СТРУКОВНИ
ВАСПИТАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА

ОбразовноОбразовно-научно /
образовнообразовно-уметничко
поље
Научна,
Научна, стручна или
уметничка област

ДруштвеноДруштвено-хуманистичке
науке

Врста студија

Студије другог степенастепенаспецијалистичке студије

Обим студија изражен
ЕСПБ бодовима

60

Назив дипломе

Струковни васпитач специјалиста

Дужина студија

Два семестра(
семестра(годину дана)
дана)

► Координатор

Педагошке науке

за специјалистичке

студије:
студије:
др Јелена Мићевић Карановић,
Карановић, проф.
проф.

► Шеф

одсека за студентска питања:
питања:
Синиша Одаџин,
Одаџин, проф.
проф.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
студијског
програма
Струковни
васпитач - специјалиста, састоји се у
образовању високо оспособљених стручњака
као „ресурса особа“
особа“ унутар предшколских
установа за примену савремених курикуларних
стратегија са оријентацијом на одабране
методичке области (методика развоја говора,
говора,
методика ликовног васпитања,
васпитања, методика
културе
покрета
и
музике,
методика
музике,
упознавања околине,
околине, методика физичког
васпитања и модул за инклузивно васпитање).
васпитање).

► Сврха

Циљеви студијског програма
►

Циљеви
студијског
програма
Струковни
васпитач
специјалиста,
специјалиста, дизајнирани су са циљем да обезбеде :

–

 шире и темељније заступање перспективе о деци и детињству;
детињству;
 целовито и систематско разумевање образовних концепцијских
решења у предшколском узрасту;
узрасту;
 примену савремених методичких приступа на подручје
предшколског васпитања;
васпитања;
 комуникацију на високо професионалном нивоу у саопштавању
истраживачких резултата из домена предшколства (на стручним
и научним скуповима,
скуповима, кроз различита иновативна решења и
моделе и сл.
сл.);
 независно и аутономно деловање када су у питању академске
одлуке и дискурзивно позиционирање;
позиционирање;
 иницирање промена професионалне праксе,
праксе, политике и
истраживања;
истраживања; учешће у тимском и пројектном раду.
раду.

ОПШТЕ И СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
►

Опште компетенције (ниво знања и разумевања)
разумевања) су у складу са сврхом и
циљевима студијског програма,
програма, а чине их способности:
способности:
 интегрисања знања из различитих наука,
наука, у различитим приступима
проблему (теоријским и емпиријским);
емпиријским);
 осмишљавања рада васпитача на савременим теоријама развоја,
развоја,
подучавања и учења и на искуствима најбоље педагошке праксе;
праксе;
 сналажења у професионалном подручју;
подручју;
 професионалног анимирања „ ресурс – особа“
особа“ у образовно–
образовно–васпитном
процесу.
процесу.

►

ПредметноПредметно-специфичне компетенције односе се на :
 стицање свеобухватног и избалансираног скупа кључних знања и
вештина,
вештина, у зависности од одабира уже стручне методичке области;
области;
 способност васпитача да креира сопствени програм активности;
активности;
 флексибилну примену различитих стратегија рада у зависности од
контекста;
контекста;
 оспособљеност за проучавање деце са различитих аспеката уз примену
структуре сазнања које се могу прилагодити интегративним областима
(уметничким,
уметничким, методичким,
методичким, психолошкопсихолошко-педагошким).
педагошким).

