
САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРАВЦИ У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

 

Предиспитне обавезе  (0-60 поена) 

Потребно је да студент оствари минимално 30 предиспитних поена. 

 Присутност и активност на настави (0-10 поена) 

Студент за 5 долазака у предвиђеним терминима наставе (вежби) и активно учешће у процесу наставе 

остварује максималних 10 поена. 

 Приказ књиге (0-10 поена) 

Студент треба да уради приказ књиге (уџбеника, приручника...), по сопственом избору, из једне од 

методичких области васпитно-образовног рада у предшколској установи (развој говора, упознавање 

околине, развој почетних математичких појмова, ликовно васпитање, музичко васпитање, физичко и 

здравствено васпитање). 

Приказ се израђује у виду Power Point презентације. Задатак студента је да на часовима вежби представи 

књигу, у циљу заједничке анализе релевантне методичке литературе. 

 Методички портфолио/Приказ пројекта (0-15 поена) 

У извршавању ове предиспитне обавезе студент бира између 2 опције:  

1. Методички портфолио: Студент треба да на тему по сопственом избору прикаже примену 

тематског планирања и интеграције садржаја свих методичких области васпитно-образовног 

рада у вртићу, кроз одговарајуће активности из развоја говора, упознавања околине, развоја 

почетних математичких појмова, ликовног васпитања, музичког васпитања, физичког и 

здравственог васпитања.  

2. Приказ пројекта: Студент треба да прикаже примену пројектног планирања у вртићу  кроз 

пример пројекта реализованог у васпитно-образовној пракси. 

Методички портфолио/Приказ пројекта се израђују у виду Power Point презентације. Задатак студента је 

да на часовима вежби прикаже примену интегрисаног приступа у васпитно-образовном раду, кроз 

тематско или пројектно планирање, у циљу заједничке анализе и евалуације. 

 Семинарски рад (0-25 поена) 

Студент треба да напише семинарски рад чија је тема везана за проблематику којом се бави предмет. 

Тему семинарског рада студент формулише у договору са професором. Семинарски рад пише се у 

форми Word документа, у складу са упутсвом које доставља професор. 

Испитне обавезе  (0-40 поена) 

 Одбрана семинарског рада 

Студент, уз презентацију у Power Point-у, усмено брани семинарски рад који је претходно доставио 

професору као једну од предиспитних обавеза. 

НАПОМЕНА: Студентима ће благовремено бити достављени примери урађених предиспитних обавеза 

(укључујући и упутство за израду семинарског рада) и назначени рокови за њихово извршавање. 

Предметни наставник: 

др Данијела Радловић Чубрило, проф. 


