Одлазак на представу и цртање исте 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 10 

практична настава 50 усмени испит 20 

колоквијуми     

семинари 10    

  

 
 
 
  



КОМУНИКОЛОГИЈА 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената новим садржајима  приступима различитим факторима и значају 
интеракције и комуникације. Овладавање и практиковање вештина компетентне 
комуникације у институционалном васпитно-образовном  контексту. Развијање 
осетљивости за препознавање знакова невербалне комуникације и вербалне комуникације  
и њиховог коришћења у пракси. Упознавање студената са садржајима и приступа 
различитим факторима и значају интеракције. Упознавање студената са принципима, 
функцијама, потребом и значајем саветовања деце и њихових породица. Развијање 
капацитета за тимски рад са актерима васпитно образовног процеса, позитивног 
професионалног става у односу на подручја и актере васпитно-образовног процеса.  

Исход 
предмета 

Студент има изграђене комуникацијске компетенције и компетенције за ненасилне 
комуникације;  развијену активност слушања у функцији конструктивног решавања 
проблема и приступа  васпитању и образовању;  Влада техникама социјалне интеракције 
и комуникације;  Влада вештином тимског рада;  Разуме важности комуникацијских 
вештина за успостављање квалитетних сарадничких односа; Анализира аспекте добре 
интеракције и комуникације. Развија  активност слушања у функцији конструктивног 
решавања проблема и ненасилног приступа  у решавању комфликата;  Влада техникама 
интеракције и комуникације;  Организује и демонстрира план за реализацију саветовања, 
упоређивати и класификовати  индивидуалне планове рада и листе праћења. Пројектује 
терапеутског саветовања свих актериа васпитног процеса. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам, карактеристике и значај интерперсоналне комуникације у институционалном 
васпитно-образовном контексту. Вербална и невербална комуникција. ЕКСПРЕСИЈА. 
АСЕРТИВНОСТ. ЕМПАТИЈА. САМОПОШТОВАЊЕ.Правила комуникације и улога ставова. 
Основне одлике социјалне интеракције и комуникације.Облици социјалног понашања, 
формирање социјалних вештина и њихова улога у комуникацији. Сукоби и ненасилно 
решавање сукоба. Продуктиван приступ сукобу. Технике решавања сукоба (олуја идеја, 
консензус, посредовање и сл.). Медијација. Васпитач као медијатор. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Модели комуникације (Schramov i Glasserov модел комуникације) Вештине нанасилне 
комуникације (врсте порука, односи и садржаји у разговору, активно слушање, постављање 
отворених питања, ЈА – одговор, сажимање, парафразирање, преобликовање, примање и 
давање повратних информација и сл.)Важност комуникације за успостављање квалитетних 
сарадничких односа. Тимски рад у припремном предшколском програму (улоге чланова 
тима, тимска кохезија, стереотипи и предрасуде, личност и односи у групи, сарадња и 
такмичење и сл.). Комуникативне способности савременог васпитача. Комуникацијске 
мапе.Комуникација уметношћу и стваралаштвом.Како побољшати комуникацију са 
дететом?   

Литература 

1 Брајша, П. (1994)Педагошка комуникација. Загреб : Школска књига. 

2 Јанковић, Ј. (1997): Савјетовање – недирективни приступ. Загреб: Алинеа. 

3 Брајша, П. (2000). Умијеће разговора. Пула : ЦАСХ 

4 Сузић, Н. (2005). Педагогија за давесет и први вијек. Бања Лука : Филозофски факултет. 

5 Ајдуковић, М., Печник, Н. (2007). Ненасилно рјешавање сукоба. Загреб : Алима. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; 
методе вежбања, асоцијативно учење, интерактивна настава са елементима 
респонсибилне наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  

 
  



ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП УЧЕЊУ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Разумевање  пројектног приступа учењу; Упознавање са организацијом активности, 
припремањем материјала, посматрање и бележење.  Развијање интегрисаног и 
кооперативног учења;  Упознавање са основним појмовима пројектног планирања; 
Упознавање са организације простора ; Упознавање  основа интегрисаног учења. 
Разумевање везе интегрисаног учења и центара интересовања. Упознавање основа 
кооперативног учења и правила кооперативног учења. Упознавање пројектних метода. 
Анализирање плана пројекта и техника посматрања и теме пројекта. разумевање мапе 
пројекта. 

Исход 
предмета 

Очекује се да ће студенти бити способни да: Прихвате пројектни приступ учењу; 
Анализирају организационе активности пројектног учења; Стварају подстицајну средину за 
интегрисано и кооперативно учење; Познају основне појмове пројектног планирања, 
организације простора, пројектне методе, план пројекта и скицу пројекта: Оцене 
интересовање деце у пројектном учењу; .Познају рад на мапама пројекта и фазу отварања 
пројекта; Стварају подстицајну средину за отварање пројекта и начинима документовања 
пројекатског учења. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Основе ројектног  приступа учењу; Организационе активности пројектног учења; Основе 
интегрисаног и кооперативног учења; интегрисано учење и центри интересовања;  
Основни појмови пројектног планирања; Организације простора, пројектне методе, план 
пројекта и скицу пројекта: .Рад на мапама пројекта и фазу отварања пројекта; Развијање 
пројекта. Фаза затварања пројекта; Презентовање пројекта. Вредновање реализације 
пројекта.Начини документовања пројектног учења.Графичко представљање 
пројекта.Извештај о реализацији пројекта. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Дебате о могућностима креативне организације отвореног система васпитања. Дискусије 
о могућностима подржавања и подстицања стваралаштва и комуникације деце. 
Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз 
тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних 
радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији.Студенти 
праве примере пројеката на разне теме, примере кооперативног и интегрисаног учења.. 

Литература 

1 Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 

2 
Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, Београд: 
Просветни преглед 

3 
Превишић, В. (2007): Курикулум (теорије - методологија - садржај - структура), Школска књига, 
Загреб 

4 Слуњски, Е. (2011): Курикулум раног одгоја, Школска књига, Загреб 

5 Милановић, М. (2017). Пројектни присту у Ређо концепцији. Београд : Академија. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања са дискусијом, радионице, мини истраживања, пројект-метода, олуја идеја, 
проблемска метода, егземпларна метода, извештаји специјализаната 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 10 

практична настава 40 усмени испит 30 

колоквијуми     

семинари 10    

  

 
 
 
 
  



ПЕДАГОШКИ МОДЕЛИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са садржајима и приступа различитим факторима и значају 
интеракције, сарадње и  комуникације. Овладавање и практиковање вештина компетентне 
комуникације са породицом , сарадње и подршке. Развијање осетљивости студената  
Упознавање студената са партнерским односом са породицом .Стицање основних знања 
о принципима, методама комуникације у партнерском односу васпитача и породице. 
Стицање знања студената о моделима подршке  родитељима у сврху подршке деци и 
породици. Развијање капацитета за подршку породици, позитивног професионалног става 
у односу на подручја и актере васпитно-образовног процеса. Учешће породице у 
пројектном приступу и раду деце 

Исход 
предмета 

Студент је активан слушалац у функцији конструктивног решавања проблема и ненасилног 
приступа  у решавању проблема;  Влада техникама интеракције и комуникациј у моделима 
подршке породици и децие;  Разумети важности  за успостављање квалитетних 
партенерског односа; Организујеи демонстрира план за реализацију партнерског односа у 
сврху подршке деци и сарадњи са породицом..Компонује вештина сарадње са породицом, 
Пројектовање саветовања свих актериа васпитног процеса. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам партнерства и партнерских односа у сарадњи васпитача и родитеља 
• Институционални програми за рано образовање као помоћ породици 
• Основе компензаторских програма   
• Промоција породичног учешћа 
• Стратегије за комуникацију са породицом 
• Стратегија комуникације са родитељима 
• Пројекти и радионице као облик сарадње породице и вртића 
• Традиционални облици сарадње породице и вртића 
   Заједнички пројекти са породицом, Модели комуникације  

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз 
тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних 
радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији. 

Литература 

1 Брајша, П. (1994)Педагошкас комуникација. Загреб : Школска књига. 

2 
Булатовић, А. (2019). Партнерство са породицом и комуникација. Нови Сад : Висока 
школа струковних студија за васпитаче. 

3 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : 
Уницеф. 

4 Сузић, Н. (2005). Педагогија за давесет и први вијек. Бања Лука : Филозофски факултет. 

