
ВRРЕДНОВАЊЕ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

 

Кандидат за упис на студије првог степена - струковни васпитач, подлеже провери 
склоности и способности (говорних, музичких и физичких). 

1. Процена говорних способности обухвата процену гласовних способности – 
артикулацију гласова, посебно тешких сугласничких група, течност и јасност у говору. 

Циљ процене је утврђивање способности које омугућују да кандидат оставрује јасну и 
разумљиву вербалну комуникацију и да својим способностима остварује позитиван утицај на 
развој говорних способности и језичких навика васпитаника.  

Говорне способности вреднују се са 6 бодова.  
Структура оцењивања (скаларне вредности за бодовање) говорних способности: 

1. врло ниске говорне способности 
2. ниске говорне способности 
3. умерене говорне способности 
4. високе говорне способности 
5. врло високе говорне способности 
6. одличне говорне способности 

2. Процена музичких способности обухвата процену мелодијског слуха, осећаја за 
ритам и музичке меморије. 

Процена музичких способности подразумева: 

• певање дечије песме (кандидат бира једну са понуђене листе), 

• репродуковање задатих мелодијских мотива, 

• репродуковање задатих ритмичких мотива. 

Циљ процене је утврђивање способности које омогућавају даљи развој музичких 
способности кандидата неопходних за извођење наставе музичке културе. 

Музичке способности вреднују се са 7 бодова.  
Структура оцењивања (скаларне вредности за бодовање) музичких способности: 

1. врло ниске музичке способности 
2. ниске музичке способности 
3. умерене музичке способности 
4. високе музичке способности 
5. врло високе музичке способности 
6. одличне музичке способности 
7. одличне – изузетне музичке способности 

3. Процена физичких способности обухвата утврђивање нивоа латентних 
моторичких способности путем манифестних кретних задатака. 

Циљ процене је утврђивање физичких способности кандидата који ће му омогућити 
несметано похађање практичне наставе, припремање и полагање практичних делова испита. 

За процену физичких спосбности потребно је да кандидати понесу спортску опрему.  

Физичке способности вреднују се са 7 бодова.  

Структура оцењивања (скаларне вредности за бодовање) физичких способности: 
1. врло ниске физичке способности 
2. ниске физичке способности 
3. умерене физичке способности 



4. високе физичке способности 
5. врло високе физичке способности 
6. одличне музичке способности 
7. одличне – изузетне физичке способности 
 
 

 


