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ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ 

Циљ предмета 

• Проширивање и продубљивање знања студената о методичким 
специфичностима у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-
образовног рада са децом предшколског узраста. Стицање знања о 
иновативним приступима у реализацији садржаја, у функцији 
унапређења квалитета васпитно-образовног рада и постигнућа деце. 
Усмеравање студената на истраживачки рад.  

Исход предмета  

• Студенти оспособљени за самосталну теоријску анализу релевантне 
методичке литературе; успешну примену различитих иновативних 
приступа у васпитно-образовном раду; израду и критичку процену 
наставних материјала у оквиру појединих иновативних модела; 
евалуацију процеса и резултата васпитно-образовног рада; самостално 
планирање и реализацију истраживачких пројеката. 



ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

• Савремене теорије о избору садржаја васпитно-образовног рада у 
предшколском васпитању и образовању. Интердисциплинарни приступ у 
реализацији садржаја. Тематско планирање и интеграција садржаја свих 
области васпитно-образовног рада у дечјем вртићу. Методичко обликовање 
активности у интегрисаном предшколском курикулуму. Стварање 
одговарајућих организационих услова утемељених на схватању детета као 
целовитог бића, истраживача и ствараоца знања. Mетоде васпитно-
образовног рада базиране на активном учењу – учење кроз игру, учење 
откривањем, решавањем проблема, експериментисањем, практиковањем 
знања и умења, ситуационо учење. Методички аспекти примене 
дидактичких медија и иновација у предшколском васпитању и образовању. 
Савремене тенденције у евалуацији процеса и резултата рада васпитача. 
Методички поступци и њихова ефикасност у раду са децом као полазиште за 
истраживања у предшколском васпитању и образовању. 

Практична настава  

• семинарски радови, практични радови, самостални истраживачки пројекти, 
прикази књига, презентације методичких активности. 



ОЦЕНА ЗНАЊА (0-100 ПОЕНА) 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ (0-60 поена;  минимум 30 поена) 

• Настава – присутност и активност (0-10 поена) 

• Приказ књиге (0-10 поена) 

• Методички портфолио/Приказ пројекта (0-15поена) 

• Семинарски рад (0-25 поена) 

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

• Усмени испит – одбрана семинарског рада (0-40 поена) 

 

 



ОЦЕНЕ 

• од 51 do 60 поена – 6 (довољан) 

• од 61 do 70 поена – 7 (добар) 

• од 71 do 80 поена – 8 (врло добар) 

• од 81 do 90 поена – 9 (изузетно добар) 

• од 91 do 100 поена – 10 (одличан) 
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