
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

9:00 - 10:00 Страни језик (I), АМФ
Методологија 
педагошких 
истраживања, сл.3

Страни језик (I), АМФ Методика ликовног 
васпитања (II),  сл. 4

Сарадња породице и 
дечје установе, сл.1

10:00 - 11:00
Вокално - 
инструментална 
настава, сл. 4

Методика ВОР-а, сл.3 Методика развоја 
говора (I),АМФ

Социјална медицина, 
сл.2

Професионалне 
вештине васпитача, 
сл.1

Професионалне 
вештине васпитача, 
сл.1

11:00 - 12:00 Предшколска 
педагогија, АМФ

Хигијена и 
превентивна 
медицина, сл.3

Методика музичког 
васпитања (I), сл. 4

Етика у сестринству, 
сл.2 Хигијена, сл. 3 Хигијена, сл.3 Луткарска радионица, 

кабинет за ликовно

12:00 - 13:00 Књижевност за децу, 
АМФ

Физиологија са 
основама анатомије, 
сл.2

Методика упознавања 
околине (I), сл.4

Методика упознавања 
околине (I), сл.4

Васпитање за 
толеранцију и 
инклузивност,сл. 1

Васпитање за 
толеранцију и 
инклузивност, сл. 1

Развојне сметње деце 
јасленог узраста, 
кабинет за ликовно

13:00 - 14:00 Развојна психологија, 
АМФ

Педагогија јасленог 
узраста, сл.3

Дидактичко игровна 
средства, сл.1

Методика математике 
(II),   сл. 4

Педагогија раног 
узраста, сл. 3

Дидактичко игровна 
средства, сл.1

14:00 - 15:00 Психологија дечје 
игре, сл.1

Методика физичког 
васпитања (II), сл. 4

Методика физичког 
васпитања (II), сл. 4

15:00 - 16:00
Физичко васпитање-
активности у природи, 
сл.1
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сатница I година-СВ I година-МВ

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ  НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ 
СТУДИРАЈУ УЗ РАД

Пролећни семестри школске 2022/23. године
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РУ III година-МВ
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Легенда:
СВ - Студијски програм: Струковни васпитач
Модул ПД - Струковни васпитач предшколске деце
Модул РУ - Струковни васпитач деце раног узраста
МВ - Студијски програм: Струковна медицинска сестра васпитач

Настава за студенте, који студирају уз рад, почиње у суботу 04.03.2023. год. и одржава се у форми консултативне наставе. 
Консултативна наставе реализује се у просторијама Школе према датом распореду извођења наставе и у договору са 
предметним наставницима.
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