АКАДЕМИЈА
А
А СТРУКО
ОВНИХ СТУ
УДИЈА ША
АБАЦ
Одсек студијја за васпитаче и медиц
цинске сестрре-васпитач
че

Преедлогг тема за зав
вршн
не радоове

М
Ментори
и
1. др Мирјјана Маркковић, прооф. струковних студ
дија
ица Јованоовић, проф
ф. струковвних студи
ија
2. др Ружи
3. др Сањаа Вулетићћ, проф. стрруковних студија
нтелић, прроф. струкковних стуудија
4. др Милеена Ђуркоовић – Пан
5 мр Мари
5.
ина Јевтићћ, проф. - предавач
6 др Петаар Гајић, проф.
6.
п
струуковних сттудија
7 др Иван
7.
на Јелић, проф.
п
– виши предаввач
8 др Драггиша Маринковић, проф. – ви
8.
иши предаавач
9 др Душкко Симић, професорр струковн
9.
них студи
ија
10. мр Бран
нка Павловвић, проф. - предаваач
љана Станкков, проф.. струковн
них студија
11. др Љиљ
ић, проф. струковни
их студијаа
12. др Мираа Јованови
п
13. др Крисстина Крсттић, проф. – виши предавач
ић, проф. струковни
с
их студија
14. др Светтлана Кари
них студија
15. др Мираа Видаковвић, проф. струковн
Комисијаа за одобрравање преедлога тем
ма за заврш
шне радовве
др Ружица
Р
Јоввановић, председни
п
ик
др Петар
П
Гајићћ, секретаар
мрр Татјана Бајић,
Б
члан

АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Пред
дметни наставник
др Мирјана
М
Ма
арковић, пр
рофесор стр
руковних студија
с

Е-mail: mira.markovicc@yahoo.com
m

Оссновне струковне студије
с
Наазив предмета: Савремеени српски језик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Порекло и развој књи
ижевног јези
ика Срба
Темељи мо
одерног књижевног језзика и Вукоов рад
Раслојавањ
ње језика
Писмо – ћирилица и/и
или латиниц
ца
Богаћење речника,
р
поојачавање и ублажавањ
ње израза (си
иноними, ан
нтоними,
пароними))
Избегавањ
ње сувишнихх речи (плеооназми)
Отклањањ
ње празнослоовља и појаачавање инф
формативноости
Фигуративвност говорра и језичка инвентивноост
Развој речничког састтава савременог српскоог књижевн
ног језика (и
историзми,
архаизми, дијалектизм
ми, позајмљ
љенице, неоологизми)

Наазив предмета: Култура говора и комуникаци
к
ије
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Особеностти доброг сттила изражаавања
Стилске грешке
г
у говвору и могуућности њихховог уклањ
њања
Речи енглееског пореккла у српскоом језику
Присуство
о туђица у српском
с
језику
Бирократи
изација језикка и културра говора
Нивои кул
лтуре говораа
Култура го
овора и грам
матичке норрме
Култура го
овора и лекссичка норм
ма

Наазив предмета: Методи
ика развоја говора
Тем
ме ће бити формулисан
не у складуу са интересовањима сттудената.
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Пред
дметни наставник
др Мирјана
М
Ма
арковић, пр
рофесор стр
руковних студија
с

Е-mail: mira.markovicc@yahoo.com
m

М
Мастер
стр
руковне сттудије
Наазив предмеета:Припрем
ма деце за почетно
п
чи
итање и пи
исање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пригодни облици писсања деце предшколск
п
ог узраста
Читање каао подстицај
ај деци јаслееног узрастаа за увођење у свет писсане речи
Како помо
оћи детету да
д развија гррафомотори
ику
Изговор гл
ласова као предуслов
п
з усвајање писаног говвора
за
Повезаносст моторичкког и говорн
ног развоја детета
д
Рад на боггаћењу дечјеег речника као подстиц
цај за развојј ране писм
мености
Развој визуелне перцеепције у циљу усвајања писаног говора
г
Слушање као предусллов развоја усменог и усвајања
у
пи
исаног говорра
Значај изб
бора књиж
жевног делаа као подсттицаја за усвајање
у
пи
исаног говоора
детета
10. Бајке као подстицај
п
за богаћење дечјег речн
ника
оричке веж
жбе - значај и примена у раду са деецом
11. Графомото
12. Књижевно
о дело као позив
п
дететуу да упозна свет писмеености
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Ружица Јовановић,
Ј
професор струковних студија

