
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Специјалиста за припремни предшколски програм 

Врста и ниво студија: Специјалистичке студије-други ниво 

Назив предмета: ПАРТНЕРСТВО ПОРОДИЦЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Наставник:  др Мирослав Д. Кука 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  6  

Услов:  без претходних услова 

Циљ предмета:  

Проширивање знања студената о потреби и могућностима остваривања партнерских односа породице и предшколске 
установе у процесу припреме детета за полазