
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Српски језик  
Наставник (за предавања) др Душица Филиповић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН) - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Продубљено познавање граматичког система српског језика на свим језичким нивоима, усвајање 
разноврсних облика језичке комуникације и стицање културе говорења и писања. 

Исход 
предмета 

 Овладавање основним законитостима фонетских, морфолошких, морфонолошких, творбених и 
лексичким феноменима у структури српског књижевног језика; оспособљеност за препознавање 
најједноставнијих језичких „проблема“; умење коришћења стечених знања у савладавњу граматике 
српскога језика  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Социјални, естетски и лингвистички аспекти културе говорења и писања 
Значај говорне културе у васпитно-образовном раду 
Историјат српског језика 
Фонологија, прозодија, морфологија и синтакса српског језика 
Лексикологија и лексикографија српског језика 
Стилистика 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Говорне вежбе (фонолошке, акценатске, интонацијске) 
Усмене и писмене синтаксичке вежбе 
Лексиколошке и лексикографске вежбе 
Вежбе усменог и писменог изражавања 

Литература 
1  Маринковић, Ј.: Српски језик I (историјски развој...), Учитељски факултет, Врање, 2006. 
2 Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 1993, или ''школско издање'', Матица српска, 

Нови Сад, 1995. 
3 Станојчић, Ж. и П. Шоповић, Љ.: Граматика српског језика (уџбеник за I, II, III и IV разред средње 

школе), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (једно од издања) 
4  Стевановић, М.: Савремени српскохрватски језик, ЗЗУ Београд 
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Монолошка, дијалошка, аналитичка метода показивања (демонстрације). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
20 писмени испит 20 

практична настава 0 усмени испит 40 
колоквијуми 10     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Општа са домском педагогијом   
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Оспособљавање за трансфер научног у практичне педагошке поступке, оспособљавање за хумано, 
самостално и одговорно вршење васпитне и образовне функције у домовима.  
 

Исход 
предмета 

Разумевање и критичко сагледавање најважнијих проблема васпитања и домске педагогије.  
 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Смисао васпитања и његово одређивање; Веза психолошког развоја са теоријама у организованом 
васпитно-образовном процесу; Место и улога домова у васпитно-образовном процесу; Субјекти 
васпитања у домовима; Принципи, методе, средства и облици рада у домовима; Евалуација и 
самоевалуација рада младих у домовима; 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1 Транавац, Н., и Ђорђевић, Ј., Педагогија, Научна књига, Београд, 1995.  
2 Росић, В., Домски одгој, Графтраде, Ријека, 2001. 
3 Јешић, Д., Домска педагогија, Учитељски факултет , Јагодина, 2008.  
4 Круљ, С.Р., Качапор, С., Кулић, Р., Педагогија, Научна књига, Београд, 2001.  
5 Зборник радова, Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 1997.  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Академско усмено излагање, дискусија, групни и индивидуални рад.  
 
  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
20 писмени испит  - 

практична настава - усмени испит  50 
колоквијуми 20     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Психологија детињства и младости 
Наставник (за предавања) др Биљана Пејић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов нема  

Циљ 
предмета 

Циљ овог предмета је да студент разуме и усвоји динамски приступ психолошким тешкоћама и поремећајима 
на дечјем и адолесцентском узрасту, примени теоријска знања у препознавању фактора који указују на 
нормалан/патолошки развој деце и младих 

Исход 
предмета 

Од студента се очекује да се оспособи да разуме узроке и динамику  различитих поремећаја  деце и младих по 
усвојеној класификацији ДСМ-4 (Дијагностички и статистички приручник менталних поремећаја) 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Поремећаји навика. Узроци, динамика, структура и третман поремећаја сна (инсомниа, ноћни страх, 
сомнабулизам), поремећаја храњења (анореxиа нервоса,  булимиа, пица, руминирање), поремећаја контроле 
сфинктера (енуресис, енцомпресис). 2. Специфични развојни поремећаји. Поремећаји покрета. Динамика и 
третман тикова. 3. Хиперкинетички синдром. Поремећај читања, писања, рачунања, говора. Селективни 
мутизам.  4. Развој и поремећај агресивности.  Аутоагресивна и хетероагресивна понашања.  Психодинамика 
самоубилачких радњи. 5. Психонеурозе код деце. Психодинамика стрепње и фобија. Обележја школске фобије.        
6. Психодинамика опсесивно-компулзивних одговора, стања и неурозе код деце и младих. 7. Психодинамика 
конверзивно-дисоцијативних одговора, стања и неурозе. 8. Сметње прилагођавања и поремећаји понашања.         
9. Психодинамика депресивних стања и неурозе. 10. Карактеристике психосоматских поремећаја код деце и 
младих. 11. Злостављана деца и посттрауматски стрес поремећај код деце. 12. Психозе и гранична стања у 
детињству. 13. Аутизам и симбиотичка психоза. Аспергеров синдром. Ретов синдром. 14. Поремећаји 
психосексуалног идентитета деце и младих. Ментална заосталост и хендикепираност. 15. Психотерапија деце и 
младих. Индикације за психотерапију.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

У оквиру вежби предвиђен је обилазак установа које се баве децом и младима са тешкоћама у развоју, приказ 
видео материјала, анализа илустративних случајева деце и младих са специфичним поремећајима 

Литература 
1 Тадић,Н.(1992). Психијатрија детињства и младости. Научна књига, Београд. (135-420 стр.) 
2 Кондић,К. (1998). Психодинамска развојна психологија. Плато, Београд. 
3 Ћеранић, С. (2005). Нормални развој личности и патолошка уплитања. Завод за уџбенике и наставна    

средства, Источно Сарајево 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит - 
практична настава - усмени испит 55 
колоквијуми 20    
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Основе визуелне уметности   
Наставник (за предавања)  др Наташа-Дејановић Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање основних теоријких појмова из области визуелне културе и способности њихове практичне 
примене у раду са децом у домским установама. 

Исход 
предмета 

Креативно разумевање и надградња специфичних способности у области визуелне уметности. 
Овладавање ликовном културом кроз ликовну форму, елементе, њихову наративну, ликовну и 
психолошку вредност. Савладавање периодизације, основних карактеристика стилова и праваца у 
историји уметности. 
Студенти су оспособњени за ликовно- естетску анализу дела из историје уметности, својих и радова 
својих колега. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Ликовни елементи.композициа. визуелност и оптика. Ликовне технике – сликарске, вајарске, 
графичке. Подручја примењене уметности. Истирија уметности- периоди и репрезентативна дела. 
Теорија форме, ликовне технике, историја уметности 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе 
Цртање, сликање, вајање 

Литература 
1 Сретко Дивљан, Подстицање и развијање ликовног стваралаштва ученика, Учитељски факултет у 

Јагодини, 2000. 
2 Сретко Дивљан, Методика наставе ликовне културе и ликовни типови ученика , Учитељски 

факултет у Јагодини, 2004. 
3 Галовић, Видосава, Гостовић, Бранка, Ликовна култура за средње школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 2005. 
4 Арнхајм, Рудолф,  Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981. 
5 Хозо, Џевад , Умјетност мултиоригинала, Прва књижевна комуна, Мостар, 1988. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 
Предавања, вежбе , консултације и семинарски радови 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит - 
практична настава 10 усмени испит 46 
колоквијуми 15    
семинари 14    

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Основе физичког и здравственог васпитања   
Наставник (за предавања) др Зоран Јонић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов Без претходних услова 

Циљ 
предмета 

 
Оспособљавање студената за остваривање циљева и задатака физичког и здравственог васпитања; 
курикуларно дефинисање наставних садржаја кинезиолошких активности, стицање знања о 
психосоматским димензијама човека. 

Исход 
предмета 

 
Студент схвата примену вредности физичког и здравственог васпитања кроз појавне облике у 
физичкој култури (физичко васпитање, спорт, рекреацију), примењује савремену технологију у 
процесу телесногвежбања приликом планирања и програмирања активности, оспособљава се за 
критичко коришћење литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 
Важни термини у физичкој култури, примена кибернетике у кинезиолошким активностима, теорије и 
законитости о прихосоматским димензијама личности, извори физичке културе кроз физичке, 
биолошке, психолошке и социолошке законитости. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Утицај процеса телесног вежбања на човечији организам, овладавање студената природним и 
конструисаним облицима кретања кроз елементе појавних облика у физичкој култури – физичко 
васпитање, спорт (спортске игре), рекреацију (елементе спортске рекреације), анализа ефеката 
процеса вежбања. 
 

Литература 
1 Левајац, Р., Станковић, В.: Теорија физичке културе-скрипта, ФФК Универзитета у Приштини- 

Лепосавић, 2000. 
2 Живановић, Н.: Прилог епистемологији физичке културе, Паноптикум, Ниш, 2000. 
3 Лескошек, Ј.: Теорија физичке културе, Партизан, Београд, 1980. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, Вежбе, Практична настава,Консултативна настава, 
истраживачки рад – семинарски рад, презентација резултата  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 14 писмени испит 20 
практична настава 20 усмени испит 26 
колоквијуми 20    
семинари -     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Вокално инструментална настава  
Наставник (за предавања) мр Дубравка Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 2 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема 
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основама музичке писмености и вештином вокалног и инструменталног  
извођења.  

