Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ (обавезан):
ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА – ПРЕДАВАЊА
ОАС_Васпитач у шредшколским установама, II година
Предметни наставник: проф. др Емина Копас-Вукашиновић

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

Наставни
дан
9.2.2022.
16.2.2022.

Наставни садржаји
Предшколски програми у Србији: историјско-педагошки
контекст развоја програма и карактеристике програма
Празник – нерадни дан

16.3.2022.

Физичко васпитање деце предшколског узраста (физички
развој деце предшколског узраста, фактори развоја моторике
и могући неповољни утицаји, адекватна физичка активност)
Физичко васпитање деце предшколског узраста (циљ и
задаци физичког васпитања, услови за реализацију задатака,
методе и средства физичког васпитања)
Морални развој предшколског детета (морал, моралне
норме, морални принципи, циљ и задаци моралног развоја
деце предшколског узраста)
Професионална пракса студената

23.3.2022.

Ненаставни дан (празник)

30.3.2022.

Емоционални развој предшколског детета (развој дечијих
емоција, специфичности изражавања, врсте емоција,
култивисање емоционалне сфере)
Социјални развој деце раних узрста (циљеви, задаци и
услови за развој дечије друштвености)
Професионална пракса студената

23.2.2022.

2.3.2022.

9.3.2022.

6.4.2022.
13.4.2022.

Начин реализације наставних
садржаја и активности

Ако настава буде организована у
потпуности онлајн, или по
комбинованом моделу, часови
предавања почињу у 16.00
часова, путем Zoom апликације.
Приступни линк за Zoom је за све
часове предавања исти и налази
се на крају овог материјала.

Ако настава буде организована
уживо, предавања почињу у 9.00
часова.

20.4.2022.
27.4.2022.

4.5.2022.
11.5.2022.
18.5.2022.

Развој комуникације и стваралаштва деце предшколског
узраста
Адаптација предшколског детета у установи (одређење
појма, фактори који је одређују, емоционална везаност и
институционална ускраћеност)
Идентитет и самопоштовање предшколског детета (појмовно
одређење)
Стабилан појам о себи (код предшколског детета)
Развој дечије самосталности (врсте дечије самосталности,
услови за развој и етапе у развоју самосталности)

ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom:

FPN JA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Predškolska pedagogija_PREDAVANJA
Time: Feb 9, 2022 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/2117806144?pwd=amtoZTNFN2hDRVUxcExZT2RsWkNrdz09
Meeting ID: 211 780 6144
Passcode: JLg4wd

Проф. др Емина Копас-Вукашиновић