Е-mail: dimdjur@op
d
en.telekom.rrs

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Књиж
жевност за децу
д
1.. Борба против дечјихх страхова у поезији Дуушана Радовића
2.. Флора и фауна као симболи
с
у поезију
п
Љ. Ршумовића
Р
а
3.. Свет одраслих у поеезији за децуу Десанке Максимовић
М
ћ
4.. Релације одрасли - деца
д
у ромаану Орлови рано
р
лете Бранка Ћоп
пића
5.. Релације одрасли-дееца у поезији Десанке Максимовић
М
ћ
6.. Езопове басне
б
у радуу са децом
7.. Природа у бајкама Гроздане
Г
Оллујић
8.. Специфи
ичности у бааснама Доси
итеја Обрад
довића
9.. Извор ху
умора у роману Хајдуции Браниславва Нушића
100. Шаљива народна ли
ирска песма у васпитноо – образовн
ном раду
11. Свет одраслих у ром
ману Хајди Јохане
Ј
Шпи
ири
122. Свет селаа у поезији Добрице Еррића
Н
Назив
предм
мета: Методдика развојаа говора
1.. Бајке Брааће Грим и савремени
с
м
медији
2.. Дијалошкка форма гоовора драмсског дела каао подстицај
ај развоја говворних
способно
ости

М
Мастер
струковне студије
с
Н
Назив
предм
мета: Књиж
жевно дело у раду са децом
Т
Теме
ће бити
и формулисане у склад
ду са интереесовањима студената.
с
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Сања Вул
летић, проф
фесор струуковних стуудија

Е-mail: vuuleticsanja011@gmail.com
m

О
Основне
студије
Н
Назив
предм
мета: Стран
ни језик
1.. Могућности повези
ивања акти
ивности на
н енглескоом језику и остали
их
наставних активностти у вртићу;
2. Енглески
и као глобаллан језик);
3. Применаа методе потпуног
п
физичког од
дговора и улога игрее у наставви
енглескогг језика на раном
р
узрассту;
4. Присуствво англициззама у комуникацији дееце и млади
их;
5. Улога и врсте
в
мотиввације у прооцесу усвајаања страногг језика;
6. Методе рада
р
у разввијању вешттина слушаања и говоррења у насттави страноог
језика наа раном узраасту;
7. Технике и стилови учења
у
у насттави страноог језика у раду
р
са одрааслима;
8. Српски јеезик у контаакту са енгллеским;
9. Теорија вишеслојне
в
интелигенц
ције и њен утицај на усвајање
у
сттраног језикка
на раном
м узрасту;
10. Аспекти употребе ноових техноллогија у насстави језикаа.

М
Мастер
струковне студије
с
Н
Назив
предм
мета: Академ
мски енглесски језик
Т
Теме
ће бити
и формулисане у склад
ду са интереесовањима студената.
с
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Милена Ђурковић
Ђ
- Пантелић
ћ, професор
р струковни
их студија
Е-mail:: milena.dj.pp@gmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Методдика музичк
ког васпит
тања
1. Улога бр
ројалица у развоју ритмичких
р
способностти деце прредшколскоог
узраста
2. Слушањее музике у функкцији преп
познавања народнихх музички
их
инструмеената
3. Улога деечје песме на артикуллацију појеединих глаасова на прредшколскоом
узрасту
4. Луткарскко позориштте у раду саа предшколсском децом
5. Улога меедија у форм
мирању муззичких преф
ференција прредшколскоог детета
6. Доживљаај музике и ликовни израз предшкколског детеета
узички инстррументи и њихова
њ
примена
7. Дечји му
8. Доживљаај музике крроз покрет предшколск
п
ког дететa
9. Традицио
оналне музи
ичке игре у раду са дец
цом предшкколског узрааста
10. Улога и значај
з
дечјее народне иггре у развијању музичкких способн
ности
11. Музичка драматизац
ција у функц
цији развијаања дечје крреативности
и
122. Музички
и садржаји и друге облаасти васпитн
но-образовн
ног рада
133. Место и улога музичког
м
васпитања у нашем систему васпитања
в
и
образовањ
ња
144. Могућности примене компјјутера у музичком описмењаавању дец
це
предшкол
лског узрасста
155. Креирање и улога муузичких рад
дионица у вртићу
в
Дате теме су
Д
с само на нивоу преедлога и моогу се допууњавати илли мењати у
дооговору са студентимаа.