Исход 
предмета 

Оспособљавање студената за читање из нотног  текста и вокално-инструменталну интерпретацију; 
развијање смисла за складно вокално и инструментално извођење.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

ЗВУК – особине, врсте, записивање 
   ТРАЈАЊЕ ЗВУКА – нотне вредности и истоимене паузе, метрика, такт, мера, предтакт, узмах 
   ПРОДУЖАВАЊЕ НОТНИХ ТРАЈАЊА – тачком, луком, короном 
    ВИСИНА ЗВУКА – тонски систем, линијски систем, кључ (виолински и бас), имена тонова 
   ТАКТИРАЊЕ 
   ЛЕСТВИЦА – основна Ц-дур, ступањ, степен, тетракорд и главни ступњеви лествице 
   ИНТЕРВАЛ – величина, врста, звучност. обртаји 
   ПРЕДЗНАЦИ – повисилице, снизилице, разрешилице 
   ЛЕСТВИЦЕ – дијатонске дурске-квинтни круг 
   ЛЕСТВИЦЕ – дијатонске дурске-квартни круг 
   ЛЕСТВИЦЕ – дијатонске молске (природне, хармонске, мелодијске) 
   АКОРД И ТОНАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 
   АКОРД – квинтакорд и први обртај квинтакорда тј. секстакорд 
   АКОРД – квинтакорд и други обртај квинтакорда тј. квартсекстакорд 
   ОСНОВНИ ИЗРАЖАЈНИ ЕЛЕМЕНТИ МУЗИКЕ  (ритам, мелодија, хармонија, динамика, артикулација, 
темпо) 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ: 
   -савладавање свирања на  инструменту са диркама (клавир, хармоника) у домену надарености и 
вежби студената; 
   -рад на ритмичким примерима ( репродуковање ритамских вежби куцањем основне јединице 
бројања и ритма; тактирање и ритмички диктат); 
   - певање (песама модела за усвајање тонских висина; песмица солмизацијиом и текстом; читање 
парлата). 

Литература 
1 Тајчевић, М.: Основна теорија музике, КИЗ „Центар“ Београд, 1994.  
2  Кршић, Ј.: Почетна школа за клавир, Marcompany, Београд, 2001. 
3  Петровић, М.: Најмлсђем пијанисти, Школица за клавир, Ниво А и Б, ДП Нота Књажевац, 2000. 
4 Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за 

образовање васпитача, Шабац, 1998 
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 1  1       
Методе 
извођења 
наставе 

Метода усменог излагања, демонсрације, разговора, практичних радова, читање – рад на музичком 
тексту 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 54 Завршни испит Поена 46 
активност у току  
предавања  до 15 писмени испит  
практична настава  до 15 усмени испит 46 
колоквијуми  до 24    
семинари      
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Занимљива математика   
Наставник (за предавања) мр Златка Павличић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Да студенти као будући предшколски васпитачи прошире знања о основним математичким 
појмовима  и да се оспособе да деци приближе математику кроз игру од најранијег детињства; 
 

Исход 
предмета 

да знају историјски развој бројева; 
- да знају основне појмове математичке логике и теорије скупова и њихову примену приликом 
решавања логичких и комбинованих задатака; 
- да знају основне геометријске фигуре, мере и систем мера;  
- да знају већи број елементарних задатака који развијају интерес и љубав према математици; 
- да разумеју  суштину основних математичких идеја и оспособе се за математичко и логичко 
закључивање; 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Одабрана поглавља из историје математике.  Одабрана поглавља теорије скупова.  Аритметички 
појмови елементарне математике.  Елементарни геометријски појмови.  Мере и систем мерних 
јединица. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1 Дејић, М., и др. Елементарни појмови из математике,Београд, 2006. 
2 Дирк Ј. Стројк, Кратак преглед историје математике, Београд, 1969 
3  
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

дијалошка, демостративна, развојна, проблемска 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
20 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијуми 10    
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета  Психологија менталног здравља  
Наставник (за предавања) др Биљана Пејић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање знања из области психологије менталног здравља и превенције менталних поремећаја; 
развој способности разумевања дечијих емоција и њиховог утицаја на ментално здравље; развој 
свесности о сопственој улози у унапређењу менталног здравља деце али и о значају очувања 
сопственог. 

Исход 
предмета 

Проширење професионалних компетенција: по завршетку курса требало би да студент буде способан 
да 1. разуме утицај породице и школе на ментално здравље деце 2. препозна свој сопствени утицај на 
ментално здравље деце као и да 3. да свој допринос унапређењу менталног здравља ученика. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Предмет и теоријске основе психологије менталног здравља;Ментално здравље током животног 
циклуса: детињство ( значај породице и родитеља, значај мајке, значај оца, положај детета у 
породици, развојни страхови, емоционално лишавање, развојне сметње, психосексуални развој); 
припрема деце за полазак у школу; полазак у школу ( одвајање, вршњаци, учитељ, установа); 
видови заштите деце од ускраћења од родитељског старања; деца која задају бриге, даровита 
деца, деца са сметњама у развоју, болесна деца, деца ометена породичним приликама; Животне 
кризе и њихово превазилажење савремени проблеми живљења: отуђење, животне кризе; заштита 
менталног здравља. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1  Влајковић Ј: (2003):Животне кризе и њихово превазилажење, друго издање, стр.1-94, Београд, Плато 
2  Симић М., Ковачевић К. (2004): Ментална хигијена, стр. 5-150 Београд, АИ, 
3  Милосављевић М. (1998): Насиље над децом, Београд, ФПН 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Усмено излагање, дијалог; Вежбе укључују анализу примера из праксе; Приказ превентивних 
програма за децу; прикупљање примера који илуструју утицај породице, учитеља, школе и других 
фактора на ментално здравље; Израду превентивних програма за децу; гостовање учитеља и 
разговор са њим; анализу сопственог искуства; самостални рад на предлозима мера за унапређење 
менталног здравља ученика; прикупљање и анализу примера деце са сметњама у развоју; израду 
постера и других садржаја са циљем унапређења мент. здравља и сл. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
15 писмени испит  - 

практична настава 10 усмени испит  60 
колоквијуми 10     
семинари 5     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Страни језик  
Наставник (за предавања) Филиповић З. Маја   
Наставник/сарадник (за вежбе) Филиповић З. Маја  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема  

Циљ 
предмета 

Оспособљавање студената за самостално коришћење стручне литературе на страном језику за 
потребе струке и даље самообразовање. Овладавање лексиком (1200-1400 лексичких јединица) и 
граматичким минимумом. Развој све четири језичке вештине. 
 

Исход 
предмета 

 Овалдавањем стручном терминологјом и оспосабљавање за коришћење стручне летературе на 
страном језику. Оспособљавње стручне литературе при изради завршног рада и основних 
информација путем интернета.  
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Основни фонетског, морфолошког и синтаксичког система страног језика. 
Писање основних облика текста (формално тракционо писмо, пријава, извештаја, резиме). 
Теме из психологије,  педагогије, методике и дечје књижевности. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Наставни план се реализује кроз вежбе из фонетике и граматике које су неопходне за савладавње, 
читање и разумевање текста и нових говорних ситуација.  
 
 

Литература 
1  По избору наставника  
2   
3   
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Монолошка и дијалошка.  
 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања  15 писмени испит   
практична настава  10 усмени испит  60 
колоквијуми  10     
семинари  5     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Филозофија са етиком  
Наставник (за предавања) др Бранкица Поповић 
Наставник/сарадник (за вежбе) -  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

 Упознавање студената са основним појмовима филозофије како би им се олакшало савлађивање 
градива из осталих теоријских предмета. 
 

Исход 
предмета 

 Овладавање основним појмовима, историјским периодима и филозофским теоријама: Играђивање 
позитивних ставова о најзначајнијим друштвеним питањима: национално, расно, полно: Разумевање 
модерне и постмодерне духовности. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 Упознавање студената са основним проблемима и подручјима филозофских истраживања, а 
историјски приступ пружиће им могућност упознавања различитих филозофских становишта и 
праваца .  
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)   
Литература 

1  Чему још филозофија (зборник) 
2  Адорно Т.: Филозофска терминологија 
3  Платон: Држава 
4  Аристотел: Политика и Никомахова етика 
5  Хегел, Г. В. Ф. Хегел: Енциклопедија филозофских наука 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 0 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Настава се одвија у виду предавања која су синтетичка, херменеутичка и педагошки интонирана. 
Остали облици извођења наставе су : семинарски радови, колоквијуми, консуктације итд. 
 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
20 писмени испит   

практична настава - усмени испит 55 
колоквијуми 15     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача за рад у домовима 
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Социологија 
Наставник (за предавања) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов нема 

Циљ 
предмета 

Социологија је наука фокусирана на изучавање друштва,са циљем да идентификује, разуме и објасни догађаје 
и процесе у друштвеним релацијама људи. На тај начин структурисан садржај предмета Социологије има за 
циљ, да одговори на задатак који стоји пред упитаношћу младих академских грађана о друштвеном систему у 
коме живе, о друштвеном деловању и понашању појединаца и група, као и организовању и функционисању 
целокупног друштвеног живота. Између осталог, један од основних циљева изучавања социологије је да упозна 
студенте/студенткиње са основним питањима о односу правног и друштвеног система, о њиховој аутономији и 
међузависности (функције правних институција у друштвеној структури; правне норме и друштвена стварност; 
култура, друштвене вредности и нормативна структура друштва; правне и ванправне норме; религија, морал и 
право; право, политичка моћ и демократске вредности; државне институције; глобални процеси интеграције и 
друштвени аспекти сусрета правних система; постмодерно друштво и границе права; 

Исход 
предмета 

 На основу стеченог знања суденти/студенткиње научиће да разликују иразумеју различите видове друштвених 
односа и друштвенихделовања људи у многобројним областима живота (породица и брак;образовање и школа; 
правни систем и правне институције; право иправна једнакост; појединац, култура и идентитет; политика, 
друштво ипојединац; црква и држава; транзиција, људска права и тржиште рада;право на информисање, медији 
и јавно мњење; масовна култура и 
постмодерно друштво; животна средина, глобализација и право, и др.) каои да практично употребе сазнања о 
деловању различитих друштвенихмеханизама, установа и организација. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Настанак, предмет и подела социологије; 
2. Методологија социолошких истраживања – методе и 
технике истраживања; 
3. Човек и друштво; 
4. Природа, човек и друштво; 
5. Структура и организација друштва; 
6. Друштвене групе и њихова права; 
7. Друштвена моћ; 
8. Нормативни обрасци друштвеног деловања – морал, обичај и право; 
9. Држава и облици политичке власти; 
10. Политика и политичке странке; 
11. Друштвени ризици и изазови глобализације; 
12. Људска права и слободе 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1 Милован Митровић: Увод у социологију и Социологија права, Београд, Правни факултет, 

2006. 
2  Ентони Гиденс: Социологија, Београд, Економски факултет, 2005. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  10 писмени испит   



предавања 

практична настава - усмени испит 40 
колоквијуми 30     
семинари 20     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Основи информатике  
Наставник (за предавања) др Миљана Младеновић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

 Оспособљавање студената за  стицање основне рачунарске писмености и оспособљавање студената 
за коришћење рачунара у даљем школовању и будућем раду. 

