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Изборни методички курс II 

 

• Методика дикције и реторике  

• Млади јунак у савременом српском роману за децу – методички аспект 

• Методика информатичког образовања 

• Деца у улози чувара природе 

• Методика наставе енглеског језика (само за полазнике Модула енглеског језика) 

 

 

Изборни методички курс III 

 

• Упознавање околине кроз покрет 

• Активности у природи  

• Од питања до теме 

• Методички приступ теми смрти у поезији за децу и младе 

• Сценска уметност – методички аспект 

• Телевизијска радионица 

• Истраживачки процеси у ликовним активностима 

• Хор IV 

• Организација активности у настави енглеског језика (само за полазнике Модула енглеског 

језика) 

• Практични аспекти наставе енглеског језика II (само за полазнике Модула енглеског 

језика; додатни изборни методички курс, уз доплату прекобројних ЕСПБ) 

 

 

 

По наставном плану Факултета, студенти четврте године бирају један изборни предмет, из 

наведене области (Методички курсеви  I  и II). Заокружите, на основу предложеног програма, два 

предмета који желите да слушате у седмом семестру, означавајући их по степену важности 

бројевима 1 и 2. 

 

Име и презиме _____________________________ 

Број индекса    ______________________________ 

Број мобилног телефона _____________________ 



 

 

Изборни методички курс II 

 

МЕТОДИКА ДИКЦИЈЕ И РЕТОРИКЕ 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: усмено и писмено ■ Статус: 

изборни ■ проф. др Вељко Брборић 

 

Циљ предмета: Поправљање знања из дикције и реторике и поправљање културе говора. 

 

Садржај предмета: Настава Методике дикције и реторике треба да омогући студентима, будућим 

наставницима, да стекну нова и ваљано користе већ стечена знања из дикције и реторике. Предмет ће 

омогућити студентима да коригују грешке у  говору и писању и да још боље схвате значај језика у 

комуникацији.  

Студенти ће додатно обрађивати све битне елементе културе говора, дикције и реторике (говорни 

апарат, дисање, гласовни систем српског књижевног језика, српски књижевни акценат, акценатске 

целине, реченичнау интонацију; правилност, логичност и јасност, сликовито излагање и изражавање, 

стил и његове особине. 

Значај беседништва  за општу културу и за наставнички позив. Комуникација, информација и језик. 

Култура говора и стилистика. Појам и елементи реторике. Говорник: гест мимика и кретање; 

аудиторијум и његове врсте; страх и трема; Основне врсте говора, припрема за држање говора. 

 

Литература:  
• СЈП 2004: Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан и Бранислав Брборић, Српски језички 

приручник. Београд: Београдска књига. 

• Цветановић 2000: Владимир Цветановић, Основе културе говора и реторике, Београд: 

Војноиздавачки завод. 

• Шипка 2008: Милан Шипка, Култура говора. Нови Сад: Прометеј. 

 

 

 

МЛАДИ ЈУНАК У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ РОМАНУ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – 

МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ 

Семестар: 7 Фонд часова: 20–22 ECTS: 4 Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ проф. 

др Јелена Панић Мараш 

   

Садржај предмета: Појам и одређење књижевног јунака у књижевности за децу; Књижевни јунак у 

омладинском роману; Књижевни јунак у фантастичном роману; Књижевни јунак у 

постмодернистичком роману за децу; Типови књижевног јунака у савременом српском роману за 

децу: усамљено дете, осетљиво дете, сеоско дете у градској средини, предмети као јунаци и људи са 

друштвене маргине, измештено дете, дечаци и девојчице као носиоци различитог типа дискурса. 

Анализа и тумачење књижевног јунака у делима Дејана Алексића, Весне Алексић, Игора Коларова, 

Моме Капоре, Иване Нешић, Милорада Павића, Јасминке Петровић, Уроша Петровића, Градимира 

Стојковића, Гордане Тимотијевић и других савремених писаца по избору студента. 

Циљ предмета: Упознавање студената са променама обликовања јунака у савременом српском 

роману за децу, присуством елемената медијске културе и оспособљавање за самостални рад на часу 

српског језика и књижевности. Студенти се кроз истраживачки рад, у форми есеја, оспособљавају за 

тумачење савремених књижевних дела.   

Литература 

 



 Пијановић 2014: Петар Пијановић, „Култни роман српске џинс-прозе“. Изазови граниче 

књижевности. Београд: Учитељски факултет, 139–161. 

 Опачић 2019: Зорана Опачић, (Пре)обликовање детињства, Београд: Учитељски факултет. 