М
Мастер
струковне студије
с
Н
Назив
предм
мета:Музичк
ко-сценски израз детеета
Т
Теме
ће бити
и формулисане у договвору са студ
дентима.
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
м Марина Јевтић, пр
мр
роф. - предаавач
Е-mail: marinaapelic
m
c@gmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Методдика музичког васпит
тања
1.. Структур
ра музичкихх активности у предшколској устаанови
2.. Корелаци
ија музички
их активностти са другим
м областим
ма васпитно--образовногг
рада у пр
редшколскојј установи
3.. Улога васспитача у развоју музи
ичких спосообности деце предшколлског
узраста
4.. Откривањ
ње и развој музичких способности
с
и на предшкколском узррасту
5.. Примена бројалица у раду са деецом предш
школског узрраста
6.. Народне песме у рад
ду са децом предшколсског узрастаа
7.. Народне игре и плессови у раду са децом прредшколскоог узраста
8. Покрет уз
у музику у раду
р
са дец
цом предшкоолског узрааста
9.. Ликовни израз предш
школског детета на осн
нову слушања музике
100. Значај сл
лушања музи
ике за развоој дечјих муузичких споособности
11. Израда музичких
м
ин
нструменатаа са децом предшколск
п
ког узраста
122. Дечји музички инстррументи и њихова
њ
прим
мена на преедшколском
м узрасту
Н
Назив
предм
мета: Вокалн
но-инструм
ментална настава
н
1..
2..
3..
4..
5..

Ритам као
о изражајни
и елемент музике
м
Мелодијсско-ритмичкка структурра дечјих пеесама
Хармонскка основа дечјих песам
ма
Развијање музичке меморије
м
коод деце пред
дшколскогуузраста
Опажањее музичког облика
о
на предшколско
п
ом узрасту

Н
Назив
предм
мета:Музичк
ка радионица
1.. Музичке радионице у раду са децом
д
предш
школског уззраста
2.. Радиониц
це за развијање музичкке перцепци
ије код деце предшколсског узрастаа
3.. Примена музичких радионица
р
н раном уззрасту
на
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Петар Га
ајић, профеесор струкоовних студи
ија