Исход 
предмета 

Студенти ће бити информатички писмени и оспособљени за коришћење рачунара и разних 
апликативних програма у даљем раду. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава  
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Информатика и рачунарство, Предмет изучавања, циљ, задаци..., Историјски развој рачунарства, 
Архитектура рачунарског система, Хардвер, Софтвер, Улазни, излазни, улазно-излазни уређаји, 
Алгоритам, Рачунарске мреже, Сигурност рачунарских мрежа, Оперативни системи, Апликативни 
програми, Интернет и комуникације. 
 

Литература 
1 др Лазар Стошић (2010): Информатика и стандардни софтвер РС-а, Висока школа за васпитаче 

струковних студија, Алексинац 
2  Никола Клем (2006): Рачунарство и информатика за први разред гимназије, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 
3  Никола Клем (2006): Рачунарство и информатика за други разред гимназије, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 2006. 
4  Чабаркапа, Нешић (2006): Рачунарство и информатика за други разред гимназије 
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

 Монолошко-дијалошка метода, теккстовно-графичка метода, демонстрационо-илустрациона 
метода, лабораторијско-експериментална метода и практичан рад студената 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања  писмени испит 

 
0-10 

практична настава 0-20 усмени испит 0-30 
колоквијуми 0-20    
семинари 0-20     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Увод у проучавање књижевности 
Наставник (за предавања) др Душица Филиповић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Разумевање   специфичне  природе  књижевног  језика  и  структуре  књижевног текста. 
Овладавање основним књижевнотеоријским појмовима.  Оспособљавање студената за 
самостално изучавање и интерпретирање књижевних дела.    

Исход 
предмета 

Студент познаје специфичну природу књижевног језика и структуру књижевног текста. 
Савладао је основне појмове из области теорије поезије, прозе и драме. Уме самостално да 
тумачи различите књижевне жанрове у складу са савременим методама у проучавању књижевности. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Природа књижевности и задаци проучавања књижевности. Појам науке о књижевности. Појам и 
специфичности песничког језика. Класификација књижевности. Природа и особине поезије, прозе и 
драме. Појам тумачења текста. Спољашњи и унутрашњи приступ књижевном делу. Основне методе у 
проучавању књижевности. Тумачење лирског текста. Тумачење прозног текста. Тумачење драмског 
текста. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Природа књижевности и задаци проучавања књижевности. Појам науке о књижевности. Појам и 
специфичности песничког језика. Класификација књижевности. Природа и особине поезије, прозе и 
драме. Појам тумачења текста. Спољашњи и унутрашњи приступ књижевном делу. Основне методе у 
проучавању књижевности. Тумачење лирског текста. Тумачење прозног текста. Тумачење драмског 
текста. 
 

Литература 
1 Миливој Солар, Теорија књижевности,Школска књига, Загреб, 2001 
2 Драгиша Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености,Издавачка агенција 

“Драганић”, Београд, 1995; 
3 Taња Поповић, Речник књижевних термина, Логос-арт, Београд, 2007 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Метода усменог излагања, разговора, демонстрације, текст – метода.  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
15 писмени испит 

 
25 

практична настава 15 усмени испит 25 
колоквијуми 10     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Породица и савремено друштво 
Наставник (за предавања) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Да студенти стекну основна знања о породици, о њеним појавама и процесима, кретањима и 
законитостима; да студенти стекну увид у начине разматрања основних група питања; појам и 
структура породице; породица и микросиситем друштва; породица као микросистем и породични 
цилкуси; анатомија и патологија породице; пројекција породице у будућности; да студенти стекну 
знања о променама у породици у светским и домаћим размерама, да се суоче са проблемима, 
питањима и дилемама које поред њих поставља нова ситуација породице и да покушају да уз помоћ 
добијених општих сазнања пронађу одговоре актуелне појаве.  

Исход 
предмета 

Студенти су усвојили основни научни појмовно-категоријални апарат социологије 
породице и друштвеног развоја; студенти могу да идентификују основна питања из делокруга 
социологије породице и друштвеног развоја; студенти разумеју различите односе између породице 
и друштва, као и породице и образовања; студенти могу да примене добијена знања у свом 
будућем професионалном раду, који подразумева и њихову сарадњу са породицама ученика. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

(1) Општи елементи и појам друштва; структура друштва; промене и развој друштва; развојни 
процеси у савременим друштвима;критичка теорија савременог друштва; (2) Предмет и 
методолошка усмереност социологије породице; настанак и развој социологије породице; 
основни проблеми и садашње стање дисциплине; анализа основних појмова (породица, 
домаћинство, сродство, брак); полови и родна подела рада у породици; дете и детињство; 
родитељство; ауторитет у породици; породичне вредности; (3) Породица и савремено друштво; 
породична и друштвена промена; типологија породица и потребе породице у друштву; функције 
породице; (4) Процес социјализације у породици; сарадња породице и школе; интеграција и 
дезинтеграција породице; породични циклуси; (5) Патологија породице; породице са поремећеном 
структуром; породице са поремећеним односима. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Тематски прате предавања, а рад се одвија организовањем панел дискусија, радом у пару или 
групи, кроз индивидуалне активности (израда семинарских радова, истраживање преко 
Интернета), радионице, активности на микроистраживачком пројекту. 

Литература 
1 Милић, Анђелка /2001/: Социологија породице: критика и изазови, Чигоја штампа, Београд. 
2 Младеновић, Марко /1995/: Основи социологије породице,Завет, Београд. 
3 Хараламбос, М. /1989/: Увод у социологију, Глобус, Загреб. 
4 Трифуновић, Весна /2006/: Породица и школа, Учитељски факултет, Јагодина. 

  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби 
за самостални рад, менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
15 писмени испит 

 
25 

практична настава 10 усмени испит 25 
колоквијуми 15     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Ликовна култура  
Наставник (за предавања) мр Марија Мојовић-Филиповић 
Наставник/сарадник (за вежбе) мр Марија Мојовић-Филиповић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов   

Циљ 
предмета 

На основу предавања и практичних вежби , кроз разне технике и поступке рада, обезбедити 
потребан фонд знања за стицање и проширивање елементарне визуелне и ликовне културе код 
студената. 
 

Исход 
предмета 

 На практичном делу-вежбама студенти треба путем експеримнтисања, разним техникама и 
поступцима да стекну знање и искуство путем сопственог стваралачког чина. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 Упознавање студената  са свим елементима ликовног изражавања, естетским процењивањем, 
токовима уметности кроз историју и принципима компоновања ликовних дела, уз помоћ 
демонстрације и визуелним средствима . 
 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Кроз вежбе-практични рад, студенти сопственим стваралаштвом  стичу знање и искуство, 
користећи се експериментисањем  у разним техникама и поступцима.  
Овладавање техникама. 
 
 

Литература 
1 Прете, Марија Карла, Де Ђорђис, Алфонсо, Историја уметности, МК Панониа и НС Панонија, 

Нови Сад, 2006. 
2  Игњатовић, Зоран, Ликовна култура за више разреде основне школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2007. 
3  Галовић, Видосава, Гостовић, Бранка, Ликовна култура за средње школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 2005. 
4 Арнхајм, Рудолф,  Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981. 
5 Хозо, Џевад , Умјетност мултиоригинала, Прва књижевна комуна, Мостар, 1988. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 
 
Предавања, вежбе , консултације и семинарски радови 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит 

 
0-25 

практична настава  усмени испит 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Корективна гимнастика   
Наставник (за предавања) др Зоран Јонић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима кретања, 
планирање, припрема и организација активности у области физичке културе, уочавање и 
препознавање постуралних поремећаја код деце, сарадња са медицинском установом, сарадња са 
родитељима, перманентно руковођење вежбања за њихову превенцију и отклањање. 

Исход 
предмета 

Оспособљавање студената за праћење и перманентно осавремењивање наставног процеса у области 
корективне гимнастите, мере превенције и корекције постуралних поремећаја деце, препознавање и 
отклањање телесних деформитета путем физичких вежби,критичко коришћење литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Улога, значај и законитости кретања као природне потребе човека, физичко васпитање у спрези са 
осталим граничним наукама, значај природних облика кретања као средства физичког васпитања у 
процесу правилног раста и развоја човечијег организма, основе анатомије човечијег тела, 
корективне вежбе и вежбања по сегментима у зависности од регије постуралног поремећаја. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе, Практична настава у виду курса,Консултативна настава, Студијски истраживачки рад 
Практична настава: Вежбе превенције и корекције стопала, ногу, кичменог стуба (сколиотично 
лоше држање, лордотичко лоше држање, кифотично лоше држање,...) 

