ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 08. марта 2018. године, одобрило је тему
Кореографисани плесови у раду са предшколском децом кандидата Наташе Радовановић,
именовало др Милену Ђурковић-Пантелић за ментора, и такође, именовало је Комисију за
оцену и јавну одбрану специјалистичког рада - смер Музичко сценски израз.
Комисија је именована у следећем саставу:
Др Милена Ђурковић - Пантелић, професор струковних студија за ужу област
Музичка култура, ментор;
Др Ружица Јовановић, професор струковних студија за ужу област Филолошке
науке - језик и књижевност, председник;
Др Анђелка Лазић, професор струковних студија за ужу област Филолошке науке језик и књижевност, члан.
Кандитат:
Наташа Радовановић бр. инд. 8/17 СМ студент специјалистичких студија – смер
Музичко сценски израз.
Наслов специјалистичког рада:
Кореографисани плесови у раду са предшколском децом
Преглед специјалистичког рада:
Специјалистички рад је изложен у две велике целине: теоријска разматрања (у
оквиру којих се налази 4 поглавља) на 51 страници. Од тога, 28 страница односе се на
основни текст, једна страница је литературе (11 библиографских јединица), a 4 странице
су прилози. Рад садржи 1 табелу и 12 графикона.
Вредновање појединих делова специјалистичког рада:
Покрет је први и основни вид изражавања детета. Овладавајући тим инструментом
изражавања оно долази до основних знања о животу, која ће му даље помоћи у развоју
сензомоторних функција и имати утицај на целокупни психофизички и интелектуални
развој. У наручју својих родитеља и најближих особа, дете слуша и посматра њихово
тепање, певање и покрете, реагује на њих и показује интересовање да учествује у свему
томе. Дете ће веома рано почети да се музички изражава и у складу са својим развојним
могућностима, постепено ће повезивати ритмички говор и покрет, певање и покрете,

песме и пузања и ходања. Та прва искуства, да мелодију и ритам претварају у покрет,
користиће све више у музичким играма, богатећи их новим комбинацијама и играчким
елементима.
У музичким играма дете се забавља кроз музику и покрет, развија моторику,
координацију и ритам, социјализује се са другом децом, стиче прва музичка искуства, а
уједно развија и доводи до максимума своје музичке способности, које се иначе
испољавају много раније од других. Музичке активности прожете кореографисаним и
стваралачким плесовима имају могућност да подстакну музички, физички и емотивни
развој предшколске деце током једне од деци омиљених игара. Кореографисани плесови,
врста музичких игара која има прописане кораке, код деце развија друштвеност, емпатију,
моторни развој, усавршавајући естетску културу покрета, а све праћено музиком која
подстиче развој слуха, ритма и памћења.
У раду говоримо о покретној игри, њеном значају и улози у развоју предшколског
детета. Наводимо и улогу васпитача у реализацији покретних игара које су
карактеристичне за предшколски период. Музичке игре, као једне од омиљених игара
деце, детаљно смо елаборирали. Навели смо колико су значајне у раду предшколских
установа, њихово порекло и настанак, а затим и врсте музичких игара које се реализују са
децом у вртићима. Кореографисане и стваралачке плесове, као врсте музичких игара,
теријски смо дефинисали и њихов значај и карактеристике навели. За њихову реализацију
васпитачима се препоручује поштовање методичких поступака које смо изнели и детаљно
објаснили. Имајући у виду методичке препоруке о редовности реализације
кореографисаних плесова, приступили смо истраживању у којем смо проверавали
заступљеност поменутих активности и на крају рада дали смо резултате истраживачког
подухвата и изнели закључке о раду.
1. Проблем истраживања
Имајући у виду значај музичких игара на развој предшколског детета, проблем
истраживања је:
Колика је заступљеност кореографисаних плесова у раду са децом?
2. Предмет истраживања
Предмет нашег истраживања гласи:
Заступљеност кореографисаних плесова у раду са предшколском децом у
Предшколској Установи „Наше дете“, у Шапцу.

