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Добропољска 5,Шабац

Студијски програм је прилагођен потребама тржишта рада, и кроз њега студенти
развијају опште и предметно-специфичне компетенције знања, вештине, способности,
мотиве, вредности и ставове у функцији будућег квалитетног професионалног рада.
Стечено знање обезбеђује право на рад у области предшколског васпитања и образовања
са децом од 3 до 7 година.

I
-Социологија образовања
-Савремени српски језик
-Општа педагогија
-Информатика
-Телесни развој и здравствено васпитање
-Стручна пракса 1
-Страни језик 1
-Књижевност за децу
-Предшколска педагогија
-Развојна психологија
-Вокално-инструментална настава
-Стручна пракса 2

II

III

-Mатематикa
-Методика васпитно-образовног рада
-Страни језик 2
-Стручна пракса 3
*Ургентна стања и повреде у педијатрији
*Култура говора и комуникације
*Припремни предшколски програм
*Рано учење и афективно везивање
-Методика развоја говора 1
-Методика упознавања околине 1
-Методика музичког васпитања 1
-Стручна пракса 4
**Психологија дечје игре
**Методологија педагошких истраживања
**Дидактичко-игровна средства
**Физичко васпитање-активности у природи

-Методика математике 1
-Методика физичког васпитања 1
-Методика ликовног васпитања 1
-Методика развоја говора 2
-Методика упознавања околине 2
-Методика музичког васпитања 2 – Модул ПРЕ
-Здравствена нега и васпитање деце раног
узраста – Модул ЈАС
-Стручна пракса 5
-Методика математике 2 – Модул ПРЕ
-Педагогија раног узраста – Модул ЈАС
-Методика физичког васпитања 2
-Методика ликовног васпитања 2 – Модул ПРЕ
-Професионалне вештине васпитача – Модул ЈАС
***Васпитање за толеранцију и инклузивност
***Хигијена
-Завршни рад

*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 2

***студенти бирају 1 од 2 предмета
из предмета изборне групе 3

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање
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Студијски програм је прилагођен потребама тржишта рада, и кроз њега студенти
развијају опште и предметно-специфичне компетенције, знања, вештине, способности,
мотиве, вредности и ставове у функцији будућег квалитетног професионалног рада.
Стечено знање обезбеђује право на рад у области предшколског васпитања и образовања
са децом јасленог узраста.

I
-Општа педагогија
-Епидемиологија
-Телесни развој и здравствено васпитање
-Информатика са рачунарством
-Стручнa пракса 1
-Методика васпитно-образовног рада
-Физиологија са основама анатомије
-Педагогија јасленог узраста
-Хигијена и превентивна медицина
-Стручнa пракса 2

II
-Рано учење и афективно везивање
-Здравствена нега у педијатрији и
педијатрија 1
-Здравствена нега и васпитање деце раног
узраста
-Ургентна стања и повреде у педијатрији
-Стручнa пракса 3
-Социјална медицина
-Страни језик 1
-Методика упознавања околине
-Етика у сестринству
-Стручнa пракса 4

III
-Методика развоја говора
-Методика физичког васпитања
-Здравствена нега у педијатрији и
педијатрија 2
*Страни језик 2
*Музичка радионица
*Медицинска екологија
*Психологија дечје игре
-Стручнa пракса 5
-Професионалне вештине сестре васпитача
**Луткарска радионица
**Дидактичко-игровна средства
**Развојне сметње деце јасленог узраста
**Сарадња породице и дечје установе
-Завршни рад

*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 2

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање
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МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Компетенције које студенти стичу савладавањем студијског програма Струковни мастер
васпитач, широка знања о развоју детета раног и предшколског узраста, као и
оспособљеност да се тај развој креативно подстиче и подржава, обезбеђују му право на
рад у области васпитања и образовања деце раног и предшколског узраста.

II

II

-Академски енглески језик
-Савремене теорије и праксе предшколског
васпитања
-Васпитање за здравље
-Антропомоторика деце предшколског
узраста
-Учење у раном детињству
-Методологија истраживачког рада
*Еколошко васпитање деце
*Књижевно дело у раду са децом
**Инклузивно образовање и васпитање
**Информационе технологије у
предшколском образовању
***Дечје ликовно стваралаштво
***Математичке игре
-Стручна пракса 1

-Припрема деце за почетно читање и писање
-Почетно математичко образовање
-Музичко сценски израз детета
-Интердисциплинарност и интермедијалност
у предшколском васпитању
-Стручна пракса 2
-Студијски истраживачки рад
-Завршни рад

*студенти бирају 1 од 2 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 1 од 2предмета
из предмета изборне групе 2
**студенти бирају 1 од 2 предмета
из предмета изборне групе 3

Студенти по завршетку студија стичу 120 ЕСПБ и звање
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