ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 27. 03. 2018. године одобрило је тему „Примена
основних елемената атлетике код деце узраста шест година и ставови васпитача“ Анђа
Лукић-Хаџић, имeновало др Саву Максимовића за ментора, и такође, именовало је
Комисију за оцену и јавну одбрану специјалистичког рада – смер физичко васпитање.

Комисија је именована у следећем саставу:
Др Сава Максимовић, професор струковних студија за ужу област Физичка
култура и педагошке науке (предмети: Ритмика и плес, Физичко васпитање –
активности у природи, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II,
Антропомоторика предшколског детета, Физичко оспособљавање предшколског детета,
Дечји развој кроз игру и Дечје изражавање покретом уз музику), ментор;
Др Анђелка Лазић, професор струковних студија за ужу област Филолошке
науке-језик и књижевност (предмети: Савремени српски језик, Сценска уметност,
Методика развоја говора I, Драмска радионица у вртићу), председник/члан;

Др Љиљана Станков, професор струковних студија за ужу област Педагогија
(предмети: Методологија педагошких истраживања, Методика васпитно-образовног рада
II, Методика упознавања околине II, Предшколско дете у природној и друштвеној
средини, Истраживачки студијски рад), председник/члан.

Преглед специјалистичког рада:
Специјалистички рад има 52 странице. Од тога 47 странице односе се на основни
текст, 3 странице садржаја и 2 литературе (18 библиографских јединица). Рад садржи 36
табела, 13 графикона и 11 слика које употпуњују садржај рада.
На једној страници увода кандидат говори, између осталог, о томе да са децом, још
од млађих узрасних група, могуће је реализовати моторичке активности које садрже неке

елементе атлетике. У почетку су то једноставне вежбе ходања, трчања, бацања и скакања.
Како деца расту и пролазе у средњу, па у старију групу, ове вежбе се усложњавају и
отежавају…
Предмет истраживања: предмет рада јесте атлетика, односно примена основних
елемената у предшколском узрасту.
Циљ истраживања: циљ рада је сагледати могућност примене основних елемената
атлетике код деце узраста шест година и утврдити ставове васпитача по том питању.
У складу са предметом и циљем истраживања дефинисани су следећи задаци:
1. Сагледати могућност примене основних елемената атлетике у раду са децом
узраста шест година и то кроз конкретне примере вежбовног карактера.
2. Испитати ставове васпитача о примени основних елемената атлетике у раду
сад децом узраста шест година.

Узорак испитаника – узорак испитаника чини 24-оро деце који похађају
припремну предшколску групу у вртићу “Наша радост” у ПУ “11. април” у Новом
Београду. Узорак истразиванја чини и 35 васпитача који раде у различитим објектима ПУ
“11. април” у Новом Београду (Петлић, Срећко, Полетарац, Маја, Сунцокрет).

Узорак мерних инструмената – Узорак мерних инструмената чини анкета помоћу
које долазимо до ставова васпитача о сновних елемената атлетике у раду са децом узраста
шест година.

Опис инструмената и техника мерења – у истраживању је заступљена техника
анкетирања. Инструмент истраживања је анкета за васпитаче.Она садржи 13 питања.
Васпитачи заокружују један од понуђених одговора који исказује њихов став о датом
питању. Свако питање могу означити оценом на скали од1 до 5, при чему је: 1 – уопште се
не слажем, 2 – углавном се не слажем, 3 – неодлучан сам, 4 – углавном се слажем, 5 – у
потпуности се слажем.

Методе – У истраживању је коришћена емпиријско- трансверзална метода.

Хипотеза истраживања – на основу циља и задатака истраживања, формулисана
је следећа хипотеза:
“Може се претпоставити да ће бити могуће применити основне елементе атлетике у раду
садецом предшколског узраста и да ће ставови васпитача бити позитивни по том питању.”

Теоријски приступ проблему и дефинисање основних појмова кандидат је
обрадио кроз следећа поглавља: “Атлетика – краљица спортова”, “Значај атлетике за
правилан раст и развој организма”, “Атлетске дисциплине”, “Могућности примене
основних елемената атлетике у припремним предшколским групама”, “Вежбе за
предшколце по атлетским дисциплинама”…

Интерпретација и анализа резултата:
Моторичке способности деце која су упражњавала основне елменте атлетике су у
складу са узрасним способностима деце узраста шест година.
Када су у питању ставови васпитача о примени основних елеменатаатлетике у
раду са децом узраста шест година, резултати истраживања су показали д већина
васпитача има позитиван став по том питању.

Закључак:
На основу истраживања и добијених резултата, можемо са великом дозом сигурности
констатовати, да jе хипотеза: “Може се претпоставити да ће бити могуће применити
основне елементе атлетике у раду са децом предшколског узраста и да ће ставови
васпитача бити позитивни по том питању”, потврђена.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати интерпретирани, као и практичну
применљивост, стручне зрелости кандидата, Комисија за оцену и јавну одбрану
специјалистичког рада – смер физичко васпитање Анђа Лукић-Хаџић, под насловом

Примена основних елемената атлетике код деце узраста шест година и
ставови васпитача, једногласно се сложила да се рад одобри кандидату за одбрану.

У Шапцу, 1. јули 2018. године

Комисија:

.........................................................................
Др Сава Максимовић, ментор

........................................................................
Др Анђелка Лазић, председник/члан

.........................................................................
Др Љиљана Станков, председник/члан

