
 

 

 

 

Ове године обезбедили смо будућим студентим могућност да полажу пријемни 

испит на две локације: 

 

  Бујановац 

  Лесковац 

 

 

Предаја документације је крајем јуна: 

 Одсек студија за васпитаче Бујановац, Карађорђев трг бб , Бујановац 

 Одсек студија за технолошко уметничке студије, Вилема Пушмана 17, 

Лесковац 

 

Предавања и вежбе будући студенти моћи ће да прате и у Лесковцу, у просторијама 

Одсека за технолошко уметничке студије (некадашња Висока технолошко 

уметничка струковна школа), где ће се изводити и испити. 

 

 

За додатне информације посетите наш сајт 

 www.vsov-gbr.edu.rs  

или нас контактирајте телефоном 

017/653 692 или 

017/650 056 

 

 

 

 

 

http://www.vsov-gbr.edu.rs/


ПОЗДРАВНА РЕЧ РУКОВОДИОЦА 

 

Поштовани студенти, 

Добро дошли на Одсек студија за васпитаче Бујановац, високошколску установу у 

саставу Академије струковних студија Јужна Србија.  

Корени наше високошколске установе датирају од давне 1961. године, те са традицијом 

дужом од пола века образујемо васпитаче који успешно одговарају сваком задатку у свом 

професионалном раду. Поносни смо на хиљаде студената који су прошли кроз нашу школу 

и оспособили се да и даље развијају своје креативне и стваралачке способности и са 

изузетним успехом обављају најлепши позив – васпитавање деце.  

Захваљујући изузетној сарадњи са студентима, високом образовању и завидној 

мотивисаности нашег наставног кадра, као и методичким вежбама и стручној пракси у 

предшколским установама, студенти усвајају читав низ вештина и компетенција, те 

стичу велику предност приликом запошљавања, будући да су одмах по завршетку школе 

оспособљени за комплетно васпитавање и образовање у предшколским установама. 

Дипломе наше високошколске установе високо се цене како у земљи тако и у 

иностранству, што потврђује лако и брзо заснивање радног односа дипломираних 

студената наше установе. 

У име Одсека студија за васпитаче Бујановац, позивам све оне који воле и имају 

склоности ка васпитавању и ка раду са децом, да прочитају информације које нудимо на 

наредним странама, али и све остале, јер вам сигурно могу помоћи у доношењу праве 

одлуке о избору будућег занимања. 

 

др Јасмина Јовић 

Руководилац Одсека Бујановац  



ИСТОРИЈАТ ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ БУЈАНОВАЦ 

 

 Корени наше образовне установе датирају још из 1961. године, када је у Гњилану 

основана Учитељска школа. 

 Школа је 1973. године променила назив у Педагошка академија, да би пет година 

касније поново преименована у Центар за више образовање наставника са 

стручним одсецима за разредну и предметну наставу на српскохрватском и 

албанском језику. 

 Поновно преименовање у Вишу педагошку школу уследило је 1984. године. 

 До 1999. године школа је радила у Гњилану, међутим, избијањем сукоба на Косову 

и Метохији њен опстанак и рад бивају доведени у питање, те је одлуком Владе 

Републике Србије њено седиште привремено измештено у Бујановац. 

 Након примене Болоњске декларације и у складу са Законом о високом 

образовању, Виша школа за васпитаче добија акредитацију и прераста у Високу 

школу за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановцу. 

 Године 2019. у циљу унапређења и подизања угледа високог струковног 

образовања у Србији, Влада Републике Србије је основала Академију струковних 

студија Јужна Србија са седиштем у Лесковцу, чиме је Висока школа за васпитаче 

струковних студија у Гњилану – Бујановац прерасла у Одсек студија за васпитаче 

Бујановац.  

 

  



 

О НАМА 

 

Одсек студија за васпитаче Бујановац налази се на адреси: 

Трг Карађорђа Петровића б.б.  

