ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 6. 9. 2018. године одобрило је тему „Достигнути
ниво моторичког развоја деце узраста четири и шест година из вртићам”Лептирић“ у
Новој Пазови” Борис Ђорђев, 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 45 страница. Од тога 39 страница односе се на основни
текст, једна страница садржаја, две литературе и јчетири прилога (27 библиографских
јединица). Рад садржи 6 графикона који употпуњују садржај рада.

На једној и по страници увода кандидат говори о томе да је моторички развој деце
важан фактор у одрастању и васпитању деце. Физичка активност је један од најважнијих
фактора здравља деце, а почиње непосредно после рођенја у виду вежби стимулације.
Физичке активности утичу на правилан ртазвој мотрике. Неопходно је претити достигнути
ниво моторичког развоја деце .
Предмет истраживања: предмет рада је моторика, моторички простор
предшколског узраста. Уже посматрано предмет рада је моторички развој предшколске
деце.

Циљ истраживања: циљ рада је утврдити остварени ниво моторичког развоја код
деце узраста 4 и 6 година из вртића “Лептирић” Нова Пазова.

У складу са предметом и циљем истраживања дефинисани су следећи задаци:
1. Проценити у којој мери је развијена моторика код деце узраста 4 године
2. Проценити у којој мери је развијена моторика код деце узраста 6 година

Узорак испитаника – узорак испитаника сачињавају деца из две васпитне групе
ПУ “Полетарац” из вртића “Лептирић” Нова Пазова. То су деца из средње и предшколске
групе. У средњој групи су деца узраста 4 – 4,5 године, а у предшколској од 6,5 до 7
година. Број деце у средњој групи је 23, а у предшколској 26.

Узорак мерних инструмената – у истраживању су коришћени тестови
моторичких способности:
За децу 4 године
- трчање 20 метара
- скок у даљ из места
- подизање трупа на 30 секунди
За децу 6 година:
-

процена психомоторике доњих екстремитета
способност усклађивања хода по ритму
скакутање на једној нози

Начин обраде података – добијени подаци су обрађени фреквенцијом појава и
процентним рачуном. Приказани су графички и табеларно уз дискусију.

Хипотеза истраживања – на основу циља и задатака истраживања, формулисана
је следећа хипотеза:
“Може се претпоставити да ће моторички развој код испитиване деце бити у складу са
биолошким узрастом”

Теоријски приступ проблему и дефинисање основних појмова кандидат је
обрадио кроз следећа поглавља: “О покрету”, “Моторни развој и карактеристике
предшколског узраста”, “Подстицање моторичког развоја пред. деце”, “Развој моторике од
3 до 7 година”, “Фактори који утичу на моторни развој” и “Процена моторичких
способности”.

Интерпретација и анализа резултата:
На основу прокупљених података и резултата истраживања код деце узраста
четири и шест година, може се рећи да деца из вртића “Лептирић” у Новој Пзови имају
добро развијеу моторику. Њихов моторички развој је у складу са биолошким растом и
развојем.

Закључак:
На основу истраживања и добијених резултата, можемо са великом дозом
сигурности констатовати, да jе хипотеза: “Може се претпоставити да ће моторички развој
код испитиване деце бити у складу са биолошким узрастом”

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 Бориса Ђорђева, под насловом

Достигнути ниво моторичког развоја код деце од 4 до 6 година из вртића
”Лептирић” у Новој Пазови, једногласно се сложила да се рад одобри кандидату за
одбрану.

У Шапцу, 21. септембар 2018. године

Комисија:

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

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

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