Е-m
mail: petgajicc@gmail.com
m

Осноовне стру
уковне стуудије
Називв предмета:: Методикаа ликовног васпитања
в
а
1. П
Подстицање ликовне крреативности
и на предшкколском узрасту кроз ин
нтегрисане
об
блике рада
2. Ликовне акти
ивности - могуће полаззиште у кон
нципирању дечјег
д
креаттивног
ми
ишљења и понашања
п
3. Вокалне и ви
изуелне ман
нифестацијее дечјег прикказа заштиттне маске тооком епидем
мије
4. Интермедија
И
алне активноости у отворреном систеему предшкколског васп
питања
5. Начини
Н
прикказа просторрне форме у дечјој визи
ији: скраћењ
ње, преклап
пање и
прровидност
6. Модалитети
М
приказа фи
игуре жене у дечјој ликковној и визууелној интеерпретацији
и
7. Смисао лико
овног васпиттања на преедшколском
м узрасту и могућа
м
пројјекција
ли
иковног раззвоја на шкоолском узраасту
8. Туумачења во
ојне и полиц
цијске униф
форме у дечјјој ликовнојј интерпреттацији
9. Ликовно тум
мачење годи
ишњих добаа у дечјој реализацији у различити
им медијимаа
10. Дечја
Д
интерп
претација прревозних срредстава крооз различите облике ви
изуелног и
ауудитивног приказа
п
перформаттивних форм
11. Могућности
М
ми израза као слободноог облика дечјег
д
тумач
чења
саавременог света
с
12. Истраживачк
И
ке методе и поступци у раду са дец
цом у облассти визуелн
не и ликовнее
куултуре
13. Дечје
Д
рефлекксије о короона вирусу у контекстуу перформаттивног и ликковног израаза
Називв предмета:: Медијска и визуелна култура
1. Утицај
У
савреемених меди
ија на дечји визуелни и перформаттивни изразз
2. Дечје
Д
тумачеење екранскке слике свеета и аналоггија са стваррним животтом
3. Авангардни
А
покрети
п
из XX века и могуће
м
рефллексије на тенденције
т
у XXI веку
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Петар Га
ајић, профеесор струкоовних студи
ија

Е-m
mail: petgajicc@gmail.com
m

Масстер струк
ковне студ
дије
Називви предметаа: Дечје лик
ковно стварралаштво;;
Интеердисципли
инарност и интермеддијалност у предшкол
лском васпи
итању
Теме ће бити фо
ормулисане у складу саа интересоваањима студ
дената.
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Ивана Јеелић, проф.. – виши пр
редавач

m
Е-mail: ivanajelicartt@gmail.com

Осноовне стру
уковне стуудије
Називв предмета::Методика ликовног васпитања
в
1. Зн
начај и караактеристикее цртачких материјала
м
и техника у ликовном васпитању
2. Зн
начај и караактеристикее сликарских материјалла и техникаа у ликовноом васпитањ
њу
3. Зн
начај и караактеристикее вајарских материјала и техника у ликовном васпитању
4. Зн
начај и улогга васпитача у подстиц
цању дечјег ликовног сттваралаштвва
5. Бооја као израажајно средство у ликоовном стваралаштву прредшколскогг узраста
6. Приказ
П
људсске фигуре у ликовном стваралашттву предшкколског узрааста
7. Дрво
Д
као ликковни мотивв у стваралааштву предш
школског уззраста
8. Ликовни при
иказ животи
иње у ствараалаштву преедшколскогг узраста
9. Линија као основни ликковни израж
жајни елемен
нт у предшкколском узррасту
10. Специфичности коришћћења комбин
нованих ликовних маттеријала и теехника у
прредшколско
ом периоду..

Масстер струк
ковне студ
дије
Називви предметаа: Дечје лик
ковно стварралаштво;;
Интеердисципли
инарност и интермеддијалност у предшкол
лском васпи
итању
Теме ће бити фо
ормулисане у складу саа интересоваањима студ
дената.
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Драгиша
а Маринков
вић, проф. – виши преедавач

Е-mail: dragisagiggs
d
s@gmail.com
m

Осноовне стру
уковне стуудије
Називв предмета:: Методикаа ликовног васпитања
в
а
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Зн
начај игре у дечјем ликковном сазрревању
М
Могућности
настајања линије
л
у деч
чјим ликовн
ним радовим
ма
Раазвој дечје визуелизаци
в
ије у саврем
меном, техн
нолошком сввету
Зн
начај књижевних дела у развоју деечје ликовн
не имагинац
ције
Теекстура као
о важан ликоовни елемен
нт у дечјем упознавању света
У
Утицај
видео
о игара на интелектуал
и
ни и ликовн
ни развој деетета
М
Могућности
упознавањаа природе кроз
к
ликовнуу активностт
Д
Доживљај
звука кроз поокрет, линију, боју, искказан у ликоовној активн
ности
Слободно ли
иковно израж
жавање каоо основни усслов дечјег психолошкког и ликовн
ног
наапретка
10. Могуће
М
кореелације Меттодике ликоовног васпи
итања са остталим животтним сфераама

Масстер струк
ковне студ
дије
Називви предметаа: Дечје лик
ковно стварралаштво;;
Интеердисципли
инарност и интермеддијалност у предшкол
лском васпи
итању
Теме ће бити фо
ормулисане у складу саа интересоваањима студ
дената.