Литература 
1 Стојиљковић, С.: Основе опште антропомоторике, СКЦ Ниш, 2003. 
2 Херодек, К.: Општа антропомоторика, СИА Ниш, 2006. 
3 Ђурашковић, Р: Основе спортске медицине, ФФК Универзитета у Нишу, 2002. 
4 Котуровић, Љ.: Корективна гимнастика, НИП Парнизан, Београд, 1988. 
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, семинар и вежбе 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
10 писмени испит 

 
 

практична настава 15 усмени испит 50 
колоквијуми 15     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Методологија педагошких истраживања са елементима  статистике 
Наставник (за предавања)  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН) - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање знања о процесу научног сазнавања и истраживањима у васпитању и образовању. 
Поступци и инструменти у педагошким истраживањима, обрада и приказивање резултата 
истраживања. 

Исход 
предмета 

 Оспособљеност студената за самосталан истраживачки рад у васпитању и образовању 
 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 Сусштина методологије научног рада у васпитно-образовном процесу. Процес научног сазнавања. 
Истраживања у васпитању и образовању.: врсте и пројектовање. Методе педагошких истраживања: 
смисао и значај, критеријуми класификације, врсте, проблем избора и примене. Хипотезе и 
варијабле у педагошким истраживањима. Поступци и инструменти у педагошким истраживањима: 
врсте, конструкција, метријске карактеристике и др. Популација и узорак у педагошким 
истраживањима: појам, врсте, карактеристике, избор узорка, узорковање и др. Обрада и 
приказивање резултата. Писање извештаја о спроведеном истраживању (принципи научног рада, 
структура извештаја, култура коришћења извора и др.), обликовање и објављивање стручног и 
научног рада. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Упознавање са методологијом обраде појединих проблема у васпитно–образовном процесу. Израда 
пројекта истраживања који је студент уз сагласност наставника одабрао. 
 
 
 

Литература 
1  Банђур, В., Поткоњак, Н. (2006): Истраживачки рад у школи, Стручна књига, Београд. 
2 Банђур, В., Круљ, Р., Радовановић, И. (1996): Статистика у педагошким истраживањима, 

Универзитет у Приштини, Приштина. 
3  Кундачина, М., Банђур, В. (2007): Методолошки практикум, Учитељски факултет Ужице. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Методе извођења наставе: метода усменог излагања, разговора, демонстрације, текст - метода, 
метода лабораторијских и других практичних радова. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит 

 
0-25 

практична настава  усмени испит 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  
Основне струковне студије за образовање васпитача за рад у 
предшколској установи 

Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Породична педагогија  
Наставник (за предавања) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов нема 

Циљ 
предмета 

Да студенти стекну што потпунија знања о породици, њеној васпитној функцији и научним остварењима те 
функције, као и афирмација вредности породичног живота у развоју личности у друштву и нашој култури. 

Исход 
предмета 

Усвајање  релевантних знања за непосредан рад са децом у породици у зависности од њихових могућности, 
интересовања; образовање родитеља за  коришћење литературе; 
сарадњу са  родитењима у реализацији васпитно-образовних задатака као и за уочавање  и стручно решавање 
васпитних проблема, 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 
 
 

 
1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ПОРОДИЧНЕ ПЕДАГОГИЈЕ 
2. ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА У СИСТЕМУ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 
3. ОДНОС ПОРОДИЧНЕ ПЕДАГОГИЈЕ И ДРУГИХ НАУКА 
4. ИСТОРИЈСКИ  ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ПОРОДИЧНЕ ПЕДАГОГИЈЕ 
5. ПОЈАМ, РАЗВОЈ И ТИПОВИ ПОРОДИЦЕ 
6. УТИЦАЈ ТИПА ПОРОДИЦЕ НА ВАСПИТАЊЕ  
7. ФУНКЦИЈА САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ 
8. ВАСПИТНЕ МОГУЋНОСТИ ПОРОДИЦЕ 
9. УТИЦАЈ ПОРОДИЧНИХ СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ВАСПИТАЊЕ  ДЕЦЕ 
10. ПОРОДИЦА КАО ВАСПИТНИ ЧИНИЛАЦ 
11. ПОРОДИЦА КАО ФАКТОР СОЦИЈАЛИЗЦИЈЕ 
12. КОМПОНЕНТЕ ВАСПИТАЊА 
13. ПЕДАГОШКЕ ОСНОВЕ ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА 
14. ПРИНЦИПИ У ПОРОДИЧНОМ ВАСПИТАЊУ 
15. МЕТОДЕ У ПОРОДИЧНОМ ВАСПИТАЊУ 
16. СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА 
17. ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ОДЛИКАМА 
18. САРАДЊА ПОРОДИЦЕ, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ШКОЛЕ 
19. ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Оспособљавање студената за   самостално деловање у васпитању своје деце и помоћ родитељима у васпитању 
своје деце. 
 
 

Литература  
 

1 Голубовић, З. (1981): Породица као људска заједница, Напријед, Загреб 
2 Продановић, Љ. (1979): У чему, кад, како сарађивати с родитељима у предшколској установи-Прилог методици 

рада са родитељима, Финансијски водич, Београд 
3 Ђорђевић, Б.(1985): Савремена породица и њена васпитна улога,Просвета, Београд 
4 Вилотијевић, Н, (2006): Породична педагогија, Школска књига, Београд 

Грандић, Р, (2001): Породична педагогија, прив.издање, Нови Сад 
5 Станојловић, Б, (1994): Породица и васпитање деце, Научна књига, Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

       3                      1                        
Методе 
извођења 
наставе 

Предаљвања и  дебата; вежбе; семинарски рад ,консултације. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит Поена   
активност у току  
предавања  20 писмени испит    
практична настава  18 усмени испит до   46 
колоквијуми       
семинари  16     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Сценска и луткарска уметност  
Наставник (за предавања) мр. Марија Мојовић-Филиповић 
Наставник/сарадник (за вежбе) мр. Марија Мојовић-Филиповић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са уметношћу позоришта, опере, балета, кабареа и могућности примене 
стеченог знања у раду са децом. 
 

Исход 
предмета 

 Упознавање студената са историјским развојем позоришне уметности, настанка сценско дела и 
најзначајних сценских ствараоца. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 Наставно градиво се састоји од више тематских целина: 
- Историја сценских уметности: 
- Историја позоришта, опере и балета: 
- Израда скица за сцену и костим и  
- Припрема луткарске представе. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Стицање знаа о луткарској и сценској уметности кро практични рад и развијање маште и 
креативности приликом савладавања технике израде лутке и костима.  
Развијање љубави према позоришној уметности и разумевање њене улоге у друштву. 
 

Литература 
1 Гранд Нил: Историја позоришта, Завод за уџбенике, Београд, 2006. 
2 Мисаиловић Миленко; Креативна драматургија, Стерино позорје, Прометеј, Нови Сад, 2000. 
3   
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Усмено излагање,  демонстрације филмске пројекције. 
 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава 15 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Култура младих и комуникација   
Наставник (за предавања) др Душица Филиповић  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Да студенти стекну општа знања о култури и културним појавама, као и знање о томе да је култура 
у целини и по своме смислу битно друштвени феномен; да студенти стекну знања о томе да 
материјална, класна, као и генерацијска позиција и искуство појединаца и група утичу на 
формирање њиховог културног идентитета и облике културног изражавања; да студенти стекну 
основна знања о генерацијским специфичностима и карактеристикама културе младих. 

Исход 
предмета 

Студенти су усвојили основни научни појмовно-категоријални апарат социологије културе; 
студенти могу да идентификују основна питања из делокруга социологије културе и културе 
младих; студенти разумеју различите односе између генерације младих и глобалног друштва и 
доминантне културе; студенти могу да примене добијена знања у свом будућем професионалном 
раду, који подразумева и преношење културних модела ученицима. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

(1) Социолошки појам културе, прогреса, традиције и цивилизације; поткултура и контракултура, 
друштвене структуре и култура; културни идентитет; културна динамика, акултурација и 
енкултурација, теорије о културним променама;социолошки аспекти културе масовног друштва; 
снобизам; игре и спорт; мода и њене друштвене функције; (2) Однос између типова културе и 
типова личности и понашања; културна организација развоја у раном детињству; културни развој и 
формално школовање; адолесценција у различитим културама и историјским раздобљима; 
културна структура преображаја адолесцената; друштвено и културно конструисана значења која 
усмеравају адолесценте; мултилинеарност човековог развоја и његова зависност од културног 
контекста; (3) Културне промене и образовање; социокултурни миље школе; социјализација 
културе; улога образовања у ширењу културе; функције културе основне школе; ученици и 
функције културе основне школе; масовни медији и образовање; (4) омладинске поткултуре; 
слободно време и млади; животни стилови и млади; музика и млади; однос младих према породици 
и заједници; вредности и млади; језик и комуникација; контракултуре младих. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе тематски прате предавања, а рад се одвија организовањем панел дискусија, радом у пару или 
групи, кроз индивидуалне активности (израда семинарских радова, истраживање преко 
Интернета), радионице, активности на микроистраживачком пројекту. 

Литература 
1 Илић, Милош /1989/: Социологија културе и уметности,Научна књига, Београд. 
2 Валсинер, Јан /1997/: Човеков развој и култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
3 Чејни, Дејвид /2003/: Животни стилови, Clio, Београд. 
4 Трифуновић, Весна /2001/: Сеоске школе и култура, Учитељски факултет, Јагодина. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Метода усменог излагања; метода разговора (хеуристички облик 
разговора, дискусија); текстуална метода, метода илустративних радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 15     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Превенција поремећаја у понашању    
Наставник (за предавања) др Симона Палчевска 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају знањима о узроцима, врстама и последицама поремећаја у 
понашању предшколске деце и адолесцената; оспособљавање студената за самостално учење, 
анализирање, закључивање и критичко мишљење као и благовремено уочавање поремећаја у понашању; 
стицање сазнања о доменима и делотворности педагошко превентивног деловања у вртићима и домовима; 
подстицање студената  на анализу педагошких проблема и примену теоријског 
знања у практичном понашању – животу у конкретним ситуацијама; развијати способности студената за 
педагошко – социјалну идентификацију, превенцију и терапијско деловање на друштвено 
неприхватљиво понашање предшколске деце и адолесцената. 