17520 Бујановац, 

контакт телефони: 017/650-056 и 017/650-692 

 

 

 

  



 

              

 

 



                                                                     

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ БУЈАНОВАЦ 

 

 Одсек студија за васпитаче Бујановац има основни циљ да теоријски и практично, 

на савременим научним сазнањима оспособи васпитача за практичан рад. 

 

 Програм је осмишљен тако да доприноси преношењу научних, стручних и 

уметничких знања и вештина која су гарант унапређивања васпитно-образовног 

рада са предшколском децом и адолесцентима. Конципиран је да студенти у току 

студија усвајају савремена теоријска и практична знања потребна за рад. 

 

 Имајући у виду савремене токове образовања Одсек тежи остваривању двоструке 

функције образовања васпитача, које се односе како на развој појединца тако и на 

развој друштва у целини. Као незаобилазан императив у васпитно образовном раду 

Одсека студија за васпитаче Бујановац, истиче се потреба за подстицањем и 

развојем хуманистичких вредности. 

 

 Библиотека са читаоном располаже значајним фондом књига. Чланарина је 

бесплатна за студенте, наставно и ненаставно особље Одсека. 

 

 Рачунарски центар је опремљен најсавременијом опремом .... 

 

  



 

 
 

 
 

  



Студијски програм: Васпитач за рад у домовима 
1
 

 

Сврха студијског програма: 

Сврха реализације студијског програма је да се омогући остваривање права на 

квалитетан кадар за рад у домовима. 

Реализовањем програма, свршени студенти имаће  

 

 могућност запошљавања како земљи тако и у иностранству у: 

 

 интернатима, 

 студентским домовима, 

 домовима за незбринуту децу 

 

Сврха реализације студијског програма је да се омогући школовање квалитетног 

кадра за рад са корисницима домова.  Важно је напоменути да се, поред осталог, 

овим студијским програмом истовремено ради и на развоју личности студената, 

који не само да ће бити стручњаци из области домског образовања и васпитања 

децe већ и савремени интелектуалци који ће стално доприносити општем напретку 

друштва и васпитања у домовима у целини.  

Циљеви студијског програма:  

Циљ студијског програма је школовање компетентног васпитачког кадра за рад у 

домовима, стварање услова за образовање и стручно усавршавање и после 

завршеног школовања. Основни циљ студијског програма је да будући струковни 

васпитачи стекну неопходно опште и стручно знање како би корисницима домова 

помогли у усвајању знања, вештина и вредности које су неопходне за даљи развој и 

квалитетнији живот. 

 

 Студијски програм је конципиран тако да уз стицање теоријског 

свеобухватног и избалансираног скупа кључних знања и вештина, студенти 

кроз велики број часова практичног рада у вртићима и предшколским 

установама кроз реализацију обавезне стручно-педагоше праксе, стиче 

знања и компетенције које су од пресудног значаја приликом 

запошљавања. Број сати стручно-педагошке праксе повећава у свакој 

следећој години студија. 

 

 

                                            
1 Студијски програм у поступку реакредитације 



 

 

Студијски програм: Васпитач за рад у предшколској установи 

Сврха студијског програма: 

Школовање компетентног васпитачког кадра, стварање услова за образовање и 

стручно усавршавање и после завршеног школовања. Основни циљ студијског 

програма је да будући васпитачи стекну неопходно опште и стручно знање како би 

деци помогли у њиховом развоју, односно да им помогну да усвоје знања, вештине 

и вредности неопходне за даљи раст и развој. 

Након реализације програма, дипломирани студенти имају могућност: 

 Уписивања специјалистичких струковних студија, 

 Уписивање мастер струковних студија. 

 

 Могућности запошљавања у земљи као и у иностранству су велике, и 

то: 

 У државним и прватним вртићима, 

 У сопственом вртићу, 

 У предшколским установама, 

 У играоницама и у другим play просторима, 

 Као аниматор у бројним агенцијама, 

 Као чувар деце у агенцији али и у својој фирми, 

 Као васпитач-блогер, 

 Писање о деци 

 Креативни послови – на основу предмета који подстичу креативност, 

научићеш како да израђујеш креативне и корисне предмете и да 

започнеш сопствени посао, 

 У продавницама дечије гардеробе, играчака и опреме 

 

 Студијски програм је конципиран тако да уз стицање теоријског 

свеобухватног и избалансираног скупа кључних знања и вештина, студенти 

кроз велики број часова практичног рада у вртићима и предшколским 

установама кроз реализацију обавезне стручно-педагоше праксе, стиче 

знања и компетенције које су од пресудног значаја приликом запошљавања. 

