
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 
Васпитач у домовима - мастер 

Програм предмета 2020/21.  
 

Предавања: др Јелена Старчевић, ванредни професор 
Вежбе: др Бојана Димитријевић, асистент 

E-mail: teorijaipraksa@gmail.com 
Код за приступање гугл учионици: gsktkb4 

 
Предавања и вежбе: Редовно похађање online предавања и вежби (zoom апликација) 
није обавезно, али је пожељно и важно (олакшава полагање колоквијума/испита и 
омогућава остваривање већег броја поена). Потребно је да се сви студенти прикључе гугл 
учионици: Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду 
2020/21. 
 
Обавезна литература за полагање испита или израду задатака 
Хрестоматија Индивидуализација и подршка ученицима у васпитно-образовном раду за 
смер Васпитач у домовима–мастер (у библиотеци Факултета): одабране стране наведене у 
оквиру потцелине Садржај предмета. 

Испит 
Испит се може полагати на два начина: 1) путем израде и презентације задатака током 
семестра и путем истраживања; 2) писменим путем у испитним роковима.  
Уколико студент положи испит путем презентације задатака и позитивно оцењеног 
извештаја о истраживању, пријављује испит у јануарском року и тада му се уписује оцена. 

 
САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА   
Литература за задатак или за полагање испита: Први корак – индивидуализација, стр. 1-2. 
Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и са инвалидитетом, стр. 1-
20. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику, стр. 1-4.  
Литература за задатак: Подучавање деце с поремећајима менталног здравља и учења у 
редовној настави, стр. 33-36; 39-47; 49-104, 109-118, 125-141. 
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ШКОЛОВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА 
Литература за задатак или за полагање испита: Образовање ученика изузетних 
способности: Научне основе и смернице за школску праксу, стр. 13-14, 24-26, 33-45, 48-49, 
82-86, 121-123, две прилагођене стране. 
 
ВРШЊАЦИ, КОНФОРМИЗАМ И ОТПОРНОСТ НА ПРОМЕНУ СТАВА 
Литература за задатак или за полагање испита: Психологија у образовању I, стр. 177-179. 
Социјална психологија, стр. 250-254, 263-268, 218-220. 
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ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАДАТКУ И ИСТРАЖИВАЊУ ПРОЧИТАТИ ФАЈЛ „ЗАДАЦИ МАС ДВ“ НА 
САЈТУ ФАКУЛТЕТА (МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСТАВУ). ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗАДАТАКА У ДОГОВОРУ СА 
НАСТАВНИКОМ. 