10

АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник:
П
др
р Душко Симић,
С
проф
фесор струк
ковних стуудија
Е-mail: duusko-simic@
@hotmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Методдика физич
чког васпит
тања
1.. Моторич
чке способноости дечакаа старијег прредшколскоог узраста у циклусу
припремаа за дечију Олимпијаду
О
у
2.. Координаација покреета код децее предшколсског узрастаа у вртићу
3.. Постурал
лни статус деце
д
предшкколског узрраста у врти
ићу
4.. Антропол
лошки статуус као параметар плани
ирања рада физичког васпитања
в
деце пред
дшколског узраста
у
5.. Мишљењ
ње деце и роодитеља о физичком
ф
вааспитању каао активности деце у
предшкол
лским устан
новама
6.. Обука пл
ливања децее предшколсског узрастаа
7.. Примена полигона у развоју мооторички сп
пособности деце у врти
ићима
8.. Спортскее игре, њихоов утицај наа развој мотторичких сп
пособности деце
предшкол
лског узрасста
9.. Примена неких гимн
настичких вежби
в
у преевенцији деф
формитета кичме
к
млађег и старијег прредшколског узраста
100. Активноссти деце у природи
п
11. Традицио
онале игре у физичком
м васпитањуу деце предш
школског уззраста
122. Неки од елемената
е
м
мини-баскет
та и њихов утицај
у
на кооординацијуу деце
старијег предшколск
п
ког узраста

М
Мастер
струковне студије
с
Назив предм
Н
мета: Антроп
помоторикаа деце предш
школског узрраста
Т
Теме
ће бити
и формулисане у склад
ду са појединачним инттересовањим
ма
сттудената.
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
м Бранка Павловић,
мр
П
проф. - преедавач

Е--mail: pavloovicbranka855@gmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Психол
логија разввоја личност
ти
1..
2.
3.
4.

Значај ем
моционалне интелигенц
ције за будууће васпитач
че
Улога веш
штина комууникације у раду васпи
итача
Толеранц
ција за разли
ичитости коод студенатта- будућих васпитача
Животни
и циљеви и вредности
в
с
студената
– будућих вааспитача

Н
Назив
предм
мета: Психол
логија преддшколског детета
д
1. Утицај ко
омуникацијје дете-роди
итељи на раазвој предшкколског деттета
2. Развој сл
лике о себи код
к предшкколског детеета у вршњаачкој групи
иу
предшкол
лској установи
3. Полно ти
ипизирање деце
д
у предш
школској усстанови
4. Прихватаање културоолошких раазличитости
и код деце предшколско
п
ог узраста
Н
Назив
предм
мета: Психол
логија дечјее игре
1. Значај иггре за развојј комуникац
ције са вршњ
њацима у предшколско
п
ом узрасту
2. Дечји црттеж као изрраз развоја личности
л
деетета у пред
дшколском узрасту
у
3. Улога зајједничке иггре родитељ
љ - дете у соц
цијализацијји на предш
школском
узрасту
4. Значај игграчака за дете предшкколског узрааста
Н
Назив
предм
мета: Рад са даровитом
м децом
1. Значај до
одатне васпи
итно-образоовне подрш
шке даровиттом детету
предшкол
лског узрасста
и
преепознавања даровите деце у предш
школској установи
2. Значај и изазови
цијалних пррограма у прредшколскоој установи
3. Могућности организзовања спец
за родитееље даровитте деце
4. Социјали
изација дароовитог дететта у вршњач
чкој групи
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
м Бранка Павловић,
мр
П
проф. - преедавач

