ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 25.12.2017. године, одобрило је тему
„Правилна исхрана и здравље деце“ кандидаткиње Милице Гајић, имeновало доц.
др Зорицу Терзић Шупић за ментора и именовало је Комисију за оцену и јавну
одбрану специјалистичког рада – смер физичко васпитање.

Комисија је именована у следећем саставу:

Др Светлана Карић, председник
Др Александра Максимовић, члан
Проф. Др Зорица Терзић Шупић, ментор

Кандидат:
Милица Гајић бр.инд. 23/16 СФ. студент специјалистичих студија – смер физичко
васпитање

Наслов специјалистичког рада:
„Правилна исхрана и здравље деце“

Преглед специјалистичког рада:
Завршни специјалистички рад написан је на 37 страна, укључујући 30
табела, 4 слике и 17 референци. Рад има следеће делове: увод, циљ рада, метод
рада, резултате, дискусију, закључак и предлог мера, литературу и прилог.
У уводу рада образложена је оправданост и актуелност теме. Истраживања у
области исхране деце предшколског узраста привлаче пажњу због растућег броја
гојазне деце и све учесталијих неправилних навика у исхрани ове популационе
групе као и могућих последица у адултном периоду. У уводу је образложен значај
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правилне исхране, основни принципи правилне исхране и препоруке за
правилну исхрану.
Циљ истраживања је добро формулисан, јасан, прецизан и остварен је током
истраживања. Циљ је да се испитају мишљења родитеља о значају и принципима
правилне исхране деце предшколског узраста.
Метод рада је адекватно постављен и јасно написан. Истраживање је
спроведено по типу студије пресека током децембра 2017. године у вртићу „Срна“
Предшколске установе „11.април“ у Београду. Истраживање је обухватало
популацију од 32 родитеља деце предшколске групе узраста 3 – 6 година.
Инструмент истраживања је био упитник који су родитељи носили кући и
попуљавали. Родитељима је пре спровођења анкете објашњена сврха анкетирања.
Упитник је садржао скалу процене са 12 питања и упуство о његовом попуњавању.
Одговори на постављена питања су била затвореног и отвореног типа.
Резултати рада произилазе из примењеног метода, а приказани су
текстуално и са 30 табела. Табеле су адекватно урађене и јасно образложене.
Резултати прате логичан след циља рада.
Дискусија рада даје свеобухватан осврт на добијене резултате, осветљава
све аспекте обрађене теме у раду и поткрепљена је адекватним компарацијама са
постојећом литературом и сопственим мишљењем кандидата.
Закључци рада произилазе из резултата рада и дају одговор на постављен
циљ. Овај део рада садржи и препоруке за унапређење исхране деце у
предшколским установама и развој правилних навика.

Оцена специјалистичког рада:
Резултати истраживања су детаљно приказани и протумачени у складу са
захтевима специјалистичког рада. Специјалистички рад садржи све елементе.
Коришћена је доступна савремена стручна литература. Рад показује оспособљеност
кандидата за сагледавање проблема, даља истраживања, као и мењања досадашње
праксе на основу предложених мера.
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Кандидат показује стручну зрелост, како као васпитач, тако и као
специјалиста за физичко васпитање и бављње здравствено васпитним радом са
децом предшколског узраста.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати приказани и дискуовани, као и стручне
зрелости кандидата, Комисија за оцену и јавну одбрану специјалистичког рада –
смер специјалиста за физичко васпитање кандидаткиње Милице Гајић под
насловом „Правилна исхрана и здравље деце“ једногласно се сложила да се рад
одобри кандидаткињи за одбрану.

У Шапцу, 11.6. 2018. године

Комисија:
___________________________________
Др Светлана Карић, председник
___________________________________
Др Александра Максимовић, члан
___________________________________
Проф. Др Зорица Терзић Шупић, ментор
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