5 Илић, М., Бранковић, Д. (2004). Општа педагогија. Бања Лука : Филозофски факултет. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; 
методе вежбања, асоцијативно учење, интерактивна настава са елементима 
респонсибилне наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

20 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми     

семинари     

  

 
 
 
  



АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Усавршавање природних облика кретања предшколске деце кроз примењена ходања,скакања, 
провлачења,хватања бацања на неравном терену,са природним препрекама у природном 
амбијенту кроз теренске ,штафетне игре  и сл. Развијати корелацију међу методикама, 
ликовног,физичког,музичког,упознавања околине и основних математицких појмова кроз кретне, 
очигледне, естетске, музичке, проблемске  активности у природи.Проширивање постојећих и 
усвојање нових теоријских и практичних сазнања из области појава и процеса, у природној средини; 
Разумевање значаја корелације садржаја области методика;Разумевање практичног значаја 
дидактичких игара и истраживачких активности за развој когнитивних способности;Упознавање 
метода избора садржаја у различитим нивоима припрема за упознавање природне 
средине;Разумевање значај дефинисања различитих тема и комбинованих методологија 
рада.Разумевање савремених предшколских програма и рада, нпр. валфдорски вртићи итд. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду способни да: -Дефинишу принципе 
дечјег развоја и њихову условљеност специфичностима природне средине у којој се развој одвија.; 
-Примењују различите методе подстицања радозналости и заинтересованости за свет око себе код 
деце прирпемног предшколског програма.; Организују разноврсне активности у природној и 
друштвеној средини са циљем остваривања програмских задатака; Планирају и реализују 
иновативне приступе у експлорацији природне средине; осмисле спонтане и ненаметљиве начине 
којима ће се код деце  предшколског узраста иницирати жеља за  упознавање природне и 
друштвене средине;  селектовањем методичких поступака мотивишу децу за тражење, сакупљање 
и сређивање материјала из природне и друштвене средине; критички процењују социолошке, 
културолошке и педагошко-психолошке основе организације активности; обезбеде развојну 
одмереност и корелацију садржаја активности према узрасту 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Програмски задаци и садржаји - природна и друштвена средина као области сазнавања и 
подстицања развоја деце  у предшколској установи. Дефинисање области. Материја - појам, 
основна својства, макро и микроелементи, хемијске и физичке промене. Универзум.  Ваздух - 
значај, загађивање.  Жива природа - организација, основна својства живе материје.Човек као 
биолошко биће. Биљке - грађа, подела, основни принципи систематике, бинарна номенклатура. 
Животиње - бескичмењаци и кичмењаци, подела.Основе еколошког образовања и васпитања. 
Мотивација и организација деце за тражење, сакупљање и сређивање материјала с циљем 
упознавања природне и друштвене средине. Социолошке, културолошке и педагошко-психолошке 
основе организације активности. Различити нивои припрема у области упознавања деце са 
природном и друштвеном средином: израда елабората, писаних припрема и скица организација 
дневних активности. Интеграција садржаја области из природне и друштвене средине са областима 
развоја говора, математичко-логичког развоја, естетског и музичког изражавања и физичко-телесног 
развоја. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Педагошко-психолошке основе организације активности и практичног рада око упознавања 
природне средине – усклађеност са узрастном структуром деце. Могућности и начини мотивисања 
и оспособљавања деце за посматрање у природи. Природне појаве, жива и нежива природа. 
Фенотипске модификације и генотипске варијације. Основни принципи систематике, Фенолошка 
посматрања.  Израда календара природе и годишњих доба. Избор садржаја за упознавање 
природне средине с циљем схватања њихове повезаности и условљености. 

Литература 

1 Булатовић, А. (2016). Од игре до стваралаштва. Нови Сад : Висока школа струковних студија за васпитаче. 

2 Бунчић, В. (2010). Методика физичког васпитања и спорта за предшколски узраст. Суботица : Висионс. 

3 Емил Каменов: Васпитно-образовни рад у дечјем вртићу, Драгон, Нови Сад, 2006; 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Настава је креативна и интерактивна. Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, 
фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу семинарских 
радова, изналажење нових идеја и неговање активне критичке дискусије. За предавања и вежбе се 
користе сва доступна средства и помагала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 писмени испит 10 

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 5    

семинари     

  

  



ЕСТЕТИКА 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

  - Стицање знања о психолошким аспектима естетских појава.  - Упознавање 
сапсихолошким приступима уметности.  - Разумевање различитих извора и врста естетског 
доживљаја. - Разумевање појма креативности и креативног процеса. - Упознавање са 
улогом естетског васпитања у васпитању човека.Упознавање са најважнијим естетским 
проблемима у  погледу  васпитања;  Разумевање утицај естетског искуства  на васпитање 
и концепције педагошке праксе;  Стицање увида у значај естетског васпитања у равоју 
човека;  Упознавање са  улогом естетског искуства у васпитању човека свих узраста; 
коришћење естетике у дечијим пројектима 

Исход 
предмета 

Студент ће стећи способност - Да разуме психолошке аспекте естетских појава.  - Да 
познаје психолошке приступе уметности.- Да разликује врсте естетског доживљаја и 
њихове изворе. - Да разуме појам креативности и препозна фазе креативног процеса - Да 
препозна улогу естетског васпитања.естетичку терминологију значајну за образовање 
естетичког искуства, Да разликују естетско васпитања од других облика васпитања:,Да 
дефинишу основна естетичка становишта о естетском васпитању: Да  диференцирају 
основне проблеме у естетском васпитању човека свих доба полазећи од одређених 
естетичких становишта. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Садржај наставног плана обухвата основне проблеме, схватања и приступе естетском 
доживљају. Структура естетског доживљаја (естетска перцепција и когниција). Функција 
уметности за човека (емоције, мотивација и интегративни процеси). Појам креативности и 
стваралаштва. Индивидуалнеразлике (личност уметника). Значај и улога естетског 
васпитања за развој личности, когнитивни и емоционални развој детета.Појам укуса у 
безинтересном процењивању лепог и уметности (Кант).  Утицај уметности на о васпитање 
човека (Bildungsroman). Проблем естетског разликовања моралног и естетског 
васпитања. (Гадамер) 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Дискусија, презентација одређених тема истраживања (групно или индивидуално), рад на 
тексту. 

Литература 

1 Огњеновић, П. (1997). Психолошка теорија уметности. Београд: Институт за психологију.   

2 Марковић, С. (2017). Домени естетске преференције. Београд: Досије. 

3 
Квашчев, Р. (1981). Психологија стваралаштва. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 

4 Виготски, Л. (1975). Психологија уметности. Београд: Нолит. 

5 
Арнхајм, (1971). Уметност и визуелно опажање. Београд: Уметничка академија у 
Београду. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, 
презентација  индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијуми 40    

семинари 20    

  

 
 
  



ДЕТЕ И МЕДИЈИ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 1 / 2 Тип предмета академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Циљ овог предмета јесте овладавање  значаја,  перцепције приче или наратива као 
основног средства за развој писмености, и њену улогу у пракси васпитача кроз нове 
медије. Посебна пажња посвећена је техникама за стицање и развој медијске 
писмености. Предмет се односи и на модалитете традиционалног приповедања, али и на 
нов технолошки приступ наративу и писању. Осим тога, у оквиру предмета се указује на 
значај приче као носиоца успешног читања и писања у свим областима дечјег развоја: 
усвајању језика, богаћењу речника, развоју језика, развијању писмености, креативном 
развоју деце, социјализацији, развоју комуникативних способности кроз нове медијске 
платформе. Предмет је конципиран тако да се нарочито наглашава како коришћење и 
овладавање технолошким и дигиталним средставима у приповедању и писању утиче на 
разумевање, анализу и развој писмености уопште. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да:                                      
- ствара подстицајну средину за развој писмености  кроз медијску културу -влада 

активностима које подстичу реаговање на прочитани текст  
- преобликује и прерађује сваку врсту текстова  путем медијских платформи                             

овладава вештином приповедања и писања сопствених прича у складу са стандардима 
нових врста наратива и новим медијским жанровима (видео играма, рекламама, ТВ 
серија, филмова); 

- прати, евалуира и анализира процес описмењавања и стицања медијске писмености 
деце, те анализира и примењује нова технолошка средства у адекватним ситуациј               

- примењује рачунар у циљу визуелног и тактилног проширивања писане речи                         
- критички промишља употребу савремених технолошких средстава у области писања и 

приповедања                                                                                                                                                                                        

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Различите форме приповедања: нарација, дескрипција (пејзаж, екстеријер, ентеријер, 
портрет), дијалог, монолог; приповедање у првом лицу, (Ich форма, приповедање у трећем 
лицу, техничко приповедање, хронолошко приповедање, ретроспективно приповедање. 
Приче у различитим обастима дечјег развоја. Приче и развој језика код деце предшколског 
узраста. Приче и креативни развој деце предшколског узраста. Приче и дечја игра. Приче 
и нова технолошка средства у дечјем развоју. Коришћење савремених технолошких 
средстава у приповедању. Употреба паметних телефона, рачунара, таблета и коришћење 
одговарајућих рачунарских програма и апликација. Инвeнтивност у процесу 
интерпретација и анализа. Креативност у контексту прича. Разумевање смисла текста. 
Технике предвиђања смисла. Визуализација текста. Реаговање на прочитани текст. Улога 
драме на развој писмености. Основни облици писања (обрасци и жанрови): писање ради 
убеђивања (званично писмо, предлог, уговор),писање прича, писање сценарија, писање 
песама. Заједничко писање. Интерактивно писање. Писање у улози. Преобликовање и 
прерада текстова. Примена рачунара и интернета у процесу писања и приповедања. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

У оквиру часова вежби студенти употпуњују  и разрађују теоријске садржаје обрађене на 
предавањима. Студенти се упознају са различитим структуралним елементима прича и 
овладавају начинима њиховог писања и приповедања: заплета, ликова, места и времена 
радње, кулминације, расплета; На вежбама студенти се упознају са различитим 
могућностима ангажавања деце за приповедање прича и то према унапред утврђеним 
блоковима (чије су садржаји дати на интернету): приповедање према унапред 
посматраним радњама, приповедање према низу слика што приказују догађаје, 
приповедање према одслушаном тексту, приповедање према једној слици што приказује 
догађај, приповедање по сећању, приповедање према симболима, приповедање задатим 
кључним речима; Мултидисциплинарни приступ: аудио-визуелни садржаји – композиције, 
позоришне представе, анимирани филм; илустрације – стрипови, новине, сликовнице; 
Електронски садржаји: књиге, часописи, youtube,блогови и сл. Истаћи улогу медија у 
социјализацији деце; креативним способностима и штетним ефектима.                                                                                                                                       
Студенти раде групне радове из области тзв. заједничког писања: рекламне кампање у 
вези са догађајем у вртићу, састављају приручнике о извесним правилима (хигијена, 
понашање, здрава исхрана...), врше израду новина, писање сценарија за краћи комад, 
припремање за дебату, израду извештаја о неком истраживању.                                                                                                
Студенти реализују активности које се заснивају на модерним технолошким средствима: 
рачунарима, таблетима, паметним таблама, видео-бимовима, осталим видео уређајима, 
дигиталним камерама, андроид телефонима и ајфонима (коришћењем интернета и 



апликација попут јутјуба, скајпа, разноразних видео игрица, израда различитих блогова и 
влогова, итд.) 