Исход 
предмета 

Да се студенти оспособе да критички мисле, анализирају и благовремено уочавају поремећаје у понашању; Да 
се осамостаљују у учењу, самосталном истраживању и проучавању узрока поремећаја у понашању;  Да  
овладају  компетенцијама  за  педагошко  –  социјалну  идентификацију  превенцију  и терапијско деловање у 
породици, групама вршњака, вртићу, домовима и другим местима. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Суштина, значај и основне карактеристике поремећаја у понашању; Појмовно одређење 
поремећаја у понашању; Узроци поремећаја у понашању; Облици и последице; Преступничко 
понашање младих; Значај породице за формирање личности; Појава поремећаја у понашању и 
њихова превенција; Поремећај личности: симптоми поремећаја, подела поремећаја, узроци 
настајања и начин испољаваља, облици поремећаја понашања; Препознавање – дијагностиковање 
поремећаја; Облици терапијских метода лечења; Превенција поремећаја: превенција и терапијско 
деловање у образовним институцијама, у породици, слободном времену, групама вршњака, 
вртићу, домовима...Израда програма превенције, комуникације и тимског рада. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Садржаји предмета се реализују кроз дискусију, тимски рад, анализу литературе, преиспитивање примера из 
праксе, презентације индивидуалних и групних радова студената, студије случаја. 

Литература 
1 Крнета, Љубомир.: Педагогија младих са поремећајима у друштвеном понашању, Дефектолошки 

факултет, Београд, 1978. Бојанин, Светомир: Школа као болест, „Просвета“, Београд, 1991 
2 Olweus,  Dan:  Насиље  међу  децом  у  школи,  „Школска  књига“,  Загреб,  1998.  Крњајић,  Стеван: 

Социјални односи и образовање, ИПИ, Београд 2002. 
3 Хајдуковић, Чедомир.: Преступничко понашање младих, Савремена администрација, Београд, 1975. 
4 Петровић, Милица и Радовановић, Добривоје: Преступништво малолетника, бежање од куће, бежање 

од школе, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1977. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Реализација наставе се заснива на интерактивном приступу, тимском раду, анализирању литературе, 
пеиспитивању примера из праксе и презентацији индивидуалних и групних радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 15     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Реторика   
Наставник (за предавања) др Милорад Филић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање знања о основним појмовима и принципима реторике и оспособљавање за његову правилну 
и племениту примену у васпитно- образовном процесу. 

Исход 
предмета 

Истицање значаја елоквенције њено препознавање и неговање код студената. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Почеци реторике у древној Хелади. Карактер римске реторике. Предмет и методе реторике; 
Реторика као  песничко  умеће;  Реторика  као  говорничка  вештина;  Реторика  као  филозофска  
дијалектика; Реторика  као  наука;  Врсте  говора;  Врсте  стила; Ритмичко,  отмено,  сликовито  
изражавање; Дескриптивно и нормативно у реторици. Улога осећајности у реторици; Говор 
испуњен мржњом, страхом, љубављу; Испразан говор; Уверљив говор. Говор истине; Исихазам- 
разборито ћутање.Племенито надметање у говорништву. Реторика и филозофија језика; Реторика и 
семиологија. Традиционална и савремена реторика. Значај говорничке вештине у наставној 
делатности 
 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Почеци реторике у древној Хелади. Карактер римске реторике. Предмет и методе реторике; Реторика 
као песничко умеће; Реторика као говорничка вештина; Реторика као филозофска дијалектика; 
Реторика као наука; Врсте говора; Врсте стила; Ритмичко, отмено, сликовито изражавање; 
Дескриптивно и нормативно у реторици. Улога осећајности у реторици; Говор испуњен мржњом, 
страхом, љубављу; Испразан говор; Уверљив говор. Говор истине; Исихазам- разборито 
ћутање.Племенито надметање у говорништву. Реторика и филозофија језика; Реторика и 
семиологија. Традиционална и савремена реторика. Значај говорничке вештине у наставној 
делатности. 

Литература 
1 Љубомир Тадић, Реторика, Београд 1978; 
2 Сретен Петровић, Реторика, Београд, 1975; 
3 Милош Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд, 1972; 
4 Изворна дела: Аристотел, Реторика, Београд, 2000; 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 15     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Традиционалне игре  
Наставник (за предавања) др Зоран Јонић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Вапитно-образовним радом који се базира на неговању традиционлане усмене баштине развија се 
колктивна свест о важности очувања облика традиционалног извођења.  

Исход 
предмета 

Устројавањем процеса овладавања традиционалних игара, са својим многостраним и разноврсним 
одликама, постиже се оспособљавање стручности будућих васпитача за рад са децом различитог 
узраста.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Етнокореолошке целине: Централна Србија, Западна Србија, Североисточна Србија, Војводина, 
Југоисточна Србија. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Обрадом музичко-фолклорне граће студент ступа у додир са јединственом, разноврсном грађом 
забавних и обредних игара.  

Литература 
1 Д. и Љ. Јанковић, НАродне игре I-VIII, Просвета, Београд, 1934-1964.  
2 др Оливера Васић, Трагови, Опстајање, Сећање, Art Grafik, 2004-2005. 
3  
4  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Практична-демонстративна, функционална, презентације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 15     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Дидактика 
Наставник (за предавања) др Симона Палчевска 
Наставник/сарадник (за вежбе) Часлав Стоиљковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Сазнавање и тумачење објективних законитости наставног процеса и успешно управљање тим 
процесом. Изграђивање општих смерница за обављање васшпитно-образовне делатности. 
 

Исход 
предмета 

 Оспособљеност студената за практични рад у васпитно-образовним установама. 
 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 
Конститутивна питања и развој дидактике. Конститутивна питања дидактике: предмет, методологија, систем и 
језик. Однос дидактике и других наука. Законитости у дидактици: закони, принципи, правила. Дидактичке 
теорије. Развој дидактике. Теорије и врсте наставе. Настава – појам, смисао, задаци, фактори. 
Интердисциплинарна заснованост наставе: телеолошка, гносеолошка, психолошка, кибернетичка и др. 
Дидактичке концепције наставе. Врсте наставе. Курикуларна теорија и евалуација. Курикуларна теорија 
наставе. Циљеви и задаци наставе. Наставни садржај. Активности и начини рада (облици, методе, модели) 
ученика и наставника у настави. Наставни процес – етапе и организација. Наставни објекти и дидактички 
медији. Евалуација у настави. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Расправе и анализа: из домена литературе, наставних планова и програма, уџбеника, упознавање са 
методологијом обраде појединих дидактичких проблема, израда модела за праћење васпитно-образовног 
процеса. Студент је дужан да благовремено обави истраживачки рад који је уз сагласност наставника добио и 
преда семинарски рад. Дидактичко-педагошка пракса. 
 
 

Литература 
1  Баковљев, М. (2005): Дидактика, Учитељски факултет, Сомбор. 
2  Вилотијевић, М. (2000): Дидактика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
3  Круљ, С. Р., Качапор, С., Кулић, Р. (2002): Педагогија, Свет књиге, Београд. 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Метода усменог излагања, разговора, демонстрације, текст - метода, метода лабораторијских и 
других практичних радова.  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит 

 
0-25 

практична настава  усмени испит 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Методика са моделима организације рада у домовима  
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Разумевање специфичности унутрашње организације   у зависности од категоризације домске заједнице или 
специјализоване васпитне установе(у домовима за  децу без родитељског старања, ученичким, 
студентским, васпитно-поправним, домовима са школом за децу оштећеног говора и слуха итд.) и 
специјалним институцијама (центрима за дневни рад са децом посебним потребама,итд). 

Исход 
предмета 

Упознавање  са  типологијом  и  различитим  моделима  живота  и  рада.  Увиђање различитих, начела, 
садржаја и распореда активности, с обзиром на тип установе. Разумевање састава васпитаника и штићеника, 
а самим тим и увиђање и разумевање конкретних организационих форми у зависности од узрасних, 
породичних, социјалних и индивидуалних и других одређујућих карактеристика. Разумевање различитих 
методичких приступа у зависности од модела институција. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Врсте и типови домова, код нас и свету. Традиционалне и терапеутске коцепције домова. Разлике по 
питању, начела, садржаја и распореда активности, с обзиром на тип установе. Организационе форме  у 
зависности од узрасних, породичних, социјалних и индивидуалних и других одређујућих   карактеристика. 
организације послова за задовољење примарних али и специфичних потреба васпитаника, организација 
активности за одржавење и унапређивање образовне успешности. Кадровска организација. Дневна 
организација. Организација слободног времена и креативних активности. Специфичност методичких 
приступа у зависности од типова институција. Популарни модели програмских иницијатива васпитно-
образовног рада у домовима у свету (the Wellness Model, Asset-based Model, Community Standards Model, 
Living-Learning Model, BASIC Model, Cultural-based model). 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе, Други облици наставе, Израда задатака за самостални рад  

Литература 
1 Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, (1998), 

Министарство просвете Републике Србије, Београд 
2  Група аутора, Васпитни рад у домовима, Београд, 1983 
3 Росић, В.(2007) Домска педагогија, Наклада, Задар; 
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит 

 
0-25 

практична настава  усмени испит 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Сарадња породице и дома   
Наставник (за предавања) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни  
Услов   

Циљ 
предмета 

Оспособити студента да стечена знања преведу у васпитне поступке на релацији сарадње породице и дома 
 

Исход 
предмета 

 Примена стечених знања у пракси. 
Да родитељи детета и васпитач буду активни чиниоци у васпитању 
  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

 
Дефинисање основних појмова (породица, дом), Континуитет и исказивање успеха и неуспеха у дому, Значај 
сарадње породице и дома у васпитно-образовни процес, Планирање сарадње породице и дома, Основни облици 
сарадње породице и дома, принципи сарадње породице и дома. Породица као значајан фактор у васпитању 
деце. Улога домова и породице у социјализацији личности. Сарадња породице и домова као отворени систем.  
Чиниоци који утичу на правилно узајмно деловање породице – дома.  
 