Е--mail: pavloovicbranka855@gmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Рано учење
у
и афеективно веззивање
1. Утицај пр
римарне веззаности детте-мајка на рани
р
развој детета
2. Значај рааног когнити
ивног развооја за будући живот
3. Креирање подстицајјног амбијен
нта за рани развој детеета јасленог узраста у
предшкол
лској установи
Н
Назив
предм
мета: Развојн
не сметње деце јаслен
ног узрастаа
1. Значај ид
дентификовања раних развојних
р
см
метњи и ран
не интервен
нције
2. Облици и последицее занемариввања и злосттављања деце раног узрраста
3. Важност мултидисц
циплинарногг приступа у третману раних развоојних
сметњи
Н
Назив
предм
мета: Породична психоологија
1. Утицај јееднородитељ
љске породи
ице на соци
ијализацију детета јасленог узрастта
2. Породица као систем
м и њена уллога у развооју детета јаасленог узрааста
3. Утицај по
оремећенихх породични
их односа на
н емоционаални развој детета
д
јасленог узраста
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Љиљана Станков, професор
п
струковнихх студија
Е-mail: ljiljastankovv@gmail.com
m

О
Основне
струковн
с
е студије
Н
Назив
предм
мета: Метоодика васпи
итно-образзовног рада
11.
2
2.
3
3.
4
4.

Педагош
шка докумен
нтација у врртићу – моггућности и ограничења
о
Безбедност деце у вртићу
в
– перрспектива родитеља
р
Васпитн
на улога проостора у деч
чјем вртићуу
Структу
ура временаа и простораа у дечјем врртићу – тум
мачње порукка из угла
родитељ
ља
5 Семинар
5.
ри као вид стручног
с
уссавршавањаа васпитача

Н
Назив
предм
мета: Метоодологија педагошких истраживвања
11.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.

Учешће детета и роодитеља у обликовању дечјег порттфолија
Акционо
о истраживаање у дечјем
м вртићу
Начини бележења дечјег
д
развооја у вртићуу
Применаа социометрријске технике у вртићћу
Васпитаач као истрааживач сопсствене пракссе

Н
Назив
предм
мета: Метоодика упозн
навања окол
лине (II)
1 Применаа експеримеента при уп
1.
познавању природних
п
п
појава
– моггућности и
ограничења
2 Музеј каао извор сад
2.
држаја за деечје активноости у вртићћу
3 Еколошкко васпитањ
3.
ње деце преедшколског узраста
4 Интерессовања пред
4.
дшколске дееце за прироодне појаве
5 Народнаа традиција у садржајима рада са предшколск
5.
п
ком децом
Н
Назив
предм
мета: Припрремни преддшколски програм
п
1 Сарадњаа дечјег врттића и локаллне заједниц
1.
це у функци
ији припрем
ме деце за
полазак у школу
2 Музеј каао извор сад
2.
држаја за деечје активноости у оквирру припрем
мног
предшко
олског прогграма
3 Улога деечје игре у остваривањ
3.
о
њу припремн
ног предшколског прогграма
4 Полазакк у школу изз перспекти
4.
иве детета
5 Полазакк у школу изз перспекти
5.
иве родитељ
ља
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Љиљана Станков, професор
п
струковнихх студија
Е-mail: ljiljastankovv@gmail.com
m

Мастер струковне
с
е студије
Назив пред
дмета: Учењ
ње у раном детињству
д
у
Теме ће би
ити формули
исане у склааду са интерресовањимаа студената.
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Мира Јов
вановић, пр
рофесор сттруковних студија
с
Е
Е-mail:
stiv666@itecom.rrs

