Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:
МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА - ПРЕДАВАЊА
ОАС_Васпитач у шредшколским установама, III година
Предметни наставник: проф. др Емина Копас-Вукашиновић
ПЛАН ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ (ПРЕДАВАЊА)
У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. године
Наставни
дан
22.9.2021.

Наставни садржаји

Појмовно одређење методике васпитнообразовног рада и њене основне функције
29.9.2021.
Циљеви, задаци и захтеви за предшколску
установу и за васпитача (наставни
садржаји за колоквијум)
6.10.2021. Делатности и организациони облици
предшколске установе
13.10.2021. Опште основе предшколског програма
(садржај, структура, заједничке одлике
модела
предшколског
васпитања
и
образовања)
20.10.2021. Васпитно-образовни циљеви у моделима
предшколског васпитања и образовања
(заједнички
циљеви)
и
функције
предшколског васпитања и образовања
предшколске
установе
са
27.10.2021. Сарадња
породицом (значај и облици сарадње)
Сарадња предшколске установе и породице
у припреми деце за школу
3.11.2021.
НАПОМЕНА: Студенти неће имати
часове предавања, јер према Календару
рада имају професионалну праксу.
10.11.2021. Сарадња предшколске установе са школом и
друштвеном заједницом
Дисконтинуитет измеђи дечијег вртића и
школе (узроци, последице и захтеви
17.11.2021. Општа и посебна припрема деце за полазак
у школу (усмерене активности, ситуације
учења)
Развој вољног понашања, вољне контроле и

Начин реализације наставних
садржаја и активности

Предавања из овог наставног
предмета
ће бити организована онлајн,
према утврђеном распореду за
предавања.
То подразумева организацију
видеоконференцијских часова,
путем Zoom – апликације.
Приступни линк за Zoom је за све
часове предавања исти и налази се на
крају овог материјала.

самоконтроле
Посматрање дечјег понашања и праћење
њиховог развоја (разлози и поступци)
24.11.2021. Зрелост или готовост деце за полазак у
школу (физичка, интелектуална, социјална и
емоционална зрелост)
1.12.2021. Тематско планирање и програмирање
Пројектни приступ учењу деце раних
узраста
8.12.2021. Основе прорама прешколског васпитања и
образовања – Године узлета (полазишта и
циљеви програма, конткст реалног
програма, стратегије васпитача у развијању
програма)
Евалуација рада васпитача
15.12.2021. НАПОМЕНА: Студенти неће имати
часове предавања, јер према Календару
рада имају професионалну праксу.
22.12.2021. Покретне игре у систему активности и
режиму дана
Дидактичке игре
29.12.2021. Игре маште или игре улога
Конструкторске игре и активности
Систем игара за децу (примереност и
отежања)

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom:
FPN JA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Metodika VO rada_Predavanja_1
Time: Sep 22, 2021 05:45 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/2117806144?pwd=amtoZTNFN2hDRVUxcExZT2RsWkNrdz09
Meeting ID: 211 780 6144
Passcode: JLg4wd