 Панић-Мараш 2019: Јелена Панић-Мараш, Певање и приповедање, Београд: Учитељски 

факултет.  

 Хант 2013: Тумачење књижевности за децу. Београд: Учитељски факултет. 

 

 

 

 
■ МЕТОДИКА ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: писмено ■ Статус: изборни ■  

проф. др Данимир Мандић, проф. др Мирослава Ристић 

Циљ курса/предмета  

Настава предмета Методика информатичког образовања треба да омогући студентима овладавање 

основим знањима везаним за планирање и реализацију васпитно-образовног рада из области 

информационих технологија и вредновања ученика. 

 

Садржај курса/предмета  

 

Игрe и aктивнoсти зa рaзвoj рaчунaрскoг рaзмишљaњa без и са употребом технологје. Иновације у 

информатичком образовању. Паметне играчке и роботи у васпитно-образовном раду. Пројектне 

активности и дигиталне технологије.  Компаративна анализа модела информатичког образовања у 

свету и код нас. Усавршавање запослених у обрзовању из области примене дигиталних технологија. 

Евалуација знања и праћење напредовања ученика у информатичком образовању. Хибридни модели 

васпитно-образовног рада.  Креативна и критичка употреба технологије у васпитно-образовном раду. 

 

Литература:  

1. Бранковић, Драго и  Мандић, Данимир (2003):  Методика информатичког образовања, 

Филозофски факултет, Бања Лука и Медиаграф, Београд 

2. Кузмановић Д. и сар. (2019). Деца у дигиталном добу. Графос, Ужице: 

https://www.unicef.org/serbia/media/10366/file/Deca_u_digitalnom_dobu.pdf 

3. www.edu-soft.rs 

4. http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/ 

 

 

■ ДЕЦА У УЛОЗИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ 

■ Семестар:  7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: писмено ■ Статус: изборни ■  

проф. др Зорица Веиновић 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за планирање и реализацију активности очувања животне средине у раду 

са децом предшколског и млађег школског узраста  (циљеви из области образовања за животну 

средину и одрживи развој) 

Садржај предмета:  

1. Образовање за животну средину и образовање за одрживи развој. Основне карактеристике и 

значај. Кључне компетенције и систем вредности које је потребно развијати код деце. Обавезе 

(европски и национални оквир), улога и значај васпитача и учитеља у реализацији циљева из ове 

области у раду са децом. 

2. Методички аспекти образовања за животну средину/ одрживи развој. Значај и улога активног 

учења, савремених модела и облика рада у остваривању циљева из области образовања за животну 

средину/одрживи развој. Активности/часови о природи у природи. Холистички приступ у области 

образовања за животну средину/одрживи развој: карактеристике и значај. Примери активности из 

области образовања за животну средину/одрживи развој у раду са децом предшколског и млађег 

школског узраста (у оквиру Упознавања околине, односно предмета Свет око нас/Природа и 

https://www.unicef.org/serbia/media/10366/file/Deca_u_digitalnom_dobu.pdf
http://www.edu-soft.rs/
http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/


друштво и Чувари природе): истраживање проблема у животној средини, њихових узрока, последица 

и могућих решења, као и развијање одрживих (еколошки пожељних) навика кроз игру, пројекте, 

експерименте и др.  

Литература: 

1.  Веиновић, З. (2018). Улога деце у очувању животне средине и/у одрживом друштву: прилози 

васпитању и образовању за одрживи развој. Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду. 

(одабрана поглавља, укупно: 126 страна) 

2. Миндјов, К., Митева, Т. (2007). Зелени пакет  јуниор: приручник за наставнике. Регионални центар 

за животну средину за Централну и Источну Европу. (одабрана поглавља, укупно: 60 страна) 

Додатна литература: 

1. Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2008). Иновације у настави. Врање: Учитељски факултет. 

(одабрана поглавља, укупно: 25 страна) 

 

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: усмено и писмено ■ Статус: 

изборни ■ доц. др Наташа Јанковић  ■ само за полазнике Модула енглеског језика 

 

Циљ предмета: Упознавање студената са основним теоријским и практичним аспекитма примењене 

лингвистике као научне дисциплине и методичким принципима подучавања енглеског као страног 

језика. Оспособљавање студената за самосталан рад у настави енглеског језика. 