Број сати стручно-педагошке праксе повећава у свакој следећој години 

студија. 

 Посебан нагласак се ставља на практичне припреме студената и извођење 

стручних активности на свим методичким предметима на завршној години 

студија, те се реализација практичних активности изводи у вртићима.   

 

 



 

  



МЕТОДИЧКЕ АКТИВНОСТИ И СТУДЕНТСКА ПРАКСА 

 

 

 Поред широког спектра теориских знања које студенти стичу током студија, Одсек 

посебно одликује висок степен сарадње са предшколском установом „Наша 

радост“ у Бујановцу и са домовима ученика средњих школа у Врању, у Нишу и у 

Сурдулици. 

 Током извођења методичких активности и педагошке праксе, студенти примењују 

научене методе и технике рада и укључују се, као васпитачи, у целкупан рад. 

 Практично извођење методичких активностима на трећој години студија, студенти 

практично показују самостално дидактичко-методичко осмишљавање, припрему, 

организацију, реализацију и вредновање васпитно-образовних задатака.  

 Однос теорије и праксе је такав да се пракса континуирано повећава из семестра у 

сместар. 

 Због великог броја часова праксе и чињеницу да се кроз практичан рад усваја низ 

вештина и компетенција, студент стичу значајну предност приликом запошљавања, 

будући да су одмах по дипломирању оспособљени за комплетно васпитање и 

образовање како у предшколској установи тако и у домовима ученика. 

 

 

 



 

 

 

 



     

 

  



 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

 У складу са највишим стандардима високог образовања, поред студијског програма 

Васпитач за рад у предшколској установи и студијског програма на 

специјалистичким студијама – Спeцијалиста струковних студија за припремни 

предшколски програм, у прoцесу реакредитације је студијски програм Васпитач 

за рад у домовима и у процесу акредитације програм на мастер струковним 

студијама – Струковни мастер васпитач.  

 На овај начин значајно ће се проширити могућности студената да у области 

васпитног позива даље усавршавају своја знања, што је и императив савремених 

европских образовних концепата. 

 

 

  



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: Васпитач за рад у предшколској установи 

 

ПРВА ГОДИНА 

Обавезни предмети у 1. семестру  

 

Српски језик 

Општа педагогија 

Предшколска педагогија 

Ликовна култура 

Основи психологије са психологијом 

предшколског детета  

Страни језик 1 

Вокално инстртументална настава 1 

 

Изборни предмети у 1. семестру (бира се један) 

 

Књижевни текст и реторика 

Основи физичког васпитања 

 

Обавезни предмети у 2. семестру  

 

Књижевност за децу  

Страни језик 2 

Елементарни математички појмови 

Телесни развој и здравствено васпитање 

Вокално инструментално настава 2  

Психологија развоја личности 

 

Изборни предмети у 2. семестру (бира се један) 

Основи природних наука са екологијом 

Игра и плес 

 

Стручна пракса је заступљена у сваком семестру 

 

  



 

ДРУГА ГОДИНА 

Обавезни предмети у 3. семестру 

 

Методика васпитно-образовног рада  

Основи информатике у образовању  

Системи и програми предшколског васпитања 

Пословна етика 

Социологија 

Методологија истраживања са елементима статистике 

 

Изборни предмети у 3. семестру (бира се један) 

 

Луткарска и сценска уметност  

Мултимедијалне технике у образовању 

 

Обавезни предмети у 4. семестру 

 

Методика физичког васпитања 1 

Методика развоја говора 1 

Методика упознавања околине 1 

Методика развоја почетних математичких појмова 1 

Методика музичког васпитања 1 

Методика ликовног васпитања 1 

 

