ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 27. 06. 2018. године одобрило је тему „Релације
моторичких способности дечака и девојчица узраста пет година из вртића “Бубамара” у
Ваљеву“ Милица Ђоковић 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 35 страница. Од тога 32 странице односе се на основни
текст, две страница садржаја и једна литературе (16 библиографских јединица). Рад
садржи 13 табела, 6 графикона и 6 слика које употпуњују садржај рада.
На једној страници увода кандидат говори, између осталог, о томе да се моторичке
спсобности развијају у предшколском периоду, потребно је утврдити у којој мери су оне
развијене у одређеномузрасту. Такође, важно је утврдити иу у каквом су односу моториче
спосбности дечака и девојчица на овом узрасту.

Предмет истраживања: предмет рада јесу моторичке способности деце
предшколског узраста. Уже посматранао, предмет рада јесу релације моторичких
способности дечака и девојчица узраста пет година.
Циљ истраживања: циљ рада јесте утврдити релације моторичких способности
дечака и девојчица узраста пет година из вртића”Бубамара” у Ваљеву.
У складу са предметом и циљем истраживања дефинисани су следећи задаци:
1. Испитати ниво развијености координације дечака и девојчица.
2. Испитати ниво развијености снаге дечака и девојчица.
3. Испитати развој брзине дечака и девојчица.
4. Испитати развој равнотеже дечака и девојчица.
5. Испитати развој гипкости дечака и девојчица.
6. Испитати ниво прецизности дечака и девојчица.
7. Упоредити добијене резултате дечака и девојчица.

Узорак испитаника – узорак испитаника чини 30-оро деце узраста пет година из
вртића “Бубамара” у Ваљеву који припада Предшколској установи “Милица Ножица”.
Међу њима је 12 дечака и 18 девојчица.

Узорак мерних инструмената – узорак мерних инструмената је батерија тестова
за процену развијености моторичких способности деце узраста од пет година.

Методе – у раду је заступљена емпиријско-трансферзална метода.

Начин обраде података – за обраду података биће коришћено израчунавање
аритметичке средине, као и процентуална рачунања, како би прикупљени подаци што
боље били упоређени и приказани помоћу графикона и табела.

Хипотеза истраживања – на основу циља и задатака истраживања, формулисана
је следећа хипотеза:
”Може се претпоставити да неће бити занчајних разлика у испитиваним
моторичким способностима између дечака и девојчица.”

Теоријски приступ проблему и дефинисање основних појмова кандидат је
обрадио кроз следећа поглавља: “Дефинисање и развој моторичких способности”,

“Моторика и моторичке способности код деце узраста пет година”, “Базичне моторичке
способности”…

Интерпретација и анализа резултата:
Прикупљени подаци нам указују да су код дечака и девојчица координација на истом
нивоу. Подједанако су развијене и снага, брзина, равнотежа, гипкост и прецизност.

Закључак:
На основу истраживања и добијених резултата, можемо са великом дозом
сигурности констатовати, да jе хипотеза: ”Може се претпоставити да неће бити занчајних
разлика у испитиваним моторичким способностима између дечака и девојчица”,
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 Милица Ђоковић, под насловом

Релације моторичких способности дечака и девојчица узраста пет година из
вртића “Бубамара” у Ваљеву, 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