Литература 

1 
Бут. Д, Сворц, Л. (2009). Успешно читање и писање : технике за развој писмености. 
Београд : Креативни центар 

2 Мур, Џ. Е. (2008). Како написати причу. Београд : Креативни центар 

3 Мартин, В. (2016). Новије теорије приповедања. Београд : Службени гласник 

4 
Висинко, К. (2009). Дјечја прича – повијест, теорија, рецепција и интерпретација. Загреб : 
Школска књига 

5 Салмон, К. (2011). Storytelling : причам ти причу. Београд : Clio 

6 Плавшић, П. (2019), Деца и медији, Пријатељи деце Србије. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 3 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење савремених средстава видео презентација. 
Коришћење ЦД плејер, МП3, видео, радио, ТВ; штампани медији – часописи, сликовнице, 
разбрајалице,; дигитални медији – е-књиге, е-листови;  Вежбања – интерактивне методе 
практичне наставе, семинарски рад, рад у малим групама, компаративне дискусије, 
тимски рад, индивидуалне и групне презентције.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 писмени испит 10 

практична настава 50 усмени испит 20 

колоквијуми 15    

семинари     

  

 
 
 
  



РАЧУНАРСКО-ФУНКЦИОНАЛНО РАЗМИШЉАЊЕ И УЧЕЊЕ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 3 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Развијање логичког и алгоритамског мишљења, подстицање аналитичког размишљања,  
упознавање са математичким и рачунарским концептима решавање проблема (разлагње 
задатка, уопштавање и моделовање алгоритма), мотививисање студената да се баве 
програмирањем и развојем идеја као и преношење таквог става на децу предшколског 
узраста. Тежиште није на учење програмирања, већа на начин мишљења и на учење 
засновано на принципима алгоритама. 

Исход 
предмета 

Студенти ће знати да направе алгоритам, направе једноставније програме, анимације и 
контролишу једноставније роботе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Алгоритми, декомпозиција, пројектно учење, мапе ума, тематско планирање, 
програмирање (линијске и разгранате структуре, понављање, ''If'' наредба), анимације, 
програмирање робота  

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Израда алгоритма, линијске и разгранате структуре, ''If'' наредба, примена алгоритма у 
програму Scratch, ScratchЈr, израд анимација, програмирање робота Bee-Bot 

Литература 

1 

Hilčenko, S. (2016). Who has better functional-logical capacity: Generation ''X'', ''Y'' or ''Z''?, (Ko 
raspolaže boljim funkcionalno-logičkim kapacitetima: Generacija ''X'', ''Y'' ili ''Z''?), EDUCATION 
– TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE, Quarterly Journal No/2/16/2016, pp. 169-175, 
ISSN: 2080-9069, Wudawnictwo Uniwesytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 

2 
Hilčenko, S. (2016). Computer – yes, but how? Socialize and encourage functional-logical 
thinking from your Children at Home!, Media, culture and public relations, Hrvatsko 
komunikološko društvo, Vol 7, 2016, No 1, pp. 105-114, UDK: 173.7:37:004, ISSN 1333-6371.    

3 Bers, M. U., & Resnick, M. (2016). The official ScratchJr book: Help your kids learn to code.  

4 
Hilčenko, S. (2115). Škola po meri Generacije ''Z''?, 22. međunarodni znanstveni skup: ''Društvo 
i tehnologija'', Knjiga sažetaka (CD), str. 18, ISBN: 978-953-6226-30-6, Opatija 28-30.  

5 
Heffernan, J. (2013). Elementary robotics: Sustaining the natural engineering instinct of 
children. Charleston, SC: J. Heffernan/CreateSpace.  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 0 2 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Практична настава, теоријска настава, интерактивна настава, рад у малим групама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  

 
 
  



МЕТОДОЛОГИЈА ПИСАЊА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 3 Тип предмета Стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Оспособљавање студената за разумевање функције и значаја систематског праћења и 
анализе процеса и извођења резултата васпитно-образовног рада; Развијање вештина 
потребних за примену методолошких знања у решавању практичних питања; 
Оспособљавање студената за израду скице и пројекта истраживања у сврху израде 
мастер рада;  Оспособљавање студената за извођење  акционих и примењених  
истраживања потребних за изради завршног рада. Увођење студената у израду 
инструмената и анализу и интерпретацију резултата истраживања. 

Исход 
предмета 

Студент : Разуме функцију и значај методолошких процеса у васпитно образовној пракси; 
Уме да направи скицу истраживања. Конструише истраживачки пројекат; Конструише или 
зна да примени инструменте истраживања: Објашњава важност истраживачког пројекта 
за праксу; Примењује нацрт плана истраживања у пракси: ;Анализира и интерпретира 
добијене резултате истраживања; Користити научну литературу и апа стандарде 
цитирања. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам методологије истраживања; Карактеристике педагошког сазнања; Квалитативна и 
квантитативна истраживања. Етапе педагошког истраживања; Избор проблема 
истраживања;Методе истраживања; Инструменти и технике истраживања;Карактеристике 
инструмената истраживања; Истраживачки пројекат;Врсте узорака 
истраживања;Хипотезе у истраживању; Компаративна и историска истраживања; 
Основни појмови педагошке статистике. Научна литература и коришћење литературе у 
сврху израде мастер рада. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

коришћење научне литературе; израда пројекта и скице истраживања; израда 
инструмената истраживања; узорак истраживања; ток истраживања; акционо 
истраживање на терену; анализа података добијених истраживањем; анализа 
истраживачког рада у пракси; место и улога васпитача у истраживању; предлог скице 
завршног рада 

Литература 

1 Гојков, Круљ, Кундачина (2005). Лексикон педагошке методологије. Београд : СПДС 

2 Сучевић, В. (2012). Истраживање у васпитању и образовању. Нови Сад : Знатижеља. 

3 
Баковљев, М. (2001). Основи методологије педагошких истраживања. Београд : 
Учитељски факултет. 

4 Баковљев, М. (2001). Статистика у педагошким истраживањима Београд : Научна књига. 

5 Пешић, М.(1998). Педагогија у акцији.Београд : филозофски факултет. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 3 0 2 0 

Методе 
извођења 
наставе 

вербалне; предавачке, кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада у изради и 
реализацији истраживачког пројекта 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

20 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми     

семинари     

  

 
  



МУЗИКА И ПРЕДШКОЛСКО ДЕТЕ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 3 Тип предмета стручно-апликативни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Развијање вештине за дириговање дечјих песама. Теоријско и практично овладавање 
пројектног приступа у музичким активностима, Овладавање студената аранжирањем  
дечје песме за Орфов инструментариј; Развијање и препознавање  музичких облике у 
слушаним композицијама;  Анализирање  одабране музичке композиције;  Препознавање 
и разликовање  музичких инструменте на којима се изводе одређене 
композиције.Oбогаћивање репертоара познатих дечијих песмица и бројалица, 
усавршавање свирања музичког инструмента и читања нотног записа.Самостално 
продуцирање и реализација музичке радионице. Упознавање са психологијом музике. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да:                           
- на креативан начин осмишљавају музичке активности на основу личних потреба детета 
у групи   
- знају осмислити програме са пројектним приступом који ће укључити децу и одрасле да 
заједнички осмишљавају теме и методе рада у музичким активности.   
- препознају музичке облике у слушаним композицијама  
- анализирају композиције и праве разлику у зависности од музичких облика у којима су 
композиције написане  
- диригују дечјим хором у предшколској установи  
- свирају,певају и аранжирају дечје песме прилагођене за разне манифестације - 
примењују стечена знања у пракси  
- разликују музичке инструменте у слушаним композицијама  
- објасне поделу музичких инструмената  
- опишу историјат најважнијих представника сваке групе инструмената -осмисле 
иновантне методе за музичке радионице,  
- Примењују знање из психологије музике у циљу развоја музикалности детета  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Подела музичких инструманата – жичани, дувачки и удараљке. Историјат најважнијих 
представника сваке групе инструмената, изглед инструмената, техника свирања и тон, 
литература. Препознавање музичких инструмената у слушаним композицијама. Основни 
елементи музичких облика – мотив, реченица, период, дводелна песма, троделна  песма, 
сложена троделна песма.Анализа песама и композиција из нотног текста. Анализа 
слушаних песама и композиција,оркестрације и аранжмана.  Принципи развијања 
стратегије које васпитач користи уразвијању програма у Пројектном приступу:планирање; 
заједничко развијање програма, праћење, вредновање и документовање.Основе 
психологије музике и музичких способности, утицај музике на децу предшколског узраста. 
Иновантне методе у музичким активностима. Осмишљавање, организовање и 
реализација музичких радионица за децу предшколског узраста. Основе музичке 
продукције. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Вежбе, Интерактивно учење. Самосталан рад студената. Студентске презентације. 