Изборни предмети у 4. семестру (бира се један) 

 

Сарадња породице и дечјег вртића 

Породична педагогија 

 

Стручна пракса је заступљена у сваком семестру  



 

ТРЕЋА ГОДИНА 

 

Обавезни предмети у 5. семестру 

 

Методика физичког васпитања 2 

Методика развоја говора 2 

Методика упознавања околине 2 

Методика развоја почетних математичких појмова 2 

Методика музичког васпитања 2 

Методика ликовног васпитања 2 

 

Изборни предмети у 5. семестру (бира се један) 

 

Педагошко корективни рад  

Право и администрација у предшколским установама 

 

Обавезни предмети у 6. семестру 

 

Методика физичког васпитања 3  

Методика  развоја говора 3 

Методика упознавања околине 3  

Методика развоја почетних математичких појмова 3 

Методика  музичког васпитања 3 

Методика  ликовног васпитања 3  

 

Изборни предмети у 6. семестру (бира се један) 

 

Дидактичке игре 

Припрема деце за полазак у школу 

 

Стручна пракса је заступљена у сваком семестру 

Методичке активности се изводе у вртићу 

 

  



 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: 

Специјалистичке струковне студије за припремни предшколски програм 

 

Обавезни предмети: 

Методика развоја говора са припремом за почетак читања и писања 

Почетно математичко образовање 

Припремни предшколски програм 

Дидактичко методички токови припремног предшколског програма 

Изборни предмети (бирају се два предмета, један по семестру) 

Предмети изборног блока 1 

Дечји развој кроз игру 

Од игре до звука  

Предмети изборног блока 2 

Предшколско дете у природној и друштвеној средини 

Сценографија и костимографија 

  



 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

СТУДЕНТСКИ ХОР 

Хор је основан октобра месеца 2016. године на Одсеку студија за васпитаче у Бујановцу. 

Основала га је мр Дубравка Стошић, професор музике. Чланови хора су студенти прве, 

друге и треће године. Хор је одмах по оснивању почео активне пробе, тако да је свој први 

наступ имао већ 27. јануара 2017. године на Свечаној академији поводом празника ,,Свети 

Сава" у Бујановцу. Наступ  је био врло запажен.  

Под руководством професора Дубравке Стошић, хор је почетком јуна месеца 2017. 

године, наступио у манастиру св. Прохор Пчињски, поводом затварања Ликовне колоније 

коју је организовао Одсек студија за васпитаче из Бујановца. У октобру месецу 2017. 

године хор је наступио на свечаном дочеку студената прве године. Том приликом хор је 

премијерно  извео и химну Одсека студија за васпитаче струковних студија, за коју је 

текст и музику написала мр Дубравка Стошић, професор ове школе. 

У септембру 2018. године отворене су две изложбе истовремено у два галеријска простора 

у Врању, Галерија Народног музеја и Галерија Народног универзитета, где су изложена 

ликовна дела наших студената и слике академских сликара са ликовних колонија у 

организацији Одсека за васпитаче. Том приликом наступио је и наш студентски хор и 

оплеменио отварање изложби слика. Хор и даље наставља са радом, припремајући се за 

предстојеће наступе. 

 



 

              

 

                           



 

 

ЗБОРНИК РАДОВА 

 

Одсек студија за васпитаче у Бујановцу практикује издавачку делатност од 2015. 

године. До сада је реализовано пет Зборника радова, од тога два двоброја. 

Зборници радова настали су  као  резултат  преданости  аутора 

научноистраживачком  раду,  те  жеље  за  пружањем  нових  сазнања  из 

различитих  области  научно-образовног  рада. 