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Општ
та педагогијја
1. Оствариввање васпиттних циљеваа у раду васспитача са децом
д
предш
школског
узраста
2. Основни фактори раазвоја и васп
питања лич
чности
3. Личност васпитаникка
4. Деца са тешкоћама
т
у развоју
5. Личност,, компетенц
ције и одговорност васп
питача
Н
Назив
предм
мета: Сарадњ
ња породиц
це и дечјег вртића
в
1. Анализа различитихх модела проограма сараадње породи
ице и дечјегг вртића у
предшкол
лској установи
2. Укључиввање родитееља у животт и рад пред
дшколске усстанове
3. Саветодаавни рад васспитача у деечјим вртићћима
4. Сарадња васпитача и родитељаа у припремн
ној групи деце за полаззак у школуу
5. Образоваање родитељ
ља за улогу васпитача и сарадникаа
6. Родитељсски састанц
ци у предшкколској устаанови
7. Рефлекси
ије васпитач
ча о сарадњи са родитеељима
8. Проблеми у комуниккацији измееђу васпитаача и родитееља у дечјем
м вртићу
9. Професионално усаввршавање васпитача
в
и сарадња саа родитељим
ма
10. Образоваање и оспоссобљавање родитеља
р
у предшколсској установви
Н
Назив
предм
мета: Домск
ка педагогијја
1.
2.
3.
4.
5.

Слободно
о време васпитаника у домовима
Проблеми у комуниккацији васп
питача и роодитеља у доомовима
Koмуниккација у васп
питним дом
мовима
Породичн
ни односи и њихов ути
ицај на васп
питање децее у домовим
ма
Значај вааспитних меера у раду са децом у домовима
д

М
Мастер
струковне студије
с
Т
Теме
ће бити
и формулисане у склад
ду са интереесовањима студената.
с
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Кристина
а Крстић, проф.
п
– виш
ши предаваач

Е-maiil: kkrstic844@yahoo.com
m

О
Основне
сттруковне студије
Наазив предмеета: Профессионалне веештине васспитача
1. Професио
онални развој и целожи
ивотно обраазовање васпитача
2. Подручја рада васпиттача
3. Стварање рефлексивне праксе вртића кроз оснаживањ
ње васпитачаа за тимски
рад
4. Компетен
нције васпиттача за 21. век
в
5. Значај стр
ручног усавршавања вааспитача
Наазив предмеета: Профессионалне веештине сесстре васпит
тача
1. Улога сесстре васпитаача у органи
изацији акти
ивности и игара
и
у јасли
ицама
питача за рад
д у јаслицам
ма
2. Вештине сестре васп
постављањаа партнерских односа сестре
с
васпи
итача и остаалих
3. Значај усп
учесника васпитне прраксе
4. Компетен
нције сестрее васпитача за рад са роодитељима деце
д
у јасли
ицама
5. Значај тим
мског рада сестара
с
васп
питача у прракси вртићаа
6. Партнерскки односи у јаслицама
Наазив предмеета: Сарадњ
ња породицее и дечје установе
1. Анализа различитих
р
модела проограма сарад
дње породи
ице и дечјег вртића у
предшкол
лској устаноови
2. Укључиваање родитељ
ља у живот и рад предш
школске усттанове
3. Саветодаввни рад васп
питача у дечјим вртићи
има
4. Сарадња васпитача
в
и родитеља у припремн
ној групи дееце за полаззак у школу
5. Образовањ
ње родитељ
ља за улогу васпитача
в
и сарадника
6. Родитељсски састанци
и у предшкоолској устан
нови
7. Проблеми
и у комуниккацији измеђђу васпитач
ча и родитељ
ља у дечјем
м вртићу
8. Професио
онално усаввршавање вааспитача и сарадња
с
са родитељим
р
ма
9. Образовањ
ње и оспосообљавање родитеља у предшколск
п
кој установи
и
Овво је само предлог тем
ма, које се могу мењаати или доп
пуњавати у договору са
сттудентима.
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Кристина
а Крстић, проф.
п
– виш
ши предаваач

Е-maiil: kkrstic844@yahoo.com
m

Оссновне сттруковне студије
с
Наазив предмеета: Васпит
тање за тол
леранцију и инклузивн
ност
1.
2.
3.
4.

