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Основне информације студентима за школску 2020/21. годину 

Наставне теме: 

1. Методика васпитно-образовног рада у систему педагошких и наставних 

дисциплина 

2. Делатности предшколске установе и организациони облици 

3. Циљеви, задаци и захтеви за предшколску установу и васпитача 

4. Програмски модели предшколског васпитања  и образовања 

5. Предшколска установа у функцији припреме деце за полазак у школу  

6. Зрелост (готовост) деце за полазак у школу 

7. Систем и врсте дечијих игара 

8. Планирање активности у дечијем вртићу, програмирање  и вођење документације.  

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА СТУДЕНАТА 
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Присуство настави 10 (5 п + 5 в) 

Активност на часовима 10 (5 п + 5 в) 

Самостални истраживачки рад студената: 

Тема:  Карактеристике предшколског 

узраста у васпитно-образовном раду; 

презентацију предати у електронској 

форми, на адресу: 

ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs  до 

2.11.2020.) 

20  
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Колоквијум  (усмени) 

(28.10. 2020.) 

20 

Испит  (усмени) 40 

УКУПНО 100 
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Испитна питања из МВОР 

 

1. Која је основна функција Методике васпитно-образовног рада? 

2. Делатности предшколске установе 

3. Организациони облици предшколских установа 

4. Циљеви, задаци и захтеви за предшколску установу 

5. Циљеви, задаци и захтеви за васпитача у предшколској установи 

6. Опште основе предшколског програма (садржај и структура) 

7. Заједничке одлике модела предшколског васпитања и образовања 

8. Васпитно-образовни циљеви у моделима предшколског васпитања и образовања 

(заједнички циљеви) 

9. Функције предшколског васпитања и образовања  

10. Сарадња предшколске установе са породицом (значај и облици сарадње) 

11. Сарадња предшколске установе и породице у припреми деце за школу 

12. Сарадња предшколске установе са школом 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf


13. Општа и посебна припрема деце за полазак у школу 

14. Зрелост или готовост деце за полазак у школу  

15. Физичка зрелост или готовост за школу (одређење појма и услови)  

16. Интелектуална зрелост или готовост за полазак у школу  

17. Организација усмерених активности у припремној групи 

18. Спремност (готовост) деце за наставу почетног читања и писања  

19. Социјална и емоционална готовост за полазак  у школу (исходи) 

20. Развој вољног понашања, вољне контроле и самоконтроле 

21. Улога игре у припреми деце за школу 

22. Систем игара за децу (примереност и отежања) 

23. Покретне игре у систему активности и режиму дана 

24. Игре маште или игре улога  

25. Дидактичке игре 

26. Конструкторске игре и активности 

27. Дисконтинуитет измеђи дечијег вртића и школе (узроци, последице и захтеви) 

28. Сарадња предшколске установе са друштвеном заједницом 

29. Посматрање дечјег понашања и праћење њиховог развоја (разлози и поступци) 

30. Тематско планирање и програмирање 

31. Изглед радне књиге васпитача 

32. Евалуација рада васпитача 
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