 

 
Двоброј  Зборника  за  2018/2019.  годину  јесте  још  један  корак  у обезбеђивању  

континуитета  издавачке  делатности  Одсека студија за васпитаче. И  овај  двоброј  

следи  сврху  и  садржај  издавања  претходних бројева: пружање нових сазнања 

који ће педагошки рад учинити барем за корак  иновативнијим,  оригиналнијим,  

бољим;  пружање  мотивације  за даља и нова истраживачка прегнућа како  

уходаних истраживача, тако и оних  који  тек  закорачују  на  тај  пут.  Сваки  аутор 

потврђује  циљ  који  га  води  у  његовом  педагошком  раду:  проширивање 

научног  сазнања  и  богаћење  педагошке  културе, стално  унапређење квалитета 

наставног, односно, педагошког рада, а све у циљу школовања свестраног, 

самосвесног младог човека, који ће умети да на сваком кораку животног пута 



препозна истинске вредности и истим тежи, а своје циљеве остварује у оквиру 

моралних и естетских граница. 

Редакција  овим  путем  упућује  позив  свим  ауторима  да  научним радовима и 

прилозима допринесу повећању квалитета Зборника. Такође, позива  и студенте 

специјалистичких,  мастер  и  докторских  студија да стичу  вештине  писања  и  

уређивања  радова,  те да  у  ауторским  или коауторским прилозима са својим 

менторима, објаве своја истраживачка сазнања до којих су дошли у истраживачким 

радовима током студија или током израде завршних радова. 

 

 

      
 

 

 

ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ ЛИКОВНИХ РАДОВА 

И 

ИЗЛОЖБА СЛИКА НАСТАЛИХ НА ЛИКОВНИМ КОЛОНИЈАМА „ПРОХОР 

ПЧИЊСКИ“ 2014, 2016. И 2017. ГОДИНЕ  

 

28.09.2018. године 

Галерија Народног универзитета, Врање 

Галерија Народног музеја,  Врање 

 

 

На изложби студентских радова, која је организована у Врању, у циљу промоције 

Одсека за васпитаче,  презентовани су ликовни радови студената  са смерова 

Васпитач за рад у предшколској установи и Васпитач за рад у домовима, а учешће 

на изложби узели су студенти прве, друге и треће године основних студија, као и 

студенти специјалистичких студија. Кроз  разноврсне технике рада, ликовне медије 



и приступе у решавању ликовног проблема, студенти стварају на стотине ликовних 

радова годишње, а на изложби је приказан само један део тих радова. 

Посетиоци изложбе имали су прилику да се упознају са идејама и начинима 

изношења тих идеја кроз колаже, цртеже и слике, кроз израду макета 

сценографског решења позоришне представе, маске и лутке за луткарске представе. 

Након изложбе студентских радова,  отворена је и изложба слика насталих на 

ликовним колонијама „Прохор Пчињски“ 2014, 2016. и 2017. године.  

 У Галерији Народног музеја у Врању изложено је двадесет девет слика 

академских сликара из Србије, Републике Српске, Македоније и Бугарске.  

Две изложбе у две галерије, оплеменио је и наступ студентског хора. 

 

 

       
 

 

         
 

  



 
 

 
 

 
 



ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 

 

 У склопу ваннаставних активности, у организацији Одсека студија за васпитаче а у 

сарадњи са Епархијом врањском,  у порти манастира св. Прохор Пчињски одржане су три 

ликовне колоније, 2014. 2016. и 2017.године. 

Ликовна колонија је место уметничког деловања, место где се размењују искуства и знања 

и где се сусрећу идеје. Одсек студија за васпитаче кроз организацију ликовне колоније 

„Прохор Пчињски“, даје могућност својим студентима да се упознају са процесом 

настајања уметничког дела и да стекну нова знања кроз дружење са ликовним 

уметницима.   

                  

Учесници ликовне колоније били су смештени у конаку манастира св. Прохор Пчињски, а 

по завршетку ликовне колоније организована је изложба слика насталих за то време. 

Специфичност ове ликовне колоније је, како њен едукативни, тако и хуманитарни 

карактер. У циљу едукације студената, организован је одлазак студената у обилазак 

манастира св. Прохор Пчињски. Студенти нашег Одсека имали су прилику да посете 

учеснике ликовне колоније, да се упознају са процесом настајања једног уметничког дела  

и да проведу један дан са уметницима, да нешто више сазнају о сликарству и другим 

ликовним медијима, као и о ликовним техникама и материјалима.  Упознали су се и са 

историјом, архитектуром и фрескосликарством самог манастира. Један део слика насталих 

на ликовној колонији, организатор поклања манастиру Прохор Пчињски у хуманитарне 

сврхе, за обнову Краљевог конака који је горео у пожару 2014. године.   