Литература 

1 
Радош Мирковић, Ксенија(1996). Психологија музике. Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства. 

2 
Јабланов, Н. (2005). Народне песме и игре (за децу, родитеље, васпитаче и учитеље). 
Београд: Креативни центар. 

3 
Властимир Перичић, Душан Сковран(1996). Музички облици. Београд : Универзитет 
уметности у Београду. 

4 
Радош Мирковић, Ксенија(1983). Психологија музичких способности. Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средстваsredstva 

5 
Бренеселовић, Д (2020). Године узлета: партиципативни модел увођења нових основа 
програма предшколског васпитања и образовања. Београд: Сусрети педагога 

6 
Крњаја, Ж., Бренеселовић, Д. (2013) Где станује квалитет- Политика грађења 
квалитета у предшколском васпитању. Књига 1, Београд: Институт за педагогију и 
андрагогију. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 3 0 0 0 



Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, 
презентација  индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе, развој 
планирања пројекта у предшколским музичким активностима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари     

  

  



УВОЂЕЊЕ ДЕЦЕ У СВЕТ ПИСАНЕ РЕЧИ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 3 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са карактеристикама предшколског програма и циљевима у 
области српског језика и књижевности; треба да познаје разлике између писменог језичког 
изражавања и специфичних одлика писаног текста; треба да познаје вештине 
подстицања дечјег занимања за свет слова и писану реч и књигу; треба да познаје 
пројектни проступ учењу кроз литерално изражаваере; интеграција језика са другим 
областимамогућности увођења детета у свет писане речи; треба да буде упознат са 
могућностима развоја дечјих когнитивних и перцептивних способности и развоја маште и 
креативности, треба да познаје разне облике активности и разне игре у оквиру припреме 
за учење читања и писања. 

Исход 
предмета 

Студенти су упознати са  законитостима, током и фазама говорно-језичког развоја деце; 
знају да  креирају стимулативне васпитне средине за развој говора и  способности читања 
и писања; организују и примењују развојно прилагођене активности које укључују слушање, 
причање прича, састављање рима, индивидуалне конверзације и разумевање кроз 
репрезентацију (нпр. током драмске игре); примењују дескриптивно богату конверзацију са 
постепеним увођењем комплекснијих синтаксичких структура током спровођења васпитно-
образовних активности предшколског програма; користе разноврсне интегрисане методе 
обучавања деце препознавању графичких симбола; иницирају интерактивно анализирање 
структуре и садржаја приче;  подстичу дечје интересовање за писање и обезбеђују 
разноврсна средства: оловке, бојице, креде, маркере и сл.; примењују технике процене 
говорно-језичког развоја деце и евалуације постигнућа демонстрираног кроз дечје 
индивидуалне и групне радове и активности 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Говорење, читање и писање као специфични облици језичке способности и комуникације. 
Писање као процес визуелног кодирања и читање као процес визуелног декодирања 
језичких порука. Писмо – систем графичких знакова (писаних или штампаних) за 
обележавање гласова у језику. Усвајање фонетске норме код деце предшколског узраста. 
Припрема за учење читања и писања: фонематска (и лексемска) перцепција (способност 
за гласовну анализу говора, запажање фонема  у речи и речи у реченици) као предуслов 
за учење читања (и писања). Положај гласа у речи (иницијални, финални и 
медијални).Усвајање морфолошке норме код деце предшколског узраста. Усвајање 
синтаксичке норме код деце предшколског узраста. Визулизација језика и посматрање. 
Акустика и слушање. Разумевање и усвајање појма гласа. Разумевање и усвајање појма 
речи . Разумевање и усвајање појма реченице. Аналитичко-синтетичка вежбања 
растављања и састављања речи од гласова и слогова. Селективно упознавање гласова 
(слова) од којих се састоји име детета – будућег првака. У свету писане речи и њених 
разноврсних облика: сликовнице, књиге, дечја штампа, стрипови, ребуси. Развој 
интересовања за писану реч – мотивисаност деце за препознавање графичких симбола и 
покушај учења читања и писања. Књиге у дечјем окружењу: у кући, књижари, библиотеци. 
Рад са децом на упознавању и тумачењу књижевних текстова у предшколском периоду: 
разгледање и читање сликовница, књига за децу, дечјих новина, слушање и причање 
(препричавање) и исказивање дечјег доживљаја дела одабраних из усмене и писане 
књижевности. Улога драме у развоју писмености. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Студенти израђују вежбе организације и извођења активности (са децом) којима се 
стварају услови и мотивација за учење читања и писања: вежбе посматрања (истих 
предмета, слика), писања тачака, линија (црта), повезивања истих облика линијама, 
изговора назива и цртања по првом и последњем гласу/слову  („На слово, на глас...“). 
Припрема вежби разговора: У продавници књига, У кући књига (У библиотеци), Књиге у 
мојој кући. Припрема вежби за развој фине моторике (визуелно усмеравање, координација 
руку и очију), вежбања прецизности покрета руке (нпр. бојење поља без прелажења 
његових граница, исписивање линија које дају слике елемената појединих слова и сл.). 
Припрема драмских вежби у развоју писмености: Познате приче, залеђене слике и сл. 

Литература 

1 
Бут, Д. и Сворц Л.(2009). Успешно читање и писање: технике за развој писмености. 
Београд: Креативни центар. 

2 Каменов, Е. (2001), Припремам дете за школу. Нови Сад: Драгон. 

3 Koџопељић,Ј. (2008), Метајезички аспекти зрелости за полазак у школу. Нови Сад: СПДВ. 

4 Ликерман, Х, Мутер. В. (2007). Припремите дијете за школу Загреб: Остварење. 

5 Милатовић, В. (1990), Методика почетног читања и писања, Београд: Завод за уџбенике 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 



Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 3 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Програмски садржаји предмета остварују се интерактивним предавањима уз коришћење 
литературе и савремених средстава видео презентација, компаративним дискусијама, 
теоријским и практичним вежбама, радом у групама, презентацијом индивидуалног рада, 
применом савремених наставних метода, самосталним радом студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 20 

колоквијуми 20    

семинари 10    

  

 
 
  



ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 4 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Да студенти развију знања у области физичког васпитања и елементарних игара која ће 
стваралачки примењивати у раду са децом;  Да студенте упозна са развојем 
латерализације, односно доминације оне половине мождане хемисфере која управља 
највишим функцијама код деце;  Да студенти развију знања о основним локомоторним и 
манипулативним покретима и усавршавању фине моторике; Да студенти схвате значај 
апарата за кретање, функционалних карактеристика и моторичких способноси;  Да 
студенти овладају знањима о развоју крупних и ситних мишића који су потребни за стицање 
графичких и техничких вештина; Да студенти продубе знања о нормалном расту и развоју 
дечијег организма од којих зависи достизање задовољавајућег нивоа зрелости. 

Исход 
предмета 

По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да: Објасни утицај и значај 
физичких активности и елементарних игара на раст и развој деце предшколског узраста; 
Процени латерализацију руку и ногу деце предшколског узраста; Анализира активности 
које усавршавају манипулативне покрете руку и фину моторику; Обезбеди реализацију  
програмских садржаја перцептивно-моторног развоја кроз одговарајуће облике активности 
деце током припремног предшколског програма; Разуме и објасни значај примене вежби и 
неге перцептивно-моторне координације  мишићних група деце припремног предшколског 
узраста; Изложи основне елементе праћења и познаје технике процене телесног раста, 
развоја, функционалних и моторичких способности деце предшколског узраста.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Физички и моторни развој детета у кроз елементарне игре; Развијање свих мишићних група 
(ногу, руку, раменог појаса, леђа и трбушних мишића) посебно мишића опружача. 
Развијање потребних физичких способности, покрета и кретњи потребних за развој детета; 
Систем праћења постуралног статуса деце. Превентивне активности и игре уз примену 
реквизизита. Средства за побољшање функционалних способности. Овладавање 
основним локомоторним манипулативним покретима и усвајању фине моторике – вољног 
усмеравања покрета, њихове координације, ритма, снаге и размака покрета руку, шаке и 
прстију, повезано са развојем мишљења и опажања, орјентације у простору, 
концентрације.. Усавршавање функција чулних органа: вида, слуха, додира, мириса и 
укуса. Развијање координације између појединих чула, као и перцепције и моторике кроз 
које дете постаје свесно сопственог тела. Развој латерализације  оне половине мождане 
хемисфере која управља највишим функцијама.Овладавање основним локомоторним и 
манипулативним покретима и усавршавању фине моторике-вољног усмеравања покрета. 
Здравствено-хигијенске активности. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Стављање у однос појединих делова сопственог тела. Разноврсни облици кретања-
ходање, трчање, скакање, пењање, провлачење...Вежбе за развој појединих мишићних 
група. Активности промене поретка. Активности у којима се обраћа пажња на боју, облик, 
просторне димензије предмета. Активности у којима се деца усмеравају да обрате пажњу 
на једну и другу страну свога тела. Активности у којима се врши утицај на развој ситне 
моторике. Вежбе и кретања за развој фине моторике и прецизности. 

