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СТАТУС ПРЕДМЕТА

ПЛАНИРАЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И
САМОВРЕДНОВАЊЕ У
ДЕЧЈЕМ ВРТИЋУ

• Обавезни предмет

• Часови активне наставе 2+2

• ЕСПБ 6

СТРУЧНА ПРАКСА 1 

ОБАВЕЗНА

• Води исти професор

• Остали часови 30

• ЕСПБ 4

• Добиће благовремено упутство



ЦИЉ ПРЕДМЕТА

• Да се студент оспособи да планира, вреднује и самовреднује односе, 

активности и акције у реалном контексту групе, вртића и заједнице у

којој ради; 

• да преиспитује теорију и праксу у односу на дати контекст, градећи

целину знања, искуства, вештина, веровања и вредности на којима

гради програм, у сарадњи са децом, колегама, породицама и

локалном заједницом.



ИСХОД ПРЕДМЕТА

• Студент ће бити оспособљен да полазећи од онога што је реални

програм за дете, заједно са децом и другим одраслима планира, 

преиспитује, документује и развија програм предшколског васпитања и

образовања.
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САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
• Теоријска настава

Теоријске поставке социокултурне теорије учења и развоја и социологије

детињства; истраживања о васпитању и образовању деце раних узраста

у свету и код нас; пројектно планирање у дечјем вртићу

– потенцијали, структура пројекта, праћење и документовање у

пројектном планирању.

• Практична настава

1. вежба – Почетна скица пројекта

2. вежба – Анализа пројектног портфолија

3. вежба – Прича за учење



САКУПЉАЊЕ ПОЕНА

По 20 за сваку теренску вежбу = 60 поена
- За активност на вежбама = 10 поена
- На тесту знања = 30 поена

УКУПНО = 100 поена.

Срећан рад!