Инклузијаа у предшкоолском васпитању и обрразовању
Стварање инклузивноог окружења у дечјем вртићу
в
Уважавањ
ње и промоција различи
итости кроз организаци
ију активноссти у вртићуу
Сензибили
изација децее предшколлског узрастта за живот у мултикуллтуралној
заједници
5. Подршка детету
д
са теешкоћама у развоју при
и преласку у школско окружење
о
6. Сензибили
изација васп
питача за раад са децом којој је поттребна додаатна подршкка
7. Улога родитеља у прооцесу инклуузије
п
тем
ма, које се могу мењаати или допуњавати у договору са
Овво је само предлог
стуудентима.

М
Мастер
стр
руковне сттудије
Наазив предмеета: Учење у раном дет
тињству; Еколошко
Е
в
васпитање
деце
Теме ће бити формулисан
не у складуу са интересовањима сттудената.“
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АКА
АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник
П
др
р Светлана
а Карић, пр
рофесор стр
руковних студија
с

Е-mail: svvetlana.karicc@gmail.com
m

О
Основне
струковнее студије
Н
Назив
предм
мета: Хигијеена
1.
2.
3.
4.
5.

Хигијенаа у предшкоолској устан
нови
Улога васспитача у формирању
ф
х
хигијенских
х навика код деце
Лична хи
игијена децее предшколсског узрастта
Заштита здравља млладих
Психомоторни развоој у детињсттву

Н
Назив
предм
мета: Нега и васпитањ
ње деце у јасслицама
1. Нега и вааспитање дееце раног уззраста
2. Растење, развој и исхрана у прввим годинам
ма живота
3. Психомоторни развоој малог деттета
Н
Назив
предм
мета: Телесн
ни развој и здравствен
з
но васпитањ
ње
1.
2.
3.
4.

Превенти
ивне мере на
н сузбијањуу наркомани
ије
Пушење и здравље
Значај пр
равилне исххране у очувању здрављ
ља деце
Превенци
ија болести прљавих рууку

М
Мастер
струковне студије
с
Н
Назив
предм
мета: Васпит
тање за здрравље; Инк
клузивно обр
бразовање и васпитање
Т
Теме
ће бити
и формулисане у склад
ду са интереесовањима студената.
с
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АДЕМИЈА СТРУКОВН
НИХ СТУД
ДИЈА ШАБА
АЦ
АКА
Одссек студија за
з васпитаче и медицин
нске сестре-васпитаче
Предметни наставник:
П
др
р Мира Ви
идаковић, професор
п
сттруковних студија

Е-mail: mirra.vidakovicc@yahoo.com
m

Осн
новне стру
уковне сттудије
Нази
ив предметаа: Социологгија образоввања
1. Улога
У
и знач
чај социјали
изације у прроцесу обраазовања и вааспитања
2. Културни
К
об
брасци као облици
о
образовања - потреба
п
и деетерминизам
м
3. Образовање
О
и индоктри
инација
4. Социологија
С
а личности студената
5. Обичај
О
и морал као васпитни обли
ици понашањ
ња
6. Утицај
У
меди
ија на форми
ирање вредн
ности код младих
м
7. Улога
У
религгијске свести
и у формиррању вредноосног систем
ма младих
8. Еколошки
Е
проблеми,
п
с посебним
са
м освртом наа генетски модификова
м
ану храну
9. Група
Г
као со
оциолошки и васпитноо образовни феномен
10. Масовно
М
дру
уштво и поттрошачка куултура
11. Образовање
О
и васпитањ
ње у дигиталлном окруж
жењу
12. Дигитална
Д
трансформац
т
ција образоовања
13. Дигитална
Д
писменост
п
– брига друш
штва или поојединца
14. Формално
Ф
образовање у дигиталноом окружењ
њу – предноости и мане
15. Социолошки
С
и аспекти наставе на дааљину
16. Социолошко
С
о поимање контракулту
к
уре данас
17. Социолошки
С
и аспекти прроблема насиља у обраазовном сисстему
18. Перманентн
П
но образовањ
ње као интеелектуални капитал друуштва
19. Знање
З
и стр
ручност као социолош
шка футуроологија ком
мпетентног васпитача у
друштву
с
савременом
20. Футурологиј
Ф
ија образоваања
21. Тема
Т
по избору и договвору
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