Литература 

1 
Џиновић-Којић, Д. (2000): Физичка зрелост деце за полазак у школу. Београд:Заједница 
виших школа за образовање васпитача републике Србије. 

2 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : 
Уницеф. 

3 
Јовановић, А. (2002). Интегралност дечјег развоја кроз игру (скрипта за предмет 
елементарне игре). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. 

4 
Булатовић, А. (2016). Од игре до стваралаштва. Нови Сад : Висока школа струковних 
студија за васпитаче. 

5 

Станишић, И. (2006). The speed of jumping as a predictor of the explosive power of legs and 
balance present in the pre-school children (Брзина скакања као предиктор експлозивне 
снаге ногу и равнотеже код деце предшколског узраста). Научно-стручна конференција: 
Физичка култура, 1, 80-84. Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 3 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз коришћење  савремених средстава видео презентација, Практичне вежбе, 
Менторски систем рада, Коришћење мултимедија и интернета; ДОН – други облици 
наставе (активности у припремној предшколској групи, семинари, пројекти, радионице, 
моторичке играонице и сл.);  



Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 писмени испит  

практична настава 50 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари 5    

  

 
 
  



МАТЕМАТИЧКО-ХЕРУИСТИЧКЕ ИГРЕ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 4 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Oспособити студенте за самостално организовање и извођење свих видова васпитно-
образовног рада са децом  предшколског узраста.  Обновити и проширити методичке 
поступке у формирању почетних математичких појмова, математичких и хеуристичких 
игара; Оспособити студенте да стварају услове да у свакодневним животним ситуацијама,  
слободним играма и планираним активностима,  тако да деца посматрају, испробавају, 
манипулишу, експериментишу, и, учећи кроз сопствена открића, изграђују логичко-
математичка сазнања. Показати могућности примене информационих технологија у 
почетном математичко хеуристичком  образовању. Обновити и проширити теоријска 
знања из елементарних математичких игара.   

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да:                                                                                            
- опише одговарајуће појмове из елементарних математичких игара и методичке поступке 
њиховог формирања,                                                                                                                                    
- наведе математички садржај путем игре,                                                                      
успоставља корелацију са осталим васпитно-образовним областима,                                                                                                                 
- примењује широк спектар наставно-методичких поступака,                                                     
- укључује математичке појмове у свакодневне животне ситуације деце предшколског 
узраста,                                                                                                                                       - 
организује активности у којима ће деца самостално долазити до сазнања,                               
- креира тестове за проверу способности детета и његовог напредовања у схватању 
математичко хеуристичких садржаја,                                                                                                              
- користи информационе технологије у почетном математичко хеуристичког образовања.                                 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Математичко хеуристичке игре и њихов значај у интелектуалном  развоју детета.  
Могућности предшколског детета за учење математике и креирање тестова за проверу 
способности детета и његовог напредовања у схватању математичких садржаја. 
Програмирање и планирање математичко хеуристичких игара. Активне методе и облици 
рада. Методски приступ реализацији ових садржаја. Развој креативности и мотивација  
деце, стварање интересовања за математику кроз игру. Игра као метод мотивације. Рад 
са децом даровитом за математику. Математичка логика, теорија скупова и елементарна 
комбинаторика. Особине операција са бројевима. Игре бројевима. Елементарна 
геометрија. Информационе технологије и матеамтичко-хеуристичким играма.  

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Организација активности у оквиру математичко хеуристичких игара. Примена активних 
метода и облика рада у развијању математичких појмова код деце предшколске доби. 
Активности примене математичких и херистичких игара. 

Литература 

1 
Хилченко, С. (2019): ИКТ у васпитно-образовном раду – уџбеник, Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача и тренера – Суботица.  

2 
Хилченко, С. (2017):Методика разввоја почетних математичких појмова 1, уџбеник за 
студенте,Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера – 
Суботица. 

3 

Хилченко, С. (2015): Project: Heuristic-Functional Animated Film ''The Boy's Dream'' (Number 
of the first Tenner) University of Rzeszow, The Institute of Technology, Department of Didactics 
of Technology and Computer Science, EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER 
SCIENCE, Main Problems of Informatics and Information Education, Scientific Annual 
No/3/2015/Part 13, pp. ISSN: 2080-9069, 111-118.   

4 

Хилченко, С. (2015): An E-model of a Flipped & Heuristic and Functionally & Logical Learning 
for the Generation ''Z'' In the Classwork (E-модел флипед-хеуристичког и функцонално-
логичког учења за Генерацију ''З'' у разредној настави), Sciencepublishinggroup, USA, 
International Journal of Elementary Education (IJEEDU), Vol. 4, Issue Number 3, June 2015, 
pp. 65-79, ISSN:2328-7632 (Print), ISSN:2328-7640 (Online).  

5 

Хилченко, С. (2013): 'How to make s Needle to Float? '' Heuristic-Branched e-Model of an 
Animated Movie Utilized for Class Work, University of Rzeszow, The Institute of Technology, 
Department of Didactics of Technology and Computer Science, EDUCATION – TECHNOLOGY 
– COMPUTER SCIENCE, Main Problems of Informatics and Information Education, Scientific 
Annual No/4/2013/Part 2, pp. 139-146, ISSN 2080-9069, Poland.  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 3 0 0 0 



Методе 
извођења 
наставе 

Метода усменог излагања, дијалошка метода, демонстративно-илустративна метода,  
проблемска метода, метода практичних радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит 30 

практична настава 40 усмени испит  

колоквијуми 20    

семинари     

  

 
  



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  НАПРЕДНИ 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 4 Тип предмета стручни 

Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов Без услова 

Циљ 
предмета 

Развијање и усавршавање језичких знања, вештина и компетенција (на рецептивном и 
продуктивном нивоу B2/C1 Заједничког европског оквира) неопходних за самостално коришћење 
стручне литературе на страном језику. Оспособљавање за критичко читање стручне литературе, за 
писање стручне биографије, резимеа, извештаја и краћих стручних текстова, за превођење са 
енглеског и на страни језик, и за усмено излагање и дискусију о стручним темама.  

Исход 
предмета 

По завршетку курса студенти би требало да: - самостално користи страни језик у комуникацији 
(усменој и писаној) везаној за струку;  
- разуме слушањем и читањем излагања и текстове из области струке (стручна литература на 
страном језику, аудио и видео материјал, материјал на интернету);  
- презентује резултате рада на пројекту самостално, у пару или групи;  
- пише резимее, извештаје и краће стручне текстове у академско-научне сврхе;  
- користи страни језик као средство за стицање нових знања и вештина из области струке 
самосталним трагањем за стручном литературом на енглеском језику из уже научне области којој се 
бави и  
- самостално унапређује сопствено знање језика и језичке вештине коришћењем научне и стручне 
литературе на енглеском језику, у писаној и електронској форми.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Одлике академског дискурса у усменој и писаној форми; преглед граматике енглеског језика 
карактеристичне за стручни енглески језик и академски начин изражавања (пасивне конструкције, 
модали, номиналне конструкције, предлошке конструкције, конструкције са инфинитивом, 
партиципима и герундом, деривација префиксима и суфиксима, координативни везници и друга 
кохезивна средства); технике академског читања и језичка анализа стручног текста; правила писања 
академског текста (писање резимеа, извештаја, есеја и презентација; навођење литературе и 
цитирање); основе теорије превођења; стратегије за развој језичких знања и вештина на академском 
нивоу.  

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Развијање и усавршавање језичких знања, вештина и компетенција (на рецептивном и продуктивном 
нивоу) неопходних за читање стручне литературе, за писање стручне биографије, резимеа, 
извештаја и краћих стручних текстова, и за усмено излагање и дискусију о стручним темама. 
Уочавање особености академског писаног језика и језика струке, овладавање стручном 
терминологијом на енглеском језику, стицање способности критичке анализе стручних текстова и 
развијање вештине превођења са енглеског и на енглески језик. Развијање различитих техника 
читања стручног текста и способности језичке анализа стручног текста, уочавање начина 
организовања информација и особености жанра, разликовање кључне идеје текста од детаља који 
је поткрепљују, предвиђање информација на основу претходног знања и закључивање на основу 
контекста. Исказивање сопственог става и мишљења у оквиру дискусије о стручним темама. 
Оспособљавање за самостално трагање за академским текстовима из области струке на интернету 
и за самостално презентовање стручног садржаја. Развијање интересовања за личним 
професионалним усавршавањем коришћењем стручне литературе на енглеском језику.  

Литература 

1 Zemach, D., Rumisek, L. (2005). Academic Writing: from paragraph to essay. Oxford: MacMillan.  

2 Davis, J., Liss, R. (2007). Effective Academic Wtiting 3. New York: Oxford University Press, (115-176).  

3 
Savić, V. (2009). English for Academic Purposes for Students of Education. (збирка аутентичних 
стручних текстова из области педагогије и методике).  