Исход предмета: Студенти ће се упознати са основним теоријским полазиштима примењене 

лингвистике, овладати кључним појмовима и аспектима учења страног језика и практичним 

приступима настави енглеског језика у раду са децом млађих узраста. Студенти ће научити да у 

окрвиру наставе енглеског језика повезују знања и искуства стечена кроз часове и наставну праксу у 

оквиру других школских и академских предмета. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава 

Дефинисање појма методике наставе енглеског језика. Методички правци од значаја за савремену 

наставу енглеског језика. Учење и подучавање, настава оријентисана ка ученику. Развијање 

комуникативних и општих когнитивних способности кроз наставу енглеског језика. Развијање 

лингвистичке, социолингвистичке и прагматичке компетенције. Социокултурни аспекти учења 

енглеског језика. Говорна култура и функционална писменост. Језичко знање и језичка способност; 

приступи подучавању интегрисаних језичких знања и вештина у настави енглеског језика. 

Иновативни приступи и дидактичка средства у настави језика на раном узрасту. Описмењавање у 

настави страних језика. Различите технике читања и њихов васпитно-образовни значај. Вештина 

писања од диктата до слободног састава. Ризици превођења као приступа подучавању и провери 

знања. Типови задатака за увежбавање језичке грађе и језичких вештина. Значај и модели 

интегрисања наставе енглеског језика и других (пред)школских предмета. Концепција и функција 

вежбања у настави енглеског језика. Концепција савремених уџбеника за наставу енглеског језика и 

искоришћеност ученичких и наставничких потенцијала. Доживотно учење. 

Практична настава  

Подсећање на принципе интегрисања наставе енглеског језика са садржајима Музичке културе и 

Физичког васпитања, Ликовне културе и Образовне технологије, Српског језика и Књижевности за 

децу. Разматрање погодних тема, појмова и активности из области Упознавања околине/Познавања 

природе и друштва и Почетних математичких појмова/ Математике, ради њиховог интегрисања са 

наставом енглеског језика. 

Методе извођења наставе: Предавања, дискусија, анализа педагошке документације и материјала, 

самостални рад студената. 

Провера знања и оцењивање рада студената: Усмени и писмени испит. 

Литература:  
Одабрани одломци:  

Harmer, J. (1998). How to Teach English, Harlow: Longman. 

Jankovic,  N. (2010). Young Learners and Content-Based Instruction. Sprachen lernen, Lernen durch 

Sprache. (261-268). Bern: Pedagogische Hochschule.  



Janković, N. (2008) Integrisanje i obogaćivanje sadržaja u funkciji učenja stranog jezika. U: Inovacije u 

osnovno-školskom obrazovanju – od postojećeg ka mogućem. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski 

fakultet. 

Janković, N. (2005).Vežbanja u nastavi jezičkih veština (koncepcija, funkcija, vrednovanje). Inovacije u 

nastavi, br. XVIII, 2005/3, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet.  

Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Oxford, Heinemann.  

Tomović, N. (2019). Applied Linguistics and English Language Teaching. Beograd: FOCUS – Forum za 

interkulturnu komunikaciju. 

 

 
 



 

Изборни методички курс III 

 

 
■ УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ КРОЗ ПОКРЕТ 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ 

проф. др Даница Џиновић Којић, доц. др Владан Пелемиш 

 

Циљ предмета: да студенти стекну  знања и вештине како да организују и реализују физичке 

активности са предшколском децом у природи. Очекује се да студенти прошире теоријска знања о 

значају активности у природи; упознају основне законитости и организацију активности у природи и 

развију потребне вештине  и схвате праву вредност природних фактора и њиховог утицаја на 

целокупан дечји развој.  

 

Садржај предмета: Предмет покрива банку активности у природи укључујући: активности у 

дворишту предшколске и школске установе, активности у парку, шетње и излете, активности на 

планини (лето-зима), активности на снегу (лето-зима), активности у води и са водом, активности на 

леду, вожњу бицикла, трицикла,  тротинета, ролера.... Теме-лекције су дате кроз међусобно повезане 

програмске целине, играонице Садржаји играоница представљају тематска подручја кретања и игра у 

природи.  

 

Литература:  

 Џиновић, Којић, Д. (2007). Играонице. Београд: Учитељски факултет, стр. 08-31, 40-71, 80-88.   

 Џиновић-Којић, Д. (2011/12). Акредитовани семинари  (Обима око 100 страна). 

 Перић, Д.; Цветковић, Н. (2003) Буди прав-бићеш здрав. Младеновац: стр. 41-92, 103-119.  