3. Циљ истраживања
Циљ нашег истраживања је:
Испитати заступљеност кореографисаних плесова у раду са предшколским
групама у вртићима: „Младост“, „Полетарац“, „Радост“ и „Снежана“, у ПУ „Наше
дете“ у Шапцу.
4. Задаци истраживања
Задаци истраживања гласе:
1) Испитати ставове васпитача о утицају кореографисаних плесова на музичке и
моторне способности детета предшколског узраста.
2) Испитати коју врсту кореографисаних плесова васпитачи најчешће користе.
3) Испитати коју врсту кореографисаних плесова преферирају деца припремних
предшколских група.
4) Испитати ставове васпитача о утицају и значају кореографисаних плесова на
свестрани развој детета.
5. Хипотезе истраживања
Основна хипотеза истраживања гласи:


Претпоставља се да је фреквенција заступљености кореографисаних плесова у
раду са предшколским групама у вртићима: „Младост“, „Полетарац“, „Радост“
и „Снежана“, у ПУ „Наше дете“ у Шапцу веома ниска.
Посебне хипотезе истраживања гласе:

1) Претпоставља се да су васпитачи упознати да кореографисани плесови имају
висок степен утицаја на музичке и моторне способности детета предшколског узраста.
2) Претпоставља се да васпитачи као врсту кореографисаних плесова најчешће
користе игре са правилима.
3) Претпоставља се да деца припремних предшколских група преферирају
кореографисане плесове у пару.
4) Претпоставља се да васпитачи имају изграђене ставове о утицају и значају
кореографисаних плесова на свестрани развој детета.

6. Популација и узорак истраживања
Од укупног броја запослених у вртићима: „Младост“, „Полетарац“, „Радост“ и
„Снежана“, у ПУ „Наше дете“ у Шапцу, који чине популацију у истраживању, одабрали
смо само васпитаче припремних предшколских група као узорак истраживања.
Узорак у истраживању чини 16 васпитача (14 васпитача женског пола и два
васпитача мушког пола). Испитали смо узорак истраживања путем анкетних упитника и
таквим начином дошли до потребних података да бисмо потврдили постављене циљеве,
задатке и хипотезе истраживања.
7. Методе, технике и инструменти истраживања
Метода која је примењена током остваривања циља и задатака истраживања је
дескриптивна метода.
Техника истраживања коју смо употребили да бисмо дошли до провере
постављених хипотеза је техника анкетирања.
Инструменти које смо користили, у складу са одабраном техником, су упитници
(анкете). Упитници су намењени васпитачима предшколског образовања који свој рад
обављају у припремним предшколским групама вртића: „Младост“, „Полетарац“,
„Радост“ и „Снежана“, у ПУ „Наше дете“ у Шапцу. Пример упитника налази се на
последњим странама рада (Прилог број 1).
8. Организација и ток истраживања
У току припремања и организације истраживања, тражили смо одобрење за
испитивање мишљења запослених васпитача од директорке ПУ „Наше дете“, у Шапцу,
Сандре Мићић. Након добијања потврде, приступили смо истраживању. Анкетирање
васпитача одабраних за узорак вршили смо на њиховим радним местима, у току паузе.
Васпитачи припремних предшколских група попуњавали су упитнике (полуотвореног
типа). По завршетку, упитнике смо анализирали и податке статистички обрадили.
9. Статистичка обрада података и приказ резултата истраживања
Анкетирањем васпитача дошли смо до потребних података које смо статистички
обрађивали (дескриптивном статистиком) уз помоћ програма Microsoft Excell, а
приказаћемо их уз помоћ графикона и текстуално.