4 Hewings, M. (2001). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.  

5 Murphy, R. (2004). English Grammar in Use (intermediate). Cambridge: Cambridge University Press.  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 3 0 0 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Пленарно, рад у пару или групи, дискусије, презентације, консултације, рад на тексту у 
малим групама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

20 писмени испит 20 

практична настава 30 усмени испит 20 

колоквијуми 10    

семинари     

  

  



ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (ПИР) 
Студијски програм  Мастер струковни васпитач 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије, други ниво 
Година / Семестар 2 / 4 Тип предмета предмет завршног рада 

Број ЕСПБ 10 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 

Услов Положени сви предмети 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним методолошким питањима и појмовима (у оквиру 
педагошке методологије). Oспособљавање студената за разумевање функције и значаја 
систематског праћења и анализе процеса и извођења резултата васпитно-образовног 
рада. Развијање вештина потребних за примену методолошких и методичких знања у 
решавању практичних питања. Oспособљавање студената за извођење и анализу 
акционих истраживања потребних за изради завршног рада. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду способни да: 1. Утврде 
фундаментална знања из области методологије педагошких истраживања  2. Објасне 
важност истраживачког пројекта за праксу; 3. Пројектују скицу и нацрт истраживачког 
пројекта, као и истраживачке инструменте; 4. Примене нацрт пројекта у пракси (дечијем 
вртићу, дому ученика); 5. Анализирају резултате истраживања; 6. Предлажу, на основу 
добијених резултата истраживања, нова питања за будућа истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам истраживања; карактеристике сазнања; етапе педагошког истраживања; избор 
проблема истраживања; методе истраживања; инструменти и технике истраживања; 
карактеристике инструмената истраживања; истраживачки пројекат; врсте узорака 
истраживања; хипотезе у истраживању; компаративна и историска истраживања; основни 
појмови педагошке статистике. Одабир теме за истраживање. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

Коришћење научне литературе; израда пројекта и скице истраживања; израда 
инструмената истраживања; узорак истраживања; ток истраживања; акционо истраживање 
на терену; анализа података добијених истраживањем; анализа истраживачког рада у 
пракси; место и улога васпитача у истраживању; предлог скице завршног рада. 

Литература 

1 
Гојков, Г., Круљ, Р. и Кундачина, М. (2005). Лексикон педагошке методологије. Београд: 
СПДС. 

2 Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд: СПДС. 

3 
Баковљев, М. (2001). Основи методологије педагошких истраживања. Београд: 
Учитељски факултет. 

4 Сучевић, В. (2013). Истраживање у васпитању и образовању. Нови Сад : Знатижеља 

5 Пешић, М. (1998). Педагогија у акцији.Београд: филозофски факултет. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

0 0 0 10 0 

Методе 
извођења 
наставе 

Тимски рад, радионичарски рад, панел дискусије, рад у малим групама, партнерски 
рад.Интерактивна настава у оквиру респонсибилног приступа.. Дискусионе групе. 
Мултимедијални приступ. Предавачка настава. Асоцијативно учење.Методе самосталног 
рада у изради и реализацији истраживачког пројекта 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијуми 10    

семинари 40    

  

 
 
 
 
 
 
  



 

СТРУЧНА ПРАКСА 1  
Студијски програм : Мастер струковни васпитач 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ:   6  

Услов:  без претходних услова 

Циљ предмета: 
Општи циљ стручне праксе је да студенти изграде нове стручне, али и опште образовне  
компетенције и усаврше  и прошире постојеће, а које ће им омогућити да у пракси допринесу 
остваривању општег и посебног права  деце предшколског узраста на квалитетно васпитање и 
образовање. 
Специфични циљеви стручне праксе је да студенти: 
- у раду са децом предшколског узраста  практикују знања, вештине и умења које изграђују на 
обавезним и изборним предметима и то за  
- Стручну праксу 1  из области савремених предшколских курикулума, педагошке дијагностике, 
инклузивних програма и приступа у предшколском васпитању и образовању, дечијим развојем кроз 
игру, комуникацијским вештинама, драмским стваралаштвом, ликовној уметности, пројектном 
приступу учењу, кроз телесне и перцептивно моторичке активностима и педагошким моделима 
подршке деци и породици и затим, естетског образовања;. 
На стручној пракси студенти увежбавају пракстичну примену усвојених знања и изграђених вештина, 
учествују у животу и раду предшколске установе, формирају ставове и вредности који промовишу 
квалитет васпитно-образовног рада са предшколском децом. Циљеви стручних пракси односе се и 
на  
-  практиковање компетентне комуникацијске вештине у интеракцији дете – родитељ – васпитач;  
- успостављање  партнерских односа са породицом, школом и друштвеном заједницом у решавању 
актуелних проблема. Увежбавају индивидуализовани приступ сваком детету, омогућавање 
испољавања његове иницијативности, практиковање доношења одлука и подстицање 
самосталности у активностима, конструктивности у решавању проблема и ненасилну комуникацију 
при решавању конфликата у васпитној групи,у породици и са групом родитеља, 
- усавршавају вештине рада са децом из социјално маргинализованих средина, са децом са 
развојним тешкоћама, са даровитом децом, децом из других осетљивих група, 
- усавршавају постојећа и изграђују нова знања и практикују Креативне вештине из  области 
уметности, медија и савремених информационо-комуникационих технологија и њихове примене у 
раду са децом предшколског узраста. 

Исходи  предмета:  
По успешном завршетку СТРУЧНЕ праксе , студент: 

- познаје савремене предшколске курикулуме, идентификује његове основне елементе, 
захтеве и препоруке; Може да креира ефективни развојни интегративни курикулум за децу 
предшколског узраста, разуме и разликује циљеве, исходе и компетенције, курикуларни круг  
и нивое курикулума; 

- креира и прави акциони план у сврху вредновања сопствене праксе;  
- разуме различите приступе и моделе Припремног предшколског програма; 
- приступа пројектном учењу; 
- демонстрира виши ниво знања, разумевања и остваривања улоге рефлексивног практичара 

, анализира,  евалуира и самоевалуира сопствену васпитно-образовну праксу, 
- примењују принципе активног, интерактивног, кооперативног и креативног учења; 
- организује стварање подстицајне физичке и социјалне средине за учење деце предшколског 

узраста, 
- подстиче тимски рад и улогу тима у остваривању циљева васпитња и образовања 

предшколске деце; 
- посматра, прати и документује податке о развоју и учењу детета, 
- користи медије, савремене информационо-комуникационе и образовне технологије у раду са 

предшколском децом, 
- промовише своје стручне (методичке, језичке, уметничке, информатичке)  компетенције у 

васпитно-образовној пракси 
- креира развојно подстицајни Припремни предшколски курикулум; 
- дизјнира индивидуалне образовне планове и програме за децу из осетљивих група 
- остварује улоге васпитача у тиму за Развојно планирање и  развијање и унапређивање 

предшколског курикулума на нивоу предшколске установе, града, региона; 
- презентује достигнућа  сопствене праксе и стручно- истраживачког рада; 
- вреднује, планира и управља личним професионалним развојем; 

Садржај стручне  праксе: 
- Примена стечених знања о стандардима развоја и учења деце раног узраста, о  психо-

физичкој зрелости детета и могућностима адекватне процене зрелости; 



- Планирање и програмирање (израда) програма васпитно-обраовног рада са децом 
предшколског узраста са детаљном анализом карактеристика нових Основа програма: 
месечно, пројектни приступ учењу; реализација и евалуација рада; холистички приступ 
детету; планирање по областима; планирање по центрима интересовања; 

- Посматрање и праћење развоја деце. Портфолио. Социодинамика васпитне  групе (израда 
социограма и матрице социометријских избора); 

- Снимање потреба и интересовања деце.Документовање података о развоју и учењу детета. 
Испитивање потреба и очекивања родитеља. 

- Креирање и уређење средине за учење (центри интересовања, радионице, кутићи). 
Флексибилност и отвореност организације времена, простора и односа; 

- Израда играчака и дидактичког материјала. Стварање могућности за изборе, доношење 
одлука од стране деце, подстицање самосталности, иницијативности и креативности и 
стваралаштва предшколског детета; 

- Уређење информативних и изложбених паноа. Коришћење визуелних медија и творевина 
традиционалне културе у раду са децом у васпитној групи. 