 
 

 

■ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 (15+15) ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: практично и теоријски 

■ Статус: изборни ■ проф. др Драган Мартиновић, доц. мр Драган Бранковић и проф. др 

Драгољуб Вишњић 

 

НАПОМЕНА: Због специфичности предмета, вежбе се изводе кумулативно у трајању од 3 до 5 

часова у току семестра, за време викенда, односно у виду мини логоровања за време летњег распуста, 

по окончању јунског испитног рока. 

Циљ предмета: Настава предмета Активности у природи треба да студентима омогући стицање 

знања кроз теоретска предавања и практичне вежбе на терену. Циљ ће бити постигнут када спознају 

важност безбедног боравка у природи, препознају праве опасности и науче да исте превазиђу. 

Студенти треба да схвате праву вредност природе, значај њеног очувања у светлу савремених 

еколошких стремљења. На крају они треба да се упознају са реалним могућностима природе, да се у 

њој реализује део обимног програма наставе у природи из области физичког васпитања и рекреације, 

општих знања из живота и стварања навика за сталним посећивањем природе кроз рекреативне 

облике активности. 

Садржај предмета: Програм предмета Активности у природи покрива више дисциплина и области: 

упознавање природе и њених законитости у изворном облику, обучавање вештина у сналажењу у 

природи, спознаји опасности, лепота и вредности природе у простору физичке културе, начине 

оптималног и безбедног боравка у природи, изучавање садржаја од значаја за правилно коришћење 

свих позитивних фактора у функцији здравља, едукације и рекреације. Предмет је уско повезан са 

Програмом наставе физичког васпитања ученика основних школа, програмима предшколских 

установа и неких савеза и асоцијација. Важно је напоменути да се велика већина програма реализује 

кроз практичне вежбе и провере стечених знања на самом терену у природи. 

Литература: 

• Вишњић, Д. и Мартиновић, Д. (2005). Методика физичког вапитања, Београд: БИГЗ 

PUBLISHING. 

• Мартиновић, Д. и Бранковић, Д. (2012). Основе физичког васпитања и спорта, Београд: 

Драслар партнер. 



• Милетић, К. В. (2011). Излаз иза отворених врата – активности у природи, филозофија 

модерног живота. Београд: Самостално издање аутора. 

• Савић, М. З. и Милетић, Ј. К. (2012). Активности у природи. Ниш: Факултет спорта и 

физичког васпитања Универзитета у Нишу. 

 

 

 
■ ОД ПИТАЊА ДО ТЕМЕ 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 2+0 ■ ECTS: 4 ■ Полагање испита: практично ■ Статус: изборни  

■ проф. др Зорица Ковачевић 

Напомена: Курс ће се реализовати у групи до 25 студената. 

 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за осмишљавање и развијање интегрисаног програма 

васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. 

 

Садржај предмета: Интегрисани наспрам дисциплинарног курикулума; Учење деце у интегрисаном 

програму; Полазишта у програмирању ВОР-а; Прикупљање и анализа података о могућностима, 

интересовањима, потребама и искуствима деце; Избор и дефинисање тема ВОР-а и тематских 

пројеката; Тематско планирање као интегрисани, интердисциплинарни и проблемски приступ 

планирању; Покретање и развијање тематских пројеката; Праћење и документовање процеса учења. 
 

Литература:  

 Клеменовић Ј. (2009): Савремени предшколски програми. Нови сад: Савез педагошких 

друштава Војводине, Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Павлов“. 

 Крњаја, Ж. (2014): Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике. Настава и 

васпитање, 63 (2), 189-202. 

 Krnjaja, Ž. i Pavlović Breneselović, D. (2017): Projektni pristup učenju. Beograd: Institut za 

pedagogiju i andragogiju filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

 Miljak, A. (2007): Тeorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja. U Previšić, V. (ur.), 

Kurikulum (str. 205-252). Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

Školska knjiga. 

 Павловић-Бренеселовић, Д. (2014): Основе програма као димензија квалитета предшколског 

програма. Педагогија, 69 (2), 212-225. 

 Pavlovski. T. i sar. (1997): Tematsko planiranje u dečjem vrtiću. Beograd: Filozofski fakultet, 

Institut za pedagogiju i andragogiju. 

 

 

 
■ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕМИ СМРТИ У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 20–22 ■ ECTS: 4 ■ Полагање испита: израда и одбрана рада ■ 

Статус: изборни ■ доц. др Владимир Вукомановић Растегорац 

Циљ предмета 

Припрема студената за: 1) одабир одговарајућих песничких текстова у којима је присутан мотив 

смрти за рад са децом; 2) анализу одабраних текстова, при чему се у обзир узимају: различити 

аспекти тематизације смрти, разноврсне представе о смрти, осетљивост покретања ове теме у 

васпитно-образовном контексту, као и фактори који на избор текста и методички приступ њему 

утичу. 

