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ПЛАН ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ (ПРЕДАВАЊА)
У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. године

Наставни
дан
9.2.2022.

16.2.2022.
23.2.2022.
2.3.2022.

9.3.2022.

16.3.2022.

23.3.2022.

Наставни садржаји
ПРЕДАВАЊА:
Увод у реализацију наставних активности (основне
информације студентима)
Курикулуми за рано васпитање и образовање (значење и
генеза појма)
Празник – нерадни дан
ПРЕДАВАЊА:
Карактеристике курикулума полазишта за његову израду
ВЕЖБЕ:
Упознавање студената са начином рада на вежбама,
информације о припреми самосталних истраживачких
радова студената (СИР-ом).
Шта је предшколски програм?
ПРЕДАВАЊА:
Обликовање, садржај и структура курикулума, стратегије за
његову реализацију
ВЕЖБЕ:
Разликовање предшколских програма према различитим
класификацијама.
Ненаставни дан (празник)

Начин реализације наставних
садржаја и активности
Ако настава буде организована
онлајн у потпуности, или по
комбинованом моделу,
предавања (вежбе) почињу у
18.00 часова (сваке друге недеље
се организују часови
предавања/вежби), путем Zoom
апликације.
Приступни линк за Zoom је за све
часове предавања/вежби исти и
налази се на крају овог
материјала.

Ако настава буде организована
уживо, предавања (вежбе)
почињу у 16.30 часова (сваке
друге недеље се организују
часови предавања/вежби).

30.3.2022.

ВЕЖБЕ:
Глобализација и демократизација образовања и развој
предшколских програма и њихов утицај на конципирање и
квалитет програма.

6.4.2022.

ПРЕДАВАЊА:
Социјална димензија друштва као чинилац развоја
курикулума

13.4.2022.

ВЕЖБЕ:
Опште основе предшколског програма: садржај и структура,
заједничке одлике модела.
Рок за предају СИР-а

20.4.2022.

ПРЕДАВАЊА:
Васпитање за одрживи развој и обликовање курикулума

27.4.2022.

ВЕЖБЕ:
Основе програма предшколског васпитања и образовања Године узлета: стратегије васпитача у развијању програма.
Одбрана СИР-а за пријављене групе студената.

4.5.2022.

ПРЕДАВАЊА:
Друштвена условљеност васпитања и развој курикулума

11.5.2022.

ВЕЖБЕ:
Одбрана СИР-а за пријављене групе студената.

18.5.2022.

ПРЕДАВАЊА:
Развој предшколских програма у Србији и у другим
земљама, савремене тенденције

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom (за ПРЕДАВАЊА):
FPN JA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Kurikulumi predškolskog vaspitanja_PREDAVANJA
Time: Feb 9, 2022 06:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/2117806144?pwd=amtoZTNFN2hDRVUxcExZT2RsWkNrdz09

Meeting ID: 211 780 6144
Passcode: JLg4wd

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom (за ВЕЖБЕ):
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
Проф. др Емина Копас-Вукашиновић
Асс. Ана Миљковић, МА

