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МАУО – ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ 

• Шифра предмета: П5МУО 
• ЕСПБ: 2 
• Година студија: III 
• Семестар: V 
• Статус предмета: обавезан 
• Недељни фонд часова: 1 час (предавања) + 2 часa (вежбе) 
• Метод наставе и савладавања градива: предавања; практичне вежбе у 

предшколским установама; консултације 
Важна напомена: Предавања и консултације ће се до даљег, у складу са 
ситуацијом насталом улед епидемије вируса Covid 19, одржавати на 
даљину (онлајн), док ће се практичне вежбе одржавати у просторијама 
школе. 

 



• Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за самосталнo припремање и 
реализацију активности у области упознавања околине, као и за 
њихову критичку анализу и евалуацију. 

• Исход предмета:  

Студенти оспособљени за самостално припремање и реализацију 
активности у области упознавања околине адекватним избором, 
груписањем и распоредом садржаја; избором и применом метода, 
облика и средстава педагошког рада примереним психофизичким 
карактеристикама узраста деце и другим условима и околностима 
у којима се реализује васпитно-образовни рад. 

 

 

 

МАУО – ЦИЉ И ИСХОД ПРЕДМЕТА 



• Теоријска настава:  

Утврђивање теоријских знања потребних за реализацију 
активности у области упознавања околине.  

Анализирање, евалуација и саморефлексија реализованих 
усмерених активности. 

• Вежбе:  

Практичан рад студената (припрема активности, израда писане 
припреме за активност и реализација-симулација активности), уз 
консултације са професором методике. 

 

 

МАУО – САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 



ОЦЕНА ЗНАЊА (0-100 ПОЕНА) 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ (0-40 поена;  минимум 30 поена) 

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

• Дневник усмерених активности са анализом (0-20 поена) 

• Презентацијa усмеренe активности (0-10 поена) 

ИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

• Писмени испит ‒ писана припрема за усмерену активност (0-20 
поена) 

• Практични испит ‒ реализација усмерене активности у вртићу (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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