Учесници ликовне колоније имали су прилику да посете и два важна локалитета у 

непосредној близини, Вражји камен и цркву Пресвете Богородице код Трговишта, као и 

манастир Светог Ђорђа у Старом Нагоричану, у Македонији, и упознају се са веома 

значајним живописом из 14.века. Студенти наше школе, такође су посетили локалитет 

Вражји камен и заједно са ликовним уметницима разговарали о историји, архитектури и 

живопису ове цркве. По повратку у манастир св. Прохор Пчињски, студенти и уметници 

посетили су ризницу манастира, као и саму цркву , где су од монахиња могли да чују 

историјат цркве и житије св. Прохора. 

 

 

  



 

                            

Учесници  су афирмисани ликовни уметници из наше земље и региона. Ова ликовна 

колонија попримила је карактер међународне јер су протеклих година учествовали и 

уметници из Бугарске и Македоније. Уз благослов Епархије врањске,  и захваљујући 

срдачном гостопримству сестринсва манастира Прохор Пчињски на челу са Игуманијом 

Стефанидом, уметници су боравили у конацима овог величанственог манастира три пута. 

 

 

 

 

  Руководство и професори Одсека за васпитаче спроводе интерактивну наставу, а настоје 

да своје студенте такође укључују и у све ваннаставне активности. Једне године је 

завршна свечаност ликовне колоније била у духу књижевности, поезије, глуме и музике, а 

друге године је наступао хор студената,  који води мр Дубравка Стошић, професор 

музике,  уз клавирску пратњу професора Ненада Стошића.   



На затварању ликовне колоније се сваки пут организује завршна изложба слика насталих у 

том периоду, а у свечаном програму обавезно учествују и наши студенти, као водитељи 

програма или као учесници хора. 

 

   
 

 

    
 

 

    
 

  



 

Последња ликовна колонија у организацији Одсека за васпитаче Бујановац, четврта 

по реду, реализована је на Власинском језеру. Учествовали су академски сликари 

из Србије и Црне Горе. Инспирисани природним лепотама Власине, уметници су 

овде наишли на савршену креативну спрегу мишљења и делања. Импресионирани 

амбијентом самог језера и пејзажима Власине, као и сакралним објектима у 

околини, у којима су нашли примарну инспирацију за своје ликовне креације, 

учесници ликовне колоније својом властитом ликовном поетиком и својим 

доживљајем пејзажа представили су ликовни карактер крајолика. 

 

 
Дела настала на ликовној колонији „Власина“ одишу свежином, ванвременском 

сликарском енергијоми пружају разноврсност у изразу, од  реалног поимања 

облика, преко лирских и интимистичких, надреалних, затим радова снажно 

експресивних, до сасвим апстрактног промишљања слике. Индивидуални приступи 

овогодишњих учесника генерално рефлектују два аспекта једног истог тела, тело 

урбане и пејзажне природе и тело човека. 

 

У питомој околини Власинског језера, сам рад ликовне колоније одвијао се у више 

сегмената. Сам сазив колоније чинили су ликовни уметници, који су у 

континуитету боравили и радили у колонији. У једнодневним доласцима студенти 

Одсека студија за васпитаче,  као и деца основних школа из Сурдулице, цртали су и 

сликали, трудили  се да искористе прилику да нешто науче, дајући ликовној 



колонији едукативни карактер, а едукацији младих допринело је  и стручно 

предавање о заштити природне средине Туристичке организације из Сурдулице. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

         
 

 

        
 

 

         
 

Захваљујући сликарима који су учествовали на колонији, њихова ликовна дела ће 

обогатити фундус Одсека студија за васпитаче из Бујановца, а неки студенти и ђаци биће 

богатији за једно искуство и можда подстакнути на размишљање о лепоти стваралаштва... 