ЗАЈЕДНИЧКА ОСНОВА ЗА ИЗБОРНА
ПОДРУЧЈА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:
ПРЕДМЕТИ:
Основе методологије педагошких истраживања (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
►





часова предавања = 4
часова вежби = 3
часови других облика наставе =1

Практикум методолошких основа педагошких истраживања (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)



►
►

часова предавања = 5
часова вежби = 3
часови других облика наставе = 2

ИЗБОРНИ МОДУЛСКИ ПРЕДМЕТИ (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
1. Језичка култура и комуникологија;
комуникологија; 2. Припрема деце са тешкоћама у развоју за
полазак у школу;
школу; 3. Корективна гимнастика деце предшколског узраста;
узраста; 4. Дечји
пројекти и радионице у упознавању природних појава;
појава; 5. Инструмент;
Инструмент; 6.
Традиционална игра – у прошлости и савременом друштву;
друштву; 7. Развој ликовног
стваралаштва класичним и новим ликовним медијима




часова предавања = 5
часова вежби = 3
часови других облика наставе = 2

ЕСПБ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСНОВЕ =24

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Методика развоја говора
►

Структурално семантичке особености говора деце
предшколског узраста (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)

►

Стваралачка интерпретација књижевних жанрова у
предшколској установи (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
 часова предавања=3
предавања=3
 часова вежби=2
вежби=2
 часови часови других облика наставе =1

ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Инклузивно васпитање и образовање
►

Психологија ометених у развоју (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)

►

Инклузивно образовање и васпитање (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)




часова предавања=3
предавања=3
часова вежби=2
вежби=2
часови часови других облика наставе =1

ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Методика физичког и здравственог васпитања
►
►
►
►
►
►
►
►

Спортске активности за децу предшколског узраста (8
ЕСПБ)
ЕСПБ)
Антропомоторички развој предшколског детета (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
часова предавања=3
предавања=3
часова вежби=2
вежби=2
часови часови других облика наставе =1
ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Методика културе покрета и музике

► Музичка

култура (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► Кореографисани фолклор (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► часова предавања=3
предавања=3
► часова вежби=2
вежби=2
► часови часови других облика наставе
=1
► ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
► Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Методика упознавања околине
► Одабрана

поглавља из методике
упознавања околине (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► Еколошке активности припремне
предшколске групе (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► часова предавања=3
предавања=3
► часова вежби=2
вежби=2
► часови часови других облика наставе =1
► ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
► Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

ИЗБОРНИ БЛОК МОДУЛА
Методика ликовног васпитања
► Ликовни

рад са даровитом децом и децом
са посебним потребама (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► Теорија ликовне форме (8 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► часова предавања=3
предавања=3
► часова вежби=2
вежби=2
► часови часови других облика наставе =1
► ЕСПБ у модулу=
модулу= 16 ЕСПБ
► Специјалистички рад (20 ЕСПБ)
ЕСПБ)
► УКУПНО ЕСПБ = 24 + 16 + 20 = 60

►

►

►
►

Специјалистичке струковне студије се уписују након
завршених трогодишњих основних струковних студија и
стечених 180 ЕСПБ.
ЕСПБ.
На специјалистичке студије може да се упише кандидат
који је завршио високу школу струковних студија за
образовање васпитача или неку сродну високошколску
установу.
установу.
По завршетку студија стиче још 60 ЕСПБ,
ЕСПБ, што укупно
чини 240 ЕСПБ.
.
ЕСПБ
На специјалистичким струковним студијама се може
уписати 50 студената

КОНКУРС
►
►

►

Конкурс за упис школске 20142014-2015 ће бити од 15.
јула 2014. до 01. октобра 2014. године.
године.
Кандидати ће бити рангирани на основу своје
жеље да се специјализују за одређену област,
област, на
основу просечне оцене,
,
дужине
студирања
и
оцене
оцена из релевантних предмета за одабрану
област.
област.
Конкурс,
Конкурс, услови за упис и цена школарине ће бити
накнадно објављени.
објављени.

►Пријавни

лист (добија се у школи)
►Извод из матичне књиге рођених
►Диплому о завршеним основним
струковним студијама
►Доказ о уплати накнаде

Све што Вас интересује, а нисмо
Вам представили пронађите на
сајту школе

www.vaspitacka.edu.rs

Ако желите нешто да питате
пошаљите нам на електронску
адресу:
e-mail: vsov@businter.net

или позовите
0230/ 22 - 423

