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У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. године
Наставни
дан
22.9.2021.

Наставни садржаји

Уводно предавање и представљање, упознавање студената са
предиспитним обавезама и начином рада на вежбама.
29.9.2021. Основни појмови предшколске педагогије:
васпитање, образовање и социјализација
6.10.2021. Основни појмови предшколске педагогије: знање, учење,
искуство.
13.10.2021. Веза предшколске педагогије са другим наукама и
педагошким дисциплинама – практичне импликације.
20.10.2021. Упознавање студената и организација самосталног
истраживачког рада (СИР-а).
27.10.2021. НАПОМЕНА: Студенти неће имати часове вежби, јер
према Календару рада имају професионалну праксу.
Специфичности васпитања и законитости развоја
предшколског детета – практичне импикације
- Рок за предају СИР-а
10.11.2021. Карактреристике развоја предшколског детета – практичне
импликације
17.11.2021. Одбрана СИР-а
3.11.2021.

24.11.2021. Одбрана СИР-а
1.12.2021. Циљеви васпитања – практичне импликације
8.12.2021. НАПОМЕНА: Студенти неће имати часове предавања,
јер према Календару рада имају професионалну праксу.
15.12.2021. Принцип очигледности Ј.А. Коменског у пракси
предшколског васпитања.

Начин реализације наставних
садржаја и активности

Вежбе из овог наставног
предмета ће бити организоване
онлајн, према утврђеном
распореду за вежбе, прве две
седмице семестра. Након тога,
вежбе ће се организовати према
актуелној епидемиолошкој
ситуацији и препорукама
Деканата. Моле се студенти да
редовно прате обавештења на
сајту Факултета.
Онлајн настава подразумева
организацију
видеоконференцијских часова,
путем Zoom – апликације.
Приступни линк за Zoom је за све
часове вежби исти и налази се на
крају овог материјала.

22.12.2021. Систем предшколског васпитања Ф. Фребела – у савременој
пракси предшколског васпитања.
29.12.2021. Систем предшколског васпитања М. Монтесори – у
савременој пракси прешколског васпитања.

.

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom:

Ana Miljković is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Ana Miljković's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/5110156334?pwd=T1MwRElsSTNxd3R0TjZMWGlJQkQ1dz09

Meeting ID: 511 015 6334
Passcode: ZU2nKv