Исход предмета  

Студент критички сагледава мотив смрти у поезији за децу и младе, тумачи аспекте њене 

тематизације и, сходно васпитно-образовном контексту, методички обликује анализу књижевног 

текста који тему смрти у себи садржи. 



Садржај предмета 

Основне представе о смрти са психолошког, социолошког, религиозног и уметничког гледишта. 

Психолошка сазнања о представама смрти код детета: време усвајања појма смрти и фактори који на 

то утичу. Научна сазнања о ставовима васпитача и учитеља о смрти у образовном контексту. Место 

мотива смрти у књижевности за децу. Представе смрти човека, животиње и биљке у српској поезији 

за децу и младе: предзмајевска поезија за децу, поезија Ј. Ј. Змаја, Д. Максимовић, Б. Ћопића, Д. 

Радовића, М. Антића, Љ. Ршумовића. Аспекти тематизације смрти у књижевности за децу: емоције 

које прате смрт, поглед на посмртно трајање и осмишљење смрти; језички и стилски елементи у 

представљању смрти; интертекстуалне везе у тематизацији смрти. Рецепција текста и потенцијална 

библиотерапијска улога поезије за децу и младе која тематизује смрт (отварање простора да деца 

слободно поставе питања и изнесу недоумице у вези са овом темом кад за тим осете потребу, 

ублажавање страха и туге, развој емпатије). Разговор о смрти и потенцијалне корелације са другим 

васпитно-образовним областима. 

 

Начин полагања предмета: Студенти бирају тему рада, а у складу са њом добијају препоруку о 

одговарајућој литератури и изворима које треба узети у обзир. 

 

Литература  

1. Божић 2018: Снежана Божић, „Обрада мотива смрти у настави књижевности“. Slavica 

Wratislaviensia, 168, 615–629. 

2. Вукомановић Растегорац 2018: Владимир Вукомановић Растегорац, „Смрт у српској поезији 

за децу: традиција једног табуа“. У: Ако ти јаве: умро сам. Песме о смрти за децу и младе (11–

50). Београд: Дом културе Студентски град. 

3. Јанићијевић 2017: Валерија Јанићијевић, „Методички приступ мотиву смрти у разредној 

настави“. Иновације у настави, 30 (3), 94–105. 

4. Крегоу 2013: Хју Крегоу, „Могу ли приче да лече?“ У: Хант, П. (прир.), Тумачење 

књижевности за децу (257–272). Београд: Учитељски факултет. 

5. Спасић 2016: Миљана Спасић, „Појам смрти из угла детета“. Теме, 40 (2), 525–540. 

6. Талвар 2011: Victoria Talwar, „Talking to Children about Death in Educational Settings“. In: 

Talwar, V., Harris, P. and Schleifer, M. (Ed.), Children’s Understanding of Death – From Biological 

to Religious Conceptions (98–115). Cambridge: CUP. 

 

 
■ СЦЕНСКА УМЕТНОСТ – МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ  

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ECTS: 3 ■ Статус: изборни ■  Јадранка Барзут,  наставник 

вештина 

 

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначајнијим темама и истраживањима сценске 

уметности, приступима и методама рада и развијање способности за креативно примењивање тих 

сазнања у пракси. Стицање способности за рад са децом на стварању сценског чина. 

Садржај предмета: Елементи позоришне представе, функционална и естетска улога. Од драмског 

текста до позоришне представе: корак по корак. Појединачне вежбе и тимски рад. Простор и време у 

представи. Костими, сцена, музика и светлост  као битни елементи позоришне преставе. Стваралачко 

уграђивање појединачних елемената у целину позоришне представе.  

Исход предмета: Јавна извођења позоришне представе. 

 

Стандард рада: Предавања се реализују у групи до 20 студената (укупно, за оба смера). 

 

Литература: 

 Брук 1996: Питер Брук, Празан простор. Београд: Лапис.  

 Венстен 1983: Андре Венстен, Позоришна режија (њена естетска улога): Универзитет 

уметности у Београду. 

 Клајн 1979: Хуго Клајн, Основни проблеми режије. Београд: Универзитет уметности у 

Београду.  



 Станиславски 1996: К. С. Станиславски, Систем. Београд: Скрипта интернационал; 

Академија уметности.  

 Чехов 2005:  Михаил Чехов, О техници глумца. Београд: ННК Интернационал.  