Литература: 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 
Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, 

Београд: Просветни преглед 
Пешић, М. и сар. (2004): Педагогија у акцији, Београд, ИПА 
Марјановић, А. (1987): Дечји вртић као отворени систем, Предшколско дете, 1-4 
Марјановић, А. (1987): Како препознати и оплеменити стваралачку активност предшколског 

детета, Предшколско дете, 1-4 
Миљак, А.& Вујичић, Л. (2001): Вртић у складу с дјечијом природом, Ровињ, Дјечји центар Невен 
Група аутора (1996): Вила – вртић по мери деце и васпитача, Београд, Просветни преглед 
Павличевић, С.&Сучевић. В.& Милосављевић, Р.(2014): Припремни предшколски програм – 

Приручник за специјалистичку праксу.Нови Сад.Знатижеља. 
Павличевић, С.&Сучевић. В.& Милосављевић, Р. и сар. (2013): Дневник стручне праксе.Нови 

Сад. Знатижеља. 
Павловски, Т. и сар. (1997): Тематско планирање у дечјем вртићу, Београд, Институт за 

педагогију и андрагогију Филозофског факултета 
Van Gurp, H. (2003).Вршњачко посредовање – комплетан водич за конструктивно решавање 

конфликта у групи, Београд, група МОСТ 
Schulz von Thun, F. (2002): Како међусобно разговарамо, Стилови, вредности и развитак 

личности, 3, Загреб, Ерудита 
Шаин, М. и сар. (2001): Како припремамо дијете за полазак у школу, Бања Лука, Центар за 

предшколско васпитање и образовање 
Буљан, Ф., Карловић, А. (2004): Одгајам ли добро своје дијете? – Савјети за родитеље, Загреб, 

Марко Слуњски, Е. (2001):Интегрирани предшколски курикулум, Загреб, Мали професор 
Шефер, Ј. (2005): Креативне активности у тематској настави, Београд, Институт за педагошка 

истраживања 
Maker, C. J. (2003): Креативност, решавање проблема, вишеструка интелигенција и 

различитост, Уважавање различитости и образовање, Београд, Институт за педагошка 
истраживања 

Медоуз, С. & Кешдан, А. (2000): Како помоћи деци да уче, Београд, ЗУНС 
Нелсен, Џ. (2001), Позитивна дисциплина: Kласични водич за родитеље и наставнике како да 

помогну деци да развију самодисциплину, одговорност, сарадњу и вештине решавања 
проблема, Чачак: Inter Gradex Trade  

Рудерс, П. (2003), Интерактивна настава: динамика ефикасног учења и наставе, Београд, 
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета 

Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 

Шефер, Ј. (2002), Један модел за развијање курикулума и евалуацију ученика, Зборник 
института за педагошка истраживања, Београд, Институт за педагошка 
истраживања 

Day & Parker (1977): Preschool in action, Boston 

Број часова : 90 часова Стручне праксе 1 (у првој години студија, 2. семестар) – 3 
недеље (15 радних дана) х 6 часова дневно = 90 часова  

Методе извођења стручне праксе: 
Волонтирање у васпитној  групи предшколске установе, активно  учешће у активностима које 
реализује васпитач-ментор, рад на Интегрисано- методичком пројекту, истраживање, радионице, 
играонице (активне, интерактивне и кооперативне методе практичног учења). Израда извештаја 
са праксе. 
Водич за стручну праксу одређује јасно дефинисане улоге Ментора стручне праксе у вртићу, који 
даје своје Мишљење о појединачним активностима и  свеукупном ангажовању студента за време 
обављања стручне праксе у облику Извештаја са Стручне праксе за конкретног студента. 



Професора из Школе – Ментора стручне праксе, који прегледа Извештај са стручне праксе , 
уважава мишљење ментора из вртића, прегледа Дневник стручне праксе (са дневним 
реализацијама и евалуацијама рада), који пише студент, оверава својим потписом стручну 
праксу   и  евалуира студента за зраду Интегрисано-методичког пројекта. 
Стручна пракса се реализује у предшколској установи ''Наша радост'' у Суботици , са којом 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера има дугогодишњи Уговор о 
пословној, стручно-практичној  сарадњи и са којом остварује традиционално добру сарадњу. 

Оцењивање Стручне праксе: 
Наставници и Ментори, одговорни за стручну праксу, воде евиденцију о редовном похађању и 
активностима студената у току стручне праксе. Студент је обавезан да обави стручну праксу, и  
редовно пише Дневник стручне праксе, као и Извештај о интегрисано-методичким пројектима, како 
би остварио предвиђени број ЕСПБ бодова. 
Одговорно лице, Ментор у предшколској установи пише своје мишлјење у облику Извештаја Ментора 
са стручне праксе. 
Одговорни наставник, на основу Дневника Стручне праксе, Извештаја о интегрисано-методичком 
пројекту и Извештаја Ментора из вртића, уноси у индекс студента и својим потписом  оверава,  
податке о  обављеној стручној пракси. Интегрисано-методички пројекат се брани.  

Стручна пракса се  оцењује нумерички, али не улази у просек оцена.  
Подаци о стручној пракси (број ЕСПБ и број часова) уносе се у  Додатак дипломи. 

 

 

 

СТРУЧНА ПРАКСА 2 
Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста (МСС)  

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ:   6 (Стручна пракса 2)      УКУПНО: 6 ЕСПБ 

Услов:  без претходних услова 

Циљ предмета: 
Општи циљ стручних пракси је да студенти изграде нове стручне, али и опште образовне  
компетенције и усаврше  и прошире постојеће, а које ће им омогућити да у пракси допринесу 
остваривању општег и посебног права  деце предшколског узраста на квалитетно васпитање и 
образовање. 
Специфични циљеви стручних пракси су да студенти: 
- у раду са децом предшколског узраста  практикују знања, вештине и умења које изграђују на 
обавезним и изборним предметима и то за:  
- Стручну праксу 2 из области медијске културе, развоја рачунарског мишљења и спортских 
активности деце у вртићу.методичкие области која подразумева музичко стваралаштво, увожење 
деце у свет писане речи, математичко хеиристичких игара и затим, страног језика. 
На стручној пракси студент ради Интегрисано-методички пројекат из обласит коју одабере. 
- Учествују у процесу самовредновања, развојног и акционог планирања у предшколској установи, 
при чему практикују изграђене менаџерске и лидерске вештине, 
- Са децом раног узраста практикују активности неге, превентивне здравствене заштите и  целовитих 
васпитних делатности у циљу разумевања принципа јединства неге, васпитања и образовања на 
раном узрасту. 

Исходи  предмета:  
По успешном завршетку СТРУЧНЕ праксе , студент: 

- познаје савремене предшколске курикулуме, идентификује његове основне елементе, 
захтеве и препоруке; Може да креира ефективни развојни интегративни курикулум за децу 
предшколског узраста, разуме и разликује циљеве, исходе и компетенције, курикуларни круг  
и нивое курикулума; 

- креира и прави акциони план у сврху вредновања сопствене праксе;  
- разуме различите приступе и моделе Припремног предшколског програма; 
- приступа пројектном учењу; 
- демонстрира виши ниво знања, разумевања и остваривања улоге рефлексивног практичара 

, анализира,  евалуира и самоевалуира сопствену васпитно-образовну праксу, 
- примењују принципе активног, интерактивног, кооперативног и креативног учења; 
- организује стварање подстицајне физичке и социјалне средине за учење деце предшколског 

узраста, 
- подстиче тимски рад и улогу тима у остваривању циљева васпитња и образовања 

предшколске деце; 
- посматра, прати и документује податке о развоју и учењу детета, 
- користи медије, савремене информационо-комуникационе и образовне технологије у раду са 

предшколском децом, 
- промовише своје стручне (методичке, језичке, уметничке, информатичке)  компетенције у 



васпитно-образовној пракси 
- креира развојно подстицајни Припремни предшколски курикулум; 
- дизјнира индивидуалне образовне планове и програме за децу из осетљивих група 
- остварује улоге васпитача у тиму за Развојно планирање и  развијање и унапређивање 

предшколског курикулума на нивоу предшколске установе, града, региона; 
- презентује достигнућа  сопствене праксе и стручно- истраживачког рада; 
- вреднује, планира и управља личним професионалним развојем; 

Садржај стручне  праксе: 
- Анализа еколошких садржаја у предшколском програму;Укључивање родитеља у директну 

реализацију васпитно-образовног програма. Радионице за родитеље. Педагошки модели 
подршке родитељима.Улоге васпитача у образовању родитеља  Акционо истраживање у 
васпитној  групи (увиђање проблема, планирање акције, деловање, посматрање (реакција 
деце), евалуација - процењивање успешности акције); 

- Интеграција и инклузија у вртићу; 
- Дечји пројекат (тимски рад на креирању подстицајне материјалне и социјалне средине за 

пројектно учење, пројектном планирању и програмирању, реализацији пројекта и евалуацији 
пројекта); 

- Интегрисано – методички пројекат у васпитној групи; 
- Тематски пројекат (организација тематског дана кроз радионичарски приступ); 
- Истраживање особеностинових Основа програма у поређењу са претходним моделима рада 

у вртићу.   

Литература: 
Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 
Правилник о општим основама предшколског програма (2019): МПС Републике Србије, 

Београд: Просветни преглед 
Пешић, М. и сар. (2004): Педагогија у акцији, Београд, ИПА 
Марјановић, А. (1987): Дечји вртић као отворени систем, Предшколско дете, 1-4 
Марјановић, А. (1987): Како препознати и оплеменити стваралачку активност предшколског 

детета, Предшколско дете, 1-4 
Миљак, А.& Вујичић, Л. (2001): Вртић у складу с дјечијом природом, Ровињ, Дјечји центар Невен 
Група аутора (1996): Вила – вртић по мери деце и васпитача, Београд, Просветни преглед 
Павличевић, С.&Сучевић. В.& Милосављевић, Р.(2014): Припремни предшколски програм – 

Приручник за специјалистичку праксу.Нови Сад.Знатижеља. 
Павличевић, С.&Сучевић. В.& Милосављевић, Р. и сар. (2013): Дневник стручне праксе.Нови 

Сад. Знатижеља. 
Павловски, Т. и сар. (1997): Тематско планирање у дечјем вртићу, Београд, Институт за 

педагогију и андрагогију Филозофског факултета 
Van Gurp, H. (2003).Вршњачко посредовање – комплетан водич за конструктивно решавање 

конфликта у групи, Београд, група МОСТ 
Schulz von Thun, F. (2002): Како међусобно разговарамо, Стилови, вредности и развитак 

