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I. Комуницирање са децом предшколског узраста 

Теме: 

1. Основни типови комуникације у пракси  

2. Особине комуникације у групи и тиму 

3. Партнери у комуникацији 

4. Игре улога у вртићу 

 

1. Основни типови комуникације у пракси  

Неколико група од више студената излаже тимске презентације на тему 

основних типова комуникације.  

а) Једна презентација са једним до два студента. 

Питања: 

-Врсте комуникационих знакова. 

Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 85-89.  

 

б) Једна презентација са више студената. 

Питања: 

-Врсте комуникационих процеса и критеријуми њиховог разликовања. 

Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 89-96.  

 

в) Једна презентација са два студента. 

Питања: 

-Врсте комуникације према броју учесника и врсти односа, одлике 

пословне комуникације. 



Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 96-102.  

 

2. Особине комуникације у групи и тиму 

а) Особине комуникације у групи.  

Једна презентација са двоје студената  

Питања: 

-Група као контекст комуникационог процеса, 

-Карактеристике групе, 

-Врсте комуникације у групи. 

Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 233-237.  

 

б) Особине комуникације у тиму.  

Једна презентација са више студената. 

Питања:  

-Тим као контекст комуникационог процеса, 

-Структура тима – улоге у тиму, 

-Формирање и развој тима, 

-Функционисање и динамика тима, 

-Компетентност тима и процена ефикасности тимског рада, 

-Комуникација у тиму. 

Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 237-245.  

 

3. Партнери у комуникацији 

а) Особине интерперсоналне комуникације и типови саговорника. 

Једна презентација са једним студентом.  

Питања: 

-Особине и амбијент у ком се успоставља.  



Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 247-249. 

 

б) Партнерски односи у комуникацији.  

Једна презентација са три студента.  

Питања:  

-Врсте пословних партнера,  

-Типови пословних људи, 

-Партнерски односи у васпитно-образовној установи. 

 Литература:  Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и 

пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 247-253.  

 

4. Игре улога у вртићу 

 

Једна презентација са двоје студената. 

Питања:  

-Комуникација са децом предшколског узраста, 

-Одлике партнерског односа у вртићу. 

 

Литература: 

1) Павловић-Бренеселовић Д., Павловски Т. (2000). Партнерски однос у 

васпитању, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 

Филозофски факултет, стр: 34-51.  

 

 

5. На основу изложених тема се развија дискусија са навођењем 

примера из праксе. 

 

Литература:   

1) Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и пословног 

комуницирања. Чачак: Технички факултет, стр: 102-104, 246, 253-254.  

2) Павловић-Бренеселовић Д., Павловски Т. (2000). Партнерски однос у 

васпитању, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 

Филозофски факултет, стр: 34-45, 46-51. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