ЗАКЉУЧАК
Постоји велики број дечјих игара које се изводе током музичких активности, али
према намени и основном циљу оне се деле на: игре са певањем, игре уз инструменталну
пратњу, бројалице, игре из теорије музике, дечје народне игре и музичке драматизације.
Свака од ових игара треба да буде често реализован садржај музичких активности, јер
повезивањем покрета, музике и игре код деце развијамо и самопоуздање, подстичемо
социјализацију, креативност, поред музичког и физичког развоја. Да би ови утицаји били
потпуни неопходно је само да васпитач усмерава децу током извођења, без потребе за
спољашњом мотивацијом, јер су деца предшколског образовања, унутрашње мотивисана
за активно учешће у њима.
Кореографисани плесови са унапред прописаним кретњама усмеравају децу на
праћење ритма, темпа, усавршавање тачности извођења, усклађивање са покретима друге
деце, естетику током кретњи и оснажују музички слух, обим гласа током певања и јачају
њихово самопоуздање. Поменута врста музичких активности препоручена је као
активност од великог значаја у Основама програма предшколског васпитања и
образовања деце од три до седам година.
У циљу проверавања фреквенције заступљености кореографисаних плесова,
спровели смо истраживање међу васпитачима предшколских група запослених у ПУ
„Наше дете“, у Шапцу. Најчешће примењиване музичке игре у раду са предшколском
децом су игре са певањем. Када је реч о заступљености кореографисаних плесова у раду са
предшколском децом, сазнали смо да се оне најчешће примењују једном или двапут
месечно, што је ниска фреквенција заступљености. Кореографисане плесове би требало
примењивати сваке седмице, јер имају вишеструке утицаје на дечји развој. Поменутим
сазнањем потврдили смо општу хипотезу истраживања која је гласила: Претпоставља се
да је фреквенција заступљености кореографисаних плесова у раду са предшколским
групама у вртићима: „Младост“, „Полетарац“, „Радост“ и „Снежана“, у ПУ „Наше
дете“ у Шапцу веома ниска.
У жељи да проверимо колико су васпитачи упознати са значајем и утицајима
кореографисаних плесова, испитали смо њихове ставове и сазнали да васпитачи нису
довољно упознати са значајем и утицајима ових врста музичких активности на развој
деце. Васпитачи у великој мери сматрају да кореографисани плесови утичу само на једну
сферу развоја (музички или физички развој), а веома мали број је упознат да ове музичке
активности подстичу и музички и физички, емотивни и естетски развој деце. Овим
сазнањима негирали смо посебну хипотезу истраживања која гласи: 1) Претпоставља се
да су васпитачи упознати да кореографисани плесови имају висок степен утицаја на
музичке и моторне способности детета предшколског узраста.

Испитивањем мишљења васпитача о врстама кореографисаних плесова у раду са
предшколцима, сазнали смо да се одабир најчешће врши према дечјим афинитетима, као и
да деца преферирају кореографисане плесове у пару, које васпитачи најчешће и
примењују. Овим подацима потврдили смо трећу посебну хипотезу: 3) Претпоставља се да
деца припремних предшколских група преферирају кореографисане плесове у пару.
Такође, васпитачи су потвдили и нашу претпоставку да се као врста кореографисаних
плесова најчешће примењују игре са правилима, па тиме потврђујемо и другу
подхипотезу: 2) Претпоставља се да васпитачи као врсту кореографисаних плесова
најчешће користе игре са правилима.
Током испитивања ставова и мишљења васпитача, сазнали смо да они, свакако,
имају већ изграђене ставове о утицају кореографисаних плесова на развој предшколске
деце. Такође, васпитачи су током свог вишегодишњег искуства опазили утицаје ове врсте
музичких игара на музички развој деце и сматрају да је тај утицај висок. Тиме потврђујемо
и четврту подхипотезу: 4) Претпоставља се да васпитачи имају изграђене ставове о
утицају и значају кореографисаних плесова на свестрани развој детета.
Након свега, морамо навести да је од велике важности редовност примене
музичких активности кореографисаних плесова. Потребно је подсетити васпитаче са
вишегодишњим искуством да редовност примене поменутих активности подстиче
вишеструк развој деце, развија њихове стваралачке способности, утиче на креирање
естетских вредности, оснажује њихово самопоуздање и подстиче њихов музички и
физички развој.

Оцена специјалистичког рада:
Специјалистички рад је написан у складу са образложењем наведеним у пријави
теме. Резултати истраживања изложени су систематски, од поставке проблема и прегледа
релевантних резултата до теоријског образложења и приказа практичних резултата. Начин
приказа и тумачење резултата у потпуности су прилагођени карактеру обрађиваног
проблема. Рад садржи практична и теоријска знања, умења и вештине. Коришћена је
доступна, савремена стручна литература. Рад показује способност кандидата за
сагледавањем стручних проблема, даља стручна истраживања, као и мењања васпитне
праксе.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати интерпретирани и стручне зрелости кандидата,
Комисија за оцену и јавну одбрану специјалистичког рада - смер Музичко сценски израз,
једногласно се сложила да се рад Наташе Радовановић под насловом Кореографисани
плесови у раду са предшколском децом, одобри за одбрану.

У Шапцу, 29. јуна, 2018. године

Комисија:

________________________________________
др Милена Ђурковић-Пантелић, ментор

________________________________________
др Ружица Јовановић, председник

________________________________________
др Анђелка Лазић, члан

