
Испитна питања за предмет Методика васпитно-образовног рада 

1. Функције опште методике 

2. Организације живота у предшколској установи 

3. Утицај локалних разлика на организацију живота у установи 

4. Режим дана 

5. Квалитет емоционалне везе између васпитача и детета 

6. Врсте ауторитета васпитача 

7. Учешће васпитача у активностима деце  

8. Унутрашња мотивација у регулисању дечијег понашања 

9. Облици споњашње контроле – награде и казне 

10. Утицај васпитача на дечије понашање  

11. Неговање дечије друштвености 

12. Дечија слобода у оквиру дечијег социјалног понашања 

13. Развој дечије самосталности 

14. Култивисање емоционалне сфере 

15. Развијање личног идентитета, слике о себи 

16. Развијање сигурности 

17. Мотивација за учење и развој 

18. Васпитно – образовне методе 

19. Деловање на дечији развој специјално припремљеном средином 

20. Показивање, представљање и приказивање 

21. Жива реч васпитача 

22. Облици рада у предшколској установи 

23. Адаптација деце на предшколску установу 

24. Трајање адаптације и непожељне реакције у периоду адаптације 

25. Непожељне реакције у процесу адаптације 

26. Типични непожељни облици понашања који указују на тешкоће у адаптацији 

27. Теже последице адаптације  

28. Улога васпитача у адаптацији детета 

29. Сарадња породице и предшколске установе 

30. Разлози за спровођење посматрања 



31. Врсте посматрања  

32. Индивидуализација  

33. Инклузивно образовање 

34. Тематско програмирање васпитно – образовног садржаја 

35. Евалуација рада васпитача 

36. Стручно усавршавање васпитача 

37. Основе програма предшколског васпитања и образовања кao документ 

представљају оквир за.... 

38. На чему се заснива концепција Основа програма? 

39. Шта се афирмише концепцијом Основа програма? 

40. Теоријско-вредносни постулати у Основама програма. 

41. Теоријске поставке о детињству и детету (сагледавање детета) 

42. Теоријске поставке о програму и пракси (сагледавање праксе дечјег вртића) 

43. Васпитно-образовне вредности и функције образовања 

44. Сагледавање природе и функција предшколског васпитања и образовања (начела) 

45. Општи циљеви Основа програма 

46. Циљеви предшколског васпитања и образовања усмерени на дете: подршка добробити 

детета 

47. Циљеви подршке добробити 

48. Шта је за дете добробит у реалном програму 

49. Специфичности кључних образовних компетенције за целоживотно учење у предшколском 

васпитању и образовању 

50. Подршка добробити детета у реалном програму кроз односе и делање 

51. Шта је за дете важно у односима? 

52. Које могућности дте има и које потребе може задовољавати кроз односе? 

53. На које начине васпитач пружа подршку грађењу односа? 

54. Схватање игре у Основама програма 

55. Шта дете може и остварује у игри? 

56. Врсте дечјих игара 

57. Подршка васпитача у различитим врстама игре 

58. Животно-практичне ситуације 

59. Шта дете може и остварује у животно-практичним ситуацијама? 



60. Подршка васпитача у животно-практичним ситуацијама 

61. Планирана ситуација учења 

62. Дете у планираној ситуацији учења 

63. Подршка васпитача у планираним ситуацијама учења 

64. Контекст реалног програма 

65. Физичко окружење-значај за развијање програма 

66. Шта треба да подржава физичко окружење у предшколској установи? 

67. Шта обухвата простор реалног програма? 

68. Вршњаци (значај за грађење односа и делање) 

69. На који начин васпитач подржава развијање вршњачке заједнице? 

70. Како изгледа вртић повезан са заједницом? 

71. Како изгледа програм заснован на партнерству са породицом? 

72. Како се гради партнерство са породицом (улога васпитача)? 

73. Подручја реализације професионалне улоге васпитача. 

74. Принципи развијања реалног програма 

75. Планирање 

76. Заједничко развијање програма 

77. Праћење, документовање и вредновање 

78. Портфолио (дечји и тематски) 

79. Вредновање квалитета реалног програма 

80. Стандарди компетенција васпитача 
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