 

 

ТЕЛЕВИЗИЈСКА РАДИОНИЦА 

Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: практично ■ Статус: изборни  ■  

доц. др Ана Миловановић 

 

Циљ предмета: Упознавање студената са телевизијом за децу. Развијање  код студената свести о 

значају телевизијских програма за: подстицање дечјег развоја; формирање и усвајање естетских 

вредности; подстицање формирања моралних ставова и усвајање етичких вредности код деце. 

Формирање код студената критеријума за вредновање телевизијског програма за децу. Студенти би 

требало да буду оспособљени за самостално стварање кратких форми телевизијског програма за децу 

млађег школског узраста. 

 

Садржај предмета: 1. Телевизијски програм за децу. (Одређење телевизијског програма за децу. 

Телевизијски жанрови за децу.) 2. Дечја рецепција телевизије (Тумачење природе телевизије у раном 

детињству. Развој поимања ТВ нарације.) 3. Представа детета на ТВ.  Дете и насиље на ТВ. 4. 

Специфични критеријуми за валоризацију телевизијског програма за децу (развојни, узрасни и 

критеријум усвојивости). 5. Образовни телевизијски програм за децу. 6. Значај телевизијских 

програма за децу за подстицање дечјег когнитивног развоја. (Метафорични и метонимијски 

потенцијали глумачки анимиране лутке у програмима телевизије у функцији подстицања дечјег 

когнитивног развоја. Симболичност глумачки анимиране лутке на телевизији и развој симболичке 

функције код деце предшколског и раног школског узраста.) 7. Телевизија за децу у функцији развоја 

дечје визуелне перцепције и креативности. 8. Телевизија за децу у функцији развоја дечјег говора. 9. 

Естетски значај телевизијског програма за децу. Значај телевизијског програма за децу за подстицање 

формирања и усвајање естетских вредности код деце. 10.  Васпитни значај телевизијског програма за 

децу. Значај телевизијског програма за децу за подстицање формирања моралних ставова и усвајање 

етичких вредности код деце. 11.  Телевизијски програми за децу у функцији педагошке реедукативне 

терапије. 12. Образовни потенцијали глумачки анимиране лутке на телевизији у функцији наставе 

математике, српског језика и књижевности, природе и друштва, ликовног, физичког и музичког 

васпитања. 13. Снимање телевизијског програма за децу. (ТВ сценарио. Основе снимања дигиталном 

камером. Основе дигиталне монтаже. Основе ТВ режије.) 

 

Напомена: Полагање испита: практично (снимање кратке телевизијске форме за децу млађег 

школског узраста у  ТВ студију Факултета). 

 

Литература:   

 Ђокић 1984: Љубиша Ђокић, Коларићу-панићу. Београд: Вук Караџић: Завод за издавање 

уџбеника. 

 Радовић 1984: Душан Радовић „На слово, на словоˮ. РТВ теорија и пракса. бр. 35, лето 1984, 

стр. 199–229. 

 Lemiš 2008: Lemiš, Dafna, Deca i televizija. Clio: Beograd 

 Глушкова 1984: Глушкова, Е., Дете поред телевизора. Предшколско дете. бр. 3–4, 1984. 

 Дубњин 2000: Дубњин, Александар, Дете у свету телевизије и компјутер. Цетиње: 

Светигора.  

 Школски програм Телевизије Београд. Београд: ТВБ, 1976–1983. 

 

 

 
■ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЦЕСИ У ЛИКОВНИМ АКТИВНОСТИМА  

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 22 ■ ECTS: 3 ■ Полагање испита: усмено и практично ■ Статус: 

изборни ■ доц. др Вера Вечански  



Напомена: Курс ће се реализовати у групи до 25 студената.  

 

Циљ предмета: Развијање и продубљивање знања и искустава стечених у оквиру наставе на 

редовним предметима Визуелне уметности и Методика ликовног васпитања 1. Разумевање природе 

ликовних активности на предшколском узрасту као истраживачких процеса који се развијају кроз 

време. Оспособљавање студената за самостално осмишљавање и развијање истраживачких ликовних 

процеса с децом у вртићу. 

Садржај предмета: Студенти ће кроз практичан рад и сопствено искуство освешћивати различите 

фазе истраживачког ликовног процеса: одабир проблема или феномена који ће се истраживати, a који 

је релевантан и близак деци предшколског узраста; адекватан избор материјала / технике / ликовног 

поступка којим ће се одабрани проблем / феномен разрађивати; различити извори и начини 

прикупљања информација (путем замишљања, активног опажања, посматрања, опипавања, израде 

скица, фотографија, видеа итд.); различите могућности ликовне разраде: фрагменти, варијације, 

студије, увећања, превођење у други медиј...; активно промишљање и анализа претходних фаза 

истраживачког процеса и производа који су у њима настали, на бази чега се осмишљавају наредне 

фазе и кораци итд. Посебна пажња биће посвећена промишљеној употреби и интеракцији с 

материјалима, као и могућностима проширивања и продубљивања употребе једног истог материјала, 

ликовне технике или поступка у дугорочним ликовним процесима.  

Литература:  

1. Pelo, Ann (2007). The Language of Art – Inquiry-Based Studio Practices in Early Childhood 

Settings. St.Paul: Redleaf Press 

2. Gandini, L., Hill, L., Cadwell, L., & Schwall, C. (Eds.). (2005). In the Spirit of the Studio: 

Learning from the Atelier of Reggio Emilia. New York: Teacher's College Press. 

 

 

■ ХОР IV  

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 20-22 ■ ЕCTS: 3 ■ Полагање испита: усмено ■ Статус: изборни ■ 

Ана Ћосовић  

 

Циљ предмета: Учешћем у хору Учитељског факултета развијају се певачке способности студената, 

али и, пре свега, подстиче креативност у музичкој интерпретацији. У складу са својим гласовним 

предиспозицијама студенти стичу вештину вишегласног певања у ансамблу, а затим искуствено 

пролазе процес припремања (пробе) и финализацију (јавни наступ/концерт) извођења хорских дела. 

Пролазећи кроз процес извођења, проширују се знања у области хорске литературе, епохе и стила, те 

одговарајућег начина интерпретације.  

Садржај предмета: Вишегласно певање у ансамблу, процес припреме и финализација (јавни наступ) 

извођења хорских дела. Упознавање са хорском литературом, епохама и стиловима, односно 

начинима интерпретације.  

Обавезе студената су редовни долазак на вежбе/пробе и учешће у јавним наступима хора (пригодне 

свечаности, завршни концерт).  

Програм Хора IV континуирано следи, наставља у допуњује програм Хора I, Хора II и Хора III.  

Нотна литература:  

Гаудеамус игитур. Боже правде. Химна св. Сави. Мокрањац С. Тебе појем. Симић, В.: Пошла мома 

на воду. Толингер, Р.: Одби се грана. Манојловић, К.: Успаванка. Бетовен, Л.В.: Жртвена песма. 

Мокрањац С.: II руковет. Аркаделт Ј.: Аве Мариа. Бајић И.: Српкиња. Моцарт В.А.: Проба за 

концерт. Handel, G.F.: Canticorum iubilo. Codaly, Z.: Cohors Generosa. O.di Lasso: Ne proicias me. 

 

■ ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ  У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: усмено и практични рад ■ 

Статус: изборни ■ Марина Цветковић  ■ само за полазнике Модула енглеског језика 

 



Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским и практичним аспектима организације 

активности у настави енглеског језика. Оспособљавање студената за квалитетну организацију часа и 

радног простора, као и самостално припремање, реализацију и (само)евалуацију појединих фаза часа. 

Исход предмета: Студенти ће научити да промишљају битне теоријске и практичне аспекте 

организације активности у оквиру часа енглеског језика. Оспособиће се да креативно користе радни 

простор и основне и додатне наставне материјале у раду са децом млађег школског узраста. 

Примењиваће интегрисане вештине у раду са децом.  Научиће да процењују квалитет реализације 

активности на часовима енглеског језика. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава 

Значај дефинисања циља и исхода часа. Активности погодне за уводни, централни и завршни део 

часа. Специфичне активности током обраде, увежбавања и утврђивања градива. Активности које воде 

од игре до знања. Рад у великим и малим групама. Прилагођавање условима за рад. Креативност у 

организацији простора. Час и организација активности у природи. Примена стандардних наставних 

средстава и дигиталних технологија у раду са децом (пред)школског узраста. Планирање активности 

у односу на дечији узраст. Планирање времена у односу на фазе часа. Рад на усвајању правилног 

изговора, вокабулара, структура и елемената културе у оквиру активности за развој језичких 

вештина. Значај дијалошке форме, песме и покрета, слушања приче, игре по улогама, креативних 

игара и пројектних задатака у раду са децом (пред)школског узраста и организација одговарајућих 

активности. 

Практична настава  

Припрема за час и планирање активности. Испуњавање свеобухватних планова часа и израда 

портфолија. Демонстрација и симулација активности у раду са колегама на факултету као припрема 

за практичну реализацију истих у раду са децом (пред)школског узраста. Припрема активности и 

материјала у склопу овог предмета служиће у виду практикума као основа за предмет Практични 

аспекти наставе енглеског језика II. 

Методе извођења наставе: Предавања, демонстрација, анализа наставних материјала, симулација, 

дискусија, практични рад студената самостално и у групи. 

Провера знања и оцењивање рада студената: Усмени испит и практични рад. 

Литература:  

Одабрани одломци:  

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching, Harlow: Longman. 

Janković, N., Cvetković, M. (2012). Curiosity and Creativity – A Perfect Foundation for CLIL. U: Content 

and Language Integrated Learning in Teaching Young Learners, (21 – 34). Jagodina: Univerzitet u 

Kragujevcu,   

Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann.  

Phillips, S. (1993). Young learners. Resource books for teachers. Oxford: OUP 

Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. 

Reilly, V. and Ward, M. S. (1997). Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press. 

Scott, W. A. and Ytreberg L. H. (1990). Teaching English to Children. London: Longman.  

Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Oxford, Heinemann. 

 

 

■ ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА II 

■ Семестар: 7. ■ Фонд часова: 30 ■ ЕCTS: 4 ■ Полагање испита: усмено и практични рад ■ 

Статус: изборни ■ Марина Цветковић  ■ само за полазнике Модула енглеског језика 

 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално држање активности на часовима енглеског 

језика. Анализа, самоевалуација и групна евалуација часова на основу одржаних активности и 

дневника праксе.  

Исход предмета: Студенти ће научити да повезују знања и искуства стечена током праксе у оквиру 

наставе и активности других (пред)школских и академских предмета а у вези са теоријским и 

практичним аспектима наставе енглеског језика. Стећи ће практично искуство у реализацији 

активности на часовима енглеског језика. Научиће да самоевалуирају и евалуирају активности на 



часовима енглеског језика. Овладаће интегрисањем садржаја и вештина из свих обавезних предмета 

из наставног плана (пред)школског образовања у оквиру наставе енглеског језика.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава 

Обнављање кључних теоријских и практичних аспеката припреме и реализације часа енглеског језика 

на основу инструктивног рада. Самостална припрема активности у оквиру задате наставне јединице 

на основу додељеног уџбеника/наставног материјала. Индивидуални и групни менторски рад са 

студентима у вези са припремљеним плановима и активностима за реализацију на часовима 

енглеског језика.  

Практична настава  

Групне инструктивне вежбе на основу планираних активности за реализацију на часовима енглеског 

језика. Студенти у групама присуствују часовима енглеског језика у неколико различитих 

(пред)школских установа и самостално реализују поједине активности у више различитих узрасних 

група, док током преосталих часова бележе запажања о раду својих колега-студената у унапред 

припремљеном обрасцу. Обрасце испуњене на енглеском језику предају у виду дневника праксе 

предметном наставнику на факултету. Следи групна анализа и дискусија заснована на белешкама и 

искуствима из праксе. На основу претходно стечених знања и вештина, студенти размењују утиске и 

изводе закључке о свим практичним аспектима самостално одржаних активности и посматраних 

часова, разматрају позитивна решења, евентуалне потешкоће и могућности за додатна побољшања.  

Методе извођења наставе: Предавања, инструктивне вежбе, анализа наставних материјала, 

дискусија, практични рад студената самостално и у групи, самостално држање активности у оквиру 

часова енглеског језика. 

Провера знања и оцењивање рада студената: Усмени испит и самостално држање активности. 

Литература:  

Одабрани одломци:  

Janković, N., Cvetković, M. (2013). Theoretical foundations of the teaching practice. U: Theoretical and 

Methodological Basis of Quality Education. (27-40). Belgrade:TEF and Nowy Sacz: PWSZ 

Phillips, S. (1993). Young learners. Resource books for teachers. Oxford: OUP 

Reilly, V. and Ward, M. S. (1997). Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press. 

Scott, W. A. and Ytreberg L. H. (1990). Teaching English to Children. London: Longman.  

Švecová, H. 2003. Cross-curricular Activities. Oxford: Oxford University Press. 

Tomović, N. (2019). Applied Linguistics and English Language Teaching. Beograd: FOCUS – Forum za 

interkulturnu komunikaciju. 

Trnavac, N. i dr. (1991). Didaktičke igre. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Pedagoška 

akademija za obrazovanje učitelja. 

Избор из уџбеничких комплета за наставу енглеског језика. 

 
 