 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1 Драган Јешић, Домска педагогија, Учитељски факултет, Јагодина, 2008.  
2 Михајловић-Николић В., Личност васпитача у савременом васпитном раду, МИН просвете РС, 1998  
3 Трнавац Н. , Методички аспекти остваривања програма васпитног рада у домовима ученика, Савез 

педагошких друштава Војводине, Нови Сад, 1997.  
4  Мандић Т., Психологија комуникације, Београд, 2003.  
5 Митровић Р., Организација живота и рада и програмирање и реализације васпитног рада у 

домовима ученика, Савез педагошких друтава Војводине, Нови Сад, 1997.  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

 
Појмовно одређење, метода поучавања, убеђивања, вежбања и навикавања  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит 

 
0-25 

практична настава  усмени испит 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима  
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Васпитање за хумане односе  
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов нема 

Циљ 
предмета 

Подстицање студената на развијање хуманизма у свакодневном животу и васпитно – образовном 
раду. Упознавање са садржајима о хуманизацији односа међу половима у програмима предшколског 
образовања и васпитања 

Исход 
предмета 

Студент разуме важност хуманизације односа међу половима од раног детињства, пресудну улогу 
породичног васпитања, личног примера родитеља. Студент ће бити оспособљен да теоријска знања 
примењује тако да хуманизација односа међу половима доприноси васпитању за одговорно 
родитељство од рођења детета преко породичног и институционалног образовања и васпитања. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 
 
 

Суштинске одлике хуманизма (могућности развијања хуманизма у нашим условима у предшколским 
установама, колективном животу – дому, школи). Педагошки хуманизам. Утицај вршњака, породице 
и друштвене средине на понашање и хуманизацију младих. Утицај институција и васпитача на 
хуманизацију односа међу половима. Односи васпитач – васпитаник као чинилац хуманизације 
односа међу половима. Неки чиниоци који доприносе хуманизацији односа међу половима (љубав 
према деци, позиву и спремност да се поштује личност васпитаника). Методе, поступци и средства 
васпитног деловања који доприносе хуманизацији односа међу половима. Развијање свесне 
дисциплине као претпоставке хуманизације односа. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  

Литература  
 

1 Министраство просвете: Васпитање младих за хумане односе међу људима и планирање 
породице, Приручник за наставнике, Београд, 1999. стр. 17-39, 45-60, 75-81, 105-123, 193-200, 211-
234 

2 Петар Мандић: Изабрана дјела, Педагошки факултет, Осијек, 1988. стр. 5 – 136. 
3 Петар Мандић: Хуманизација односа у школи, Просвјетно – педагошки завод, Сарајево, 1980. 
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

      3                   1   - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, рад у малим групама, решавање проблемских задатака, дијалог, вежбе, семинари. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит Поена   
активност у току  
предавања 

 
0-15 писмени испит  

 
0-25 

практична настава  усмени испит до 0-25 
колоквијуми 0-20     
семинари 5-15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Игра и плес 
Наставник (за предавања) др Зоран Јонић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Зоран Јонић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

 Упознавање студената са врстом, значајем и историјским развојем дечијих игара и њиховом 
применом у пракси, као и развијање психо – моторичке способности код деце и њихова 
социјализација. 
 

Исход 
предмета 

 Упознавање са настанком дечије игре и овлдавање знањима и вештинама у организовању дечијих 
игара и плеса.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава    
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

  Природа и значај игре: Културолошко и социјолошко одређење игре: Класичне и савремене дечије 
игре: Традиционалне и савремене дечије игре,:Драмске игре: Ритмика и плес. 
 

Литература 
1 Е.Каменов, Интелектуално васпитање кроз игру, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

1983. 
2 Група аутора, Игре и играчке, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1983 
3 Н.Трнавац, Дечје игре некад и сад, Креативни центар, Београд, 1987. 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

 Настава се изводи вежбама у групном раду 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

10 
писмени испит   

практична настава 30 усмени испит 60 
колоквијуми -     
семинари -     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Екологија 
Наставник (за предавања)  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни  
Услов  нема 
Циљ 
предмета 

Усвајање  основних  еколошких  садржаја  што  омогућава  разумевање  природних законитости и живот у 
сагласју са природом. 

Исход 
предмета 

Код студената иницира радозналост за сопствено окружење и  развија љубав према природи, што доприноси 
преношењу порука најмлађима да живе у хармонији са околином. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Увод у екологију; Наука будућности- наука о опстанку; Оквир живота; Дом живих бића; Животни фактори – 
ткачнице живота; Подела еколошких фактора; Абиотички фактори; Биотички фактори; Антропогени 
фактор; Низ подсистема: јединка, популација, бројност и густина популације, распоред популације, 
наталитет и морталитет, раст популације; Животна заједница- биоценоза;  Животно  станиште-биотоп;  
Екосистем-јединство  биотопа  и  биоценозе;  Произвођачи, потрошачи и разлагачи; Биосфера; Све живо 
ужива исти ваздух; Вода- крвоток Земље; Земљиште- 
компонента животне средине; Србија- земља очуване природе; Чувати и сачувати природна добра; 
Национални паркови Србије; Остала заштићена природна добра; Природне реткости; Бон тон у природи; 
Организован систем праћења стања животне средине-биомониторинг; Разноврсност живог света-
биодиверзитет. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Увод у посматрање природе; Еколошки дневник; лупа, микроскоп; Природњачки кутак у вртићу; 
Трагови у природи; Зељасте биљке и гљиве; Сушење, пресовање-хербаријум; гљиве; дрвеће- годови; 
шишарке, плодови и семење; Отисци листа и нерватуре; Живот у воденој средини- живот и бари, 
акваријум; Посматрање птица; птице станарице и птице селице; сакупљање пера; хранилице; гнезда; 
Посматрање инсеката и других бескичмењака-живот у шумској стељи; кишне глисте;  гајење  лептитира;  
паукова  мрежа;  Посматрање  сисара  и  других  кичмењака;  Фенологија. 
Семинарски радови, Интерактивна настава; студије случајева 

Литература 
1 Гордана Брун, Војислав Васић, Биљана Гачановић, Радивоје Мандић, Вера Матановић, Мирјана 

Скенџић и Олга Стаматовић /1995/: Зелени путокази-приручник за еколошко образовање 
васпитача 

2 Практикум за еколошко образовање учитеља (1992) Градски секретаријат  за заштиту 
животне средине, Педагошка академија за образовање учитеља у Београду. 

3 Светлана Ћурчић, Будислав Татић /2003/: Слике из природе , ННК Интернационал, Београд. 
4   
5   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

1 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби 
за самостални рад, менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

10 
писмени испит   

практична настава 30 усмени испит 60 
колоквијуми -     
семинари -     

 



 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Методика васпитно-образовног рада у домовима 
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање теоријских и практичних знања и способности: 1) Организације васпитног рада у домовима; 2) 
Организације слободног времена; 3) Планирање васпитног рада; 4) Евалуација васпитног   рада   у   
домовима;   5)   Дијагностиковање   и   указивање   саветодавног   и   педагошко- инструктивног рада са 
ученицима; 6) Васпитно деловање у малим групама. 

Исход 
предмета 

У оквиру наставе овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције: умешност 
организације, комуникације и извођења свих видова педагошког рада, дијагностиковања и указивања 
саветодавне и педагошко-инструктивне помоћи ученицима 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Област 1: Појам, предмет и задаци Методике рада домског васпитача; Специфичности организације 
васпитног рада у домовима уечника; Структура педагошког рада у домовима ученика; Ритам радног дана 
у домовима ученика. Област 2: Функција васпитача у домовима. Методичке основе организације 
појединих видова педагошког рада ученика у домовима. Област 3: Методе, облици, дијагностика, 
саветовање и евалуација. Методе васпитног рада. Васпитни рад у малој групи. Дијагностиковање, 
испитивање потреба и интересовања ученика. Методичке основе саветодавног рада васпитача са ученицима: 
Индивидуални и групни саветодавни рад.Методичке основе праћења и вредновања ученика у домовима: 
Педагошка документација за праћење; Инструменти за мерење остварених резултата; Вредновање 
остварених резултата . Област 4: Објекти за смештај и организацију васпитног рада: Нормативи у 
домовима. Нормативи опремања објекта васпитног рада. Нормативи за изградњу домских објеката. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

ИНТЕРАКТИВНИ РАД У МАЛОЈ ГРУПИ- ВЕЖБЕ Пријем ученика у дом; Упознавање са режимом рада у 
дому; Програмирање васпитног рада у дому;Израда документације за праћење и дијагностиковање;Технике 
индивидуалног и групног саветодавног рада;Комуникација између ученика и васпитача;Решавање 
конфликта;Бићеш човек;Умеће разумевања и слушања; Како се осећам у дому;Дружење и пријатељство;Шта 
је успех, шта је срећа;Клима разумевања у дому – лепа реч;Порука о раду – примери изузетних људи људи из 
света науке, уметности, спорта. 

Литература 
1 Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова, Министарство просвете Србије, 

Београд, 2002.; 
2 Ракић, Б. Васпитно деловање у малим групама, завод за уџбенике, Сарајево, 1974 
3 Франковићм Д. и група аутора: Васпитни рад у домовима ученика, Делта-прес, Београд, 1973 
4 Јешић, Д.: Породица и слободно време, Учитељсkи факултет, Ужице, 2001 
5  Јешић, Д.: Моделовање васпитног рада у домовима ученика утемељено на принципима Валдофске и 

хумано личносне педагогије, Zbornik povzetkov I mednarodne konference vzgoiteljev dijaških domov Separat 
speciale, Ljubljana, 2007 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби 
за самостални рад, менторски рад. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     



 

Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Рад са децом са посебним потребама  
Наставник (за предавања) др Симона Палчевска 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Општи циљ предмета је развијање осетљивости студената да препознају и одговоре на посебне потребе све деце 
у васпитној групи; разумевање и прихватање различитости деце у интелектуалном, емоционалном, социјалном, 
физичком, социо-културном и сваком другом погледу; припрема студената за стварање неопходних услова који 
ће омогућити учење и социјалну партиципацију за сву децу у васпитној групи. Програм предмета је конципиран 
тако да обезбеди систематску припрему за све изазове и могућности рада у хетерогеним васпитним групама, да 
развије и продубљује разумевање појма и садржаја инклузивног образовања, са циљем повећања знања, вештина 
и позитивних ставова (компетенција) васпитача да имплементирају успешну инклузивну праксу 

Исход 
предмета 

Разумевање појма и садржаја инклузивног образовања; развијена осетљивост на психолошке, образовне и 
социјалне потребе деце; трагање и ослањање на очуване потенцијале деце током васпитно-образовног процеса; 
успешна комуникација са децом: разумевање значаја стварања поверења и социоафективних веза за процес 
учења и социјализације; стварање и одржавање односа поверења и сарадње са родитељима деце са посебним 
потребама; разумевање значаја и примена поступака партнерства насупрот дисциплиновању; подстицање 
интеракције међу вршњацима у васпитној групи, регулисање односа међу децом и развијање солидарности; 
развијање самопоштовања деце; поштовање и уважавање културног идентитета све деце и ученика у васпитној 
групи. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Психолошко-педагошке основе инклузивног образовања. Инклузија као интернационално прихваћена образовна 
политика. Инклузивно образовање као прилагођавање васпитно образовне институције посебним потребама 
деце. Дефинисање појма посебних потреба.Едукативни и медицински дискусрс у одређењу посебних потреба. 
Идентификација, праћење и подршка васпитача даровитој деци у васпитној групи. Деца ометена у развоју. 
Социо-културно депривирана деца, деца припадника маргинализованих група и националних мањина. 
Партнерски однос у васпитању. Припрема предшколске установе за инклузију деце са посебним потребама. 
Стварање услова за инклузивну васпитно-образовну праксу. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки 
рад) 

Педагошке и методичке импликације теоријских концепата инклузије деце са посебним потребама у васпитним 
групама. Значај интерперсоналних односа и климе у разреду. Начини обезбеђивања социјалне партиципације 
деце са посебним потребама. 

Литература 
1 Дениелс, Е., Стафорд, К. (2001): Интеграција деце са посебним потребама. Дечји вртић као породични 

ентар. Програм усмерен на дете и породицу. Центар за интерактивну педагогију. Београд. 
2 Хрњица, С. (2004): Школа по мери детета, Приручник за рад са ученицима редовне школе ометеним у 

азвоју. Институт за психологију Филозофског факултета у Београду. 
3 Хрњица, С., Митровић, А., Стојановић, Ј. (уред.) (2003): Увод у компензаторно образовање. Друштво за 

унапређивање ромских насеља. Београд. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби 
за самостални рад, менторски рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Педагошко инструктивни рад  
Наставник (за предавања) др Симона Палчевска 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Стицање знања из области педагошког корективног рада и превенције развојних поремећаја;развој 
способности разумевања поремећаја у развоју детета. 
 

Исход 
предмета 

Оспособљавање студената за праћење и перманентно осавремењивање наставног процеса у области 
педагошког корективног рада, мере превенције и корекције, препознавање и отклањање одређених 
развојних поремећаја. 
 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Појам корективног педагошког рада 

2. Основни дефектолошки појмови 

3. Појам и динамика дисхармоничног развоја личности 

4. Органски,психолошки и средински фактори у настанку развојних поремећаја 

5. Класификација развојних поремећаја 

6. Деца са граничним способностима 

7. Предшколска установа у односу на соматске болести 

8. Васпитач у раду са родитељима деце са сметњама у развоју 

 
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1 Ераковић Т., Корективни педагошки рад, ЗУНС, Београд 1995.  
2 Станковић-Ђорђевић М., Деца са посебним потребама, ВШОВ Пирот, 2002.  
3  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Монолошка, дијалошка, демонстрације,  практичних радова, консултације.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Рад са даровитом децом  
Наставник (за предавања) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Схватања значаја способних људи за напредовање друштва. Пажња према даровитим људима. Истраживање 
могућности, како задовољити различите могућности и различите потребе младих који се образују. Упознавање 
са факторима који су значајни за постизање успеха у учењу и раду. 

Исход 
предмета 

Стечено знање о утврђивању, разликовању и објашњавању појмова даровитости, обдарености, талента. Умеће 
препознавања тих ученика. Стечено знање о питањима која се односе на креативност. Разликовање високих 
интелектуалних способности од стваралаштва. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Област 1. : Схватање и теорије о способностима. Дефиниција даровитости. Даровитост и креативност. 
Схватања о креативности. Интелигенција и стваралаштво особине креативних личности. 
Област 2. : Проблеми идентификације даровитих. Проблем идентификовања даровитих. Хомогено груписање. 
Редовна одељења са обогаћеним програмом. Школска акцелерација. 
Област. 3. : Рад са даровитим ученицима у оквиру редовне наставе. Рад са даровитим ученицима у оквиру 
додатне наставе и слободном времену. Рад домског васпитача са даровитим младима. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Вежбе, практикум, Студијски истраживачки рад 

Литература 
1 Босиљка Ђорђевић: Индивидуализација васпитања даровитих, Институт за педагошка 

истраживања, Београд, 1979. стр. 13-88, 111-153. 
2 Радивој Квашчев: Могућности и границе развоја интелигенције, Нолит, Београд, 1981. стр. 184-225. 
3  
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

вербалне, текстуалне, компаративне  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Интеркултуларно образовање 
Наставник (за предавања) др Ранђел Стошић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  

Циљ 
предмета  

Исход 
предмета  
Садржај предмета 

Теоријска 
настава  
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1  
2  
3  
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

     

Методе 
извођења 
наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит  
колоквијуми     
семинари     

 
 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Конструктивно решавање сукооба 
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  

Циљ 
предмета  

Исход 
предмета  
Садржај предмета 

Теоријска 
настава  
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1  
2  
3  
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

     

Методе 
извођења 
наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит  
колоквијуми     
семинари     

 
 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Саветодавни и социјални рад  
Наставник (за предавања) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Упознавање и овладавање различитим облицима социјално-педагошког рада (превнтивним, 
васпитним, саветодавни и др.). Стицање знања и вештина потребних за идивидуални и групни рад 
са младима на личном и социјалном развоју, самопоуздању, развијању вредности и ставова, 
испуњавању развојних потреба, те комуникацији, решавању конфликата и узамања активног 
учешћа у заједници.  

Исход 
предмета 

Васпитање и социјализација у групи вршњака, васпитно-образовним институцијама, 
преваспитавање и ресоцијализација; Социјално-педагошки аспекти насилничког понашања: 
агресивност у школи, сузбијање малолетничке деликвенције, школски неуспех и изостајање; 
Управљање процесом саветовања и информисања у раду са младима.   

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Поступци процеси превенције зависности насиља, агресије, и др. Васпитање и социјализација у 
групи вршњака, васпитно-образовним институцијама, преваспитавање и ресоцијализација; 
Социјално-педагошки аспекти насилничког понашања: агресивност у школи, сузбијање 
малолетничке деликвенције, школски неуспех и изостајање; Управљање процесом саветовања и 
информисања у раду са младима. Упознавање социјлне условљености и третмана различитих 
педагошких појава.   

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Ангажовање на практичном раду као инструменту утемељења теорије и стицања вештина током 
наставе.  

Литература 
1 Истраживање функционисања система социјалне заштите деце без родитељског старања, Београд: 

Институт за психологијуи Филозофског факултета Универзитета у Београду.  
2 Миловановић, М., Стакић Ђ., Методе социјалног рада, Београд, 1991 
3  
4  
5  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Педагошка психологија  
Наставник (за предавања) др Биљана Пејић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Настава из овог предмета треба да омогући да студент, будући учитељ: разуме социјалне и психолошке 
механизме деловања школског учења као кључног фактора у дечјем интелектуалном и општем когнитивном 
развоjу; да процес усваjања знања разуме као процес активног стварања и (ко)конструкције знања; да буде у 
стању да прилагођава педагошку комуникациjу развоjном нивоу ученика (интелектуалном, когнитивном, социо-
емоционалном, мотивацоном). 