личности, 3, Загреб, Ерудита 
Шаин, М. и сар. (2001): Како припремамо дијете за полазак у школу, Бања Лука, Центар за 

предшколско васпитање и образовање 
Буљан, Ф., Карловић, А. (2004): Одгајам ли добро своје дијете? – Савјети за родитеље, Загреб, 

Марко Слуњски, Е. (2001):Интегрирани предшколски курикулум, Загреб, Мали професор 
Шефер, Ј. (2005): Креативне активности у тематској настави, Београд, Институт за педагошка 

истраживања 
Maker, C. J. (2003): Креативност, решавање проблема, вишеструка интелигенција и 

различитост, Уважавање различитости и образовање, Београд, Институт за педагошка 
истраживања 

Медоуз, С. & Кешдан, А. (2000): Како помоћи деци да уче, Београд, ЗУНС 
Нелсен, Џ. (2001), Позитивна дисциплина: Kласични водич за родитеље и наставнике како да 

помогну деци да развију самодисциплину, одговорност, сарадњу и вештине решавања 
проблема, Чачак: Inter Gradex Trade  

Рудерс, П. (2003), Интерактивна настава: динамика ефикасног учења и наставе, Београд, 
Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета 

Крнаја, Ж., Павловић, Д.(2017). Калеидоскоп : Пројектни приступ ученју. Београд : Уницеф. 
Шефер, Ј. (2002), Један модел за развијање курикулума и евалуацију ученика, Зборник 

института за педагошка истраживања, Београд, Институт за педагошка истраживања 
Day & Parker (1977): Preschool in action, Boston 

Број часова : 90 часова Стручне праксе 2 ( у другој години студија, 3. семестар) – 3 недеље 
(15 радних дана) х 6 часова дневно= 90 

Методе извођења стручне праксе: 
Самосталан рад студента са децом предшколског узраста, активно  учешће у активностима које 
реализује васпитач-ментор, рад на Интегрисано- методичком пројекту, истраживање, радионице, 



играонице (активне, интерактивне и кооперативне методе практичног учења). Израда извештаја 
са праксе. 
Водич за стручну праксу одређује јасно дефинисане улоге Ментора стручне праксе у вртићу, који 
даје своје Мишљење о појединачним активностима и  свеукупном ангажовању студента за време 
обављања стручне праксе у облику Извештаја са Стручне праксе за конкретног студента. 
Професора из Школе – Ментора стручне праксе, који прегледа Извештај са стручне праксе , 
уважава мишљење ментора из вртића, прегледа Дневник стручне праксе (са дневним 
реализацијама и евалуацијама рада), који пише студент, оверава својим потписом стручну 
праксу   и  евалуира студента за зраду Интегрисано-методичког пројекта. 
Стручна пракса се реализује у предшколској установи ''Наша радост'' у Суботици , са којом 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера има дугогодишњи Уговор о 
пословној, стручно-практичној  сарадњи и са којом остварује традиционално добру сарадњу. 

Оцењивање Стручне праксе: 
Наставници и Ментори, одговорни за стручну праксу, воде евиденцију о редовном похађању и 
активностима студената у току стручне праксе. Студент је обавезан да обави стручну праксу, и  
редовно пише Дневник стручне праксе, као и Извештај о интегрисано-методичким пројектима, како 
би остварио предвиђени број ЕСПБ бодова. 
Одговорно лице, Ментор у предшколској установи пише своје мишлјење у облику Извештаја Ментора 
са стручне праксе. 
Одговорни наставник, на основу Дневника Стручне праксе, Извештаја о интегрисано-методичком 
пројекту и Извештаја Ментора из вртића, уноси у индекс студента и својим потписом  оверава,  
податке о  обављеној стручној пракси. Интегрисано-методички пројекат се брани.  
Стручна пракса се  оцењује нумерички, али не улази у просек оцена.  

Подаци о стручној пракси (број ЕСПБ и број часова) уносе се у  Додатак дипломи. 

 

  



 

МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД 
Студијски програм: МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

Статус предмета:  обавезни, изборни 

Број ЕСПБ:                                       10 

Наставници задужени за реализацију Мастер завршног рада:  По избору студента 
Студент може бирати и обавезне и изборне предмете 

Услов: ПОЛОЖЕНИ СВИ ИСПИТИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА И ОБАВЉЕНЕ 2 СТРУЧНЕ  
ПРАКСЕ 

Циљеви:       
- Упознавање студената са стандардним захтевима у погледу структуре и форме, садржаја, 

коришћења и цитираности литературе и методологије рада на Пројекту у којем се решавају 
актуелни проблеми и питања унапређења праксе из сектора предшколског васпитања и 
образовања; 

- Оспособљавање за трансфер наученог у практичне педагошке и  методичке поступке; 
- Изграђивање позитивних ставова о  потреби  интердисциплинарног проучавања васпитно-

образовног процеса; 
- Провера оспособљености студената за самостално коришћење и примену знања,  вештина, 

метода, техника и инструмената рада који су стечени  током студирања; 
- Овладавање вештинама васпитача -  рефлексивног практичара. 
- Интегрисање знања, вештина и ставова студената кроз практичне, стручне, истраживачке  и 

интегрисано-методичке  поступке, у оквиру избора, реализације и одбране Пројекта; 
- Јачање вештина евалуације и самоевалуације; 
- Промоција позитивних ставова према инклузивном  приступу предшколском васпитању и 

образовању; 
- Квалитативно проширивање постојећих и изграђивање нових стручних компетенција 

васпитача деце предшколског узраста. 

Исходи: 
Након успешне одбране Завршног мастер рада очекује се да ће студент бити способан да: 

 Уочава горуће проблеме васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста; 
 Својим ангажовањем  на решавању уоченог проблема (радом на практичном пројекту у 

предшколској установи) даје допринос развоју и подизању нивоа квалитета система 
предшколског васпитања и образовања у Србији; 

 Примењује изграђена знања, вештине, умења у раду са децом предшколског узраста и у 
истраживању и евалуирању сопствене васпитно-образовне праксе ;  

 Изграђује развојно подстицајни курикулум предшколског васпитања и образовања деце 
предшколског узраста; 

 Креира подстицајну васпитну средину за развој и учење предшколског детета; 
 Прилагођава стечена методичка знања различитим моделима васпитно-образовног рада 

и различитим потребама и интересовањима деце и родитеља;  
 Решава актуелне проблеме васпитне праксе, анализира и процењује достигнућа 

савремене науке и струке. Критички сагледава  васпитно-образовни процес  и 
истраживања у предшколској установи; 

 Користи вештине рефлексивног практичара; 
 Остварује  компетентну педагошку комуникацију; 
 Изграђује партнерске односе  са породицом, школом и друштвеном заједницом;  
 Мотивише децу на учење и игру; 
 Ради у тимовима за  инклузивне програме;  
 Користи савремене  медије и информационо-комуникационе технологије у раду са 

предшколском децом, у подстицању њихове креативности и стваралаштва;  
 Разуме, анализира и интегрише  научно-стручну  и академску литературу;  
 Адекватно презентује резултате добијене током рада на Пројекту. Процењује сопствени 

и допринос других аутора развоју васпитно-образовне праксе у области предшколског 
васпитања и образовања; 

 Влада методолошким знањима, појмовима и категоријама инструмената; 
 Изводи закључке са педагошким импликацијама могућих интервенција на основу 

добијених резултата Пројекта; 
 Резултате истраживања студент може саопштити и на седници стручног Већа 

предшколске установе, уз образложење могућности решавања одабраног проблема. 
 



Садржај и форма Мастер рада: 
Завршни рад на мастер струковним студијама је пројекат у којем се решава практични 
проблем из сектора предшколског васпитања и образовања,који је прихваћен од стране васпитно-
образовне институције (предшколске установе или друге установе  за децу предшколског узраста) 
Мастер рад се ради у предшколској установи са којом висока школа има уговор. 
(Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу има дугогодишњи  Уговор о пословној, 
научно-стручној сарадњи са предшколском установом „Ната Вељковић“ из Крушевца, која у свом 
саставу има 11 вртића и са њом остварује традиционално добру сарадњу на заједничким 
пројектима, стручној пракси и перманентном стручном усавршавању васпитачког кадра). 
Одбрана Пројекта се реализује у предшколској установи  у којој је студент радио пројекат, а 
најмање један члан комисије за одбрану је представник предшколске установе. 

Број часова (ако је специфицирано):  90                        Број ЕСПБ: 10  

Методе израде:  

 Методе које ће бити примењене при изради Мастер рада, студент бира у зависности од 
одабране теме и проблема који  је предмет Пројекта, а у сарадњи са ментором.  

 Студент користи индивидуалне консултације са ментором у школи и у предшколској 
установи, активне, интерактивне и кооперативне облике учења, креативно решавање 
проблема, откривање, критичку анализу васпитно-образовне праксе и аналитичко 
синтетичке методе, дескрипцију и сл.  

 Током рада на Пројекту и одбране Пројекта, студент користи стручне и професионалне 
компетенције(способности, знања, вештине, умења, ставове, стратегије, методе, практичне 
технике ) изграђене током основних и мастер струковних студија. 

Оцена  Мастер рада : 
Мастер рад се не оцењује нумерички и не улази у просек оцена.  
Подаци о Мастер раду (број ЕСПБ , назив Пројекта и установа у којој је реализован) уносе се у  
Додатак дипломи. 
 

 
 
 
 
 




