
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије  

Назив предмета: Методе рада предшколског педагога 

Наставник/наставници: Лидија Д. Мишкељин, Драгана Л. Пурешевић, НевенаН. Митранић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање улоге предшколског педагога у савременом друштвеном и теоријском контексту образовања. 

Развијање професионалне одговорности кроз критички приступ у односу на различите домене будуће 

професије. Оспособљавање за планирање, развијање и унапређивање праксе. 

Исход предмета 

Студент: има основне вештине тимског рада и спремност да преузимају одговорност за процес покретања и 

подржавања промена у установи/локалној заједници; уме критички да преиспитују професионалну улогу 

педагога у пракси дечјег вртића. 

Садржај предмета  

Теоријска настав 

 Предшколски педагог у савременом друштвеном и теоријском контексту предшколског васпитања и 

образовања. Предшколски педагог као актер промене. Професија предшколски педагог као друштвена 

пракса – интеракција између, с једне стране, друштвених промена, мера јавне политике и нових научних 

достигнућа и, с друге стране, истраживача, запослених у предшколској установи, родитеља и деце. 

Партиципативни односи и партнерство са родитељима. Колаборативна акција између колега и других 

заинтересованих. Ангажовање и умрежавање у локалној заједници. Критичко преиспитивање програма 

установе (Предшколски програм, диверсификовани програми, Развојни план, Годишњи план/извештај). 

Развијање професионалне праксе предшколског педагога (План професионалног развоја, креирање и 

пројектовање професионалног развоја  на основу избора и иницијативе која највише одговара условима 

конкретне праксе). 

Практична настава 

Анализа и планирање одређених сегмената рада предшколског педагога (предшколски програм, развојни 

план, план професионалног развоја);  израда есеја; презентације. 
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Приручни наставни материјал 

Законска и подзаконска регулатива 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 3 (45) 

Методе извођења наставе  
Предавања са дискусијом, рад у групама, практична вежбања, мини истраживање и есеји студената са 

презентацијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

 

практична настава 10 писмени испит 50 

истраживање 40 усмени испит 0 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