Исход 
предмета 

Студент је у стању да дефинише област психолошких феномена и законитости коjе изучава педагошка 
психологиjа. Разуме основне интелектуалне и сазнаjне карактеристике деце (узраст од 7 до 12 г, и од 12 г). 
Познаjе узрасне и развоjне особености мотивационе структуре ученика. Разуме природу учења и памћења 
сложеног садржаjа као нужно смисаоног и реконструктивног процеса. Разуме природу активности ученика у 
настави, познаје основне облике активне наставе, и принципе конструисања школских задатака А (активног) 
– типа. Познаjе и уме да примени основне принципа поjмовне презензациjе наставних садржаjа. Познаjе и 
уме да примени технику евалуациjе школског часа. Да идентификуjе евентуалне тешкоће у учењу код своjих 
ученика, и да на њих адекватно одговори. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Предмет, историјат развоја и методе педагошке психологије. Дефинициjа учења, основни облици учења. 
Подстицаји за учење. Унутрашња мотивација за учење. Памћење и заборављање. Поjам трансфера 
учења и савремене теориjе трансфера. Развоjа интелигенциjе; мерење интелигенциjе. Природа способности 
стваралачког мишљења, потстицање и спутавање креативности. Одабрана питања специjалне педагошке 
психологиjе (даровита деца, деца са посебним потребама). Психолошки проблеми деце везани за 
школски рад Теорије наставе. Активно учење/настава (појам активности ученика, показатељи активности 
ученика, облици активне наставе/учења). Евалуациjа школског часа. Усвајање научних појмова у настави. 
Психологиjа наставника. Психологиjа у поjединим наставним предметима. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1 Вучић, Л.(2003) : Педагошка психологиjа, СДПС (27-170 
2 Нешић, Б.(2004): Теме из педагошке психологиjе, Филозофски факултет у Приштини (7-18,32-51,79-205) 
3 Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С: Активно учење, Институт за психологиjу, 2001, Београд (20-44,141-168) 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Фронтална настава (смисаоно-рецептивно-вербални облик);  Интерактивни облици рада наставник-студент, 
и у малим групама студената: конструисање и примена већ готових психолошких инструмената (упитника, 
скала); извођење ad hoc истраживања на програмске теме; психолошка анализа и интерпретациjи 
прикупљених података. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Педагогија слободног времена  
Наставник (за предавања) др Снежана Ладичорбић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају знањем да слободно време треба да послужи као средство 
ведријег, садржајнијег, културнијег и хуманијег живота људи, као врста одбране од снажних утицаја 
техничке цивилизације те да се оспособе за самостално планирање и организовање слободног времена. 

Исход 
предмета 

Да се студенти оспособе да изграде однос са децом који одговара њиховим улогама и подстиче их на 
садржајно коришћење слободног времена и учење; да се студенти оспособе да упоређују теоријска 
знања и практична искуства о коришћењу слободног времена у породици и школи и да планирају 
одређене активности... 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Предмет,  циљ  и  задаци  педагогије  слободног  времена;  Настанак  и  развој;  Повезаност  са 
социологијом,  антропологијом  и  психологијом;  Усвајање  знања  о  специфичностима  васпитања  у 
слободном времену, принципи организовања слободног времена. Васпитање у слободном времену и за 
слободно време; Вршњаци, слободно време и социјални развој младих; Педагошки аспекти проучавања 
слободног времена; Слободно време и његов андрагошки значај; Научно – техничка револуција; 
Урбанизација и слободно време. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1 Гордана Будимир – Нинковић, Педагогија слободног времена – хрестоматија, Учитељски факултет, 
Јагодина, 2008. 

2 Анка Дошен – Добуд, Планирање слободних дјечјих активности, Педагошки рад 3-4/1978. Загреб, 
стр.160-175. 

3 Владимир Росић: Слободно вријеме – слободне активности, Наклада Жагар, Ријека, 2005. 
4 Лидија Пехар – Звачко: Слободно вријеме младих или... Филозофски факултет, Сарајево, 2003. 
5 Нада Качавенда – Радић: Рефлексије о/и слободном времену, Институт за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета, Београд, 1992. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби 
за самостални рад, менторски рад. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача за рад у домовима 
Изборно подручје (модул) ЗАЈ 
Врста и ниво студија Основне струковне студије  
Назив предмета Педагошка документација 
Наставник (за предавања) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни 
Услов нема 

Циљ 
предмета 

Развијање вештина и практичних способноси у тумачењу и примени правних правила у области 
радног права.  
Да студенти упознају специфичности педагошке документације васпитно образовног рада која се 
води у домовима 
Да се студенти оспособе за правилно вођење педагошке документације и то посебно са аспекта 
васпитно-образовних циљева, садржаја, метода, облика рада. 

Исход 
предмета 

 Вошење педагошке документације у складу са прописима који регулишу ту област. 
Схватање структуре и природе радног односа; развијање систематичног приступа правним 
проблемима и способности нуђења критичких и аналитичких одговора у делукоји се односи на 
радноправне проблеме. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Извори права; Домаћи извори; Међународни извори;  
Делатност , циљеви и принципи васпитања и образовања 
Права у области ученичког и студентског стандарда; 
Оснивање установе; 
Органи установе; 
Правила понашања у установи; 
Права детета, Конвенција Уједињених нација о правима детета; 
Педагошка документација у области заштите деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно-васпитним установама; 
Радни однос васпитача и стручних сарадника; 
Евиденције и јавне исправе; 
Основни педагошки документи који се воде у домовима; 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)  
Литература 

1  Закон о основама система образовања и васпитања. 
2  Закон о ученичком и студентском стандарду. 
3  Закон о социјалној заштити. 
4  Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 
5  Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитнимустановама. 
6.  У лавиринту социјалне заштите, Невенка Жегарац (Ур), Универзитет у Београду, Факултет 

политичких наука, Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Београд, 2014. 
7. др Данијела Костадиновић- Основи законодавства у предшколском васпитању и 

образовању,Учитељски факултет у Београду, 2013. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Непосредан увид у педагошку документацију у дечјем вртићу и практично оспособљавање за 
вођење исте.  



Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 15 писмени испит   
практична настава - усмени испит 55 
колоквијуми 15     
семинари 15     
  

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Организације културних активности  
Наставник (за предавања) др Филић Ж. Милорад  
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Студенти треба да стекну општа знања о развоју школсства. Организација приредби и 
свечаности.  Оспособити студенате за припремање приредби,  пригодних манифестација, 
обележавање значајних датума и празника. 

Исход 
предмета 

Студент познаје развој школства. Савладао је знања из области значајних датума и празника. 
Оспособљен је да припреми приредбу, свечаност, јавни наступ, да организује изложбу, 
књижевну трибину, организује екскурзију и др. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Историја школства у Србији. Развој културних институција. Добротвори у српској култури. Центри 
српске духовности. Текелијанумске свечаности. Значај 19. века у обележавању Дана Светог  
Саве.  Организација  програма:  тема,  оквирни  програм  свечаности,  учесници,  организација 
простора, средства јавног информисања, позивнице, плакати, приступ званицама (култура 
опхођења). Програми са различитим функцијама: васпитни, образовни, забавни, добротворни. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 
1 Тешић, Владета (1967): Школе у Србији пре сто година (1860 -1870, Београд: Педагошки музеј. 
2 Ковачек, Божидар (1997). Текелијанумске историје 19. века, Нови Сад: Матица српска. 
3 Кнежевић, Мара (2006): Стеван В. Поповић у српској култури, Сомбор: Педагошки факултет 

 Зора Бокшан – Танурџић ( 2000): Од игре до позорнице, Београд: Креативни центар. 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, семинар и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 



 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне струковне студије за образовање васпитача у домовима 
Изборно подручје (модул)  ЗАЈ 
Врста и ниво студија  Основне струковне студије  
Назив предмета Грађанско васпитање  
Наставник (за предавања) спец Александра Јанковић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни 
Услов  нема 

Циљ 
предмета 

Циљ програма је  оспособљавање младих за културу дијалога, поштовање демократских вредности и начела, 
тимски рад, персоналну грађанску компетентност и активну социјалну перцепцију. Осим тога, грађанско 
васпитање доприноси остваривању хуманизације младих и њиховом оспособљавању за живот у демократском 
друштву у циљу развијања националног, културног и европског идентитета младих као и васпитање младих за 
међународни мир, разумевање, сарадњу, толеранцију и међусобно уважавање различитости. 

Исход 
предмета 

Овладавање основним знањима из грађанског васпитања, разумевање когнитивних, етичких, вољно-делатних 
димензија, развијање вредности и компетенција значајних за поштовање и остваривање људских права, 
слобода, дужности, као и оспособљавање младих за активну, компетентну и одговорну друштвену 
партиципацију. Разумевање грађанског васпитања интегрални је део друштвено-моралног васпитања. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Култивисање за демократију 
2. Од кохезије друштва до демократске улоге 
3. Грађанин 
4. Правда 
5. Толеранција 
6. Дијалог 
7. Компетенције за образовање у демократском друштву 
8. Васпитање и религија 
9. Грађанско образовање одраслих 
10. Мултикултурализам и образовање 
11. Људска права 
12. Подстицање просоцијалног понашања 
13. Морално и друштвено васпитање 
14. Учење у групама 
15. Претпоставке радионичарског рада 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Часови вежби реализују се у виду дискусије, индивидуалног и групног рада, индивидуалних и групних 
презентација студената, цитирањем и анализом оригиналних научних и стручних радова и др. 

Литература 
1 Јовановић, Б. (2006): Теоријско-методичке основе грађанског васпитања, Учитељски факултет, Јагодина. 
2 Јоксимовић, С. (1997): Васпитање младих за демократију, Институт за педагошка истраживања, Београд. 
3 Кнежевић-Флорић, О. (2005): Мултикултурализам и образовање, Педагогија развоја, Филозофски факултет, 

Нови Сад. 
 Сузић, Н. (2005): Општи принципи васпитног рада, Педагогија за XXI вијек, ТТ-Центар, Бања Лука. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 1 - - - 
Методе 
извођења 
наставе 

Усмено излагање, разноврсне активности интерактивног карактера, групни рад, самостални рад ученика 
(Power Point презентациjе) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 20 писмени испит   
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијуми 10     
семинари 10     

 


	Табела 5.2 Спецификација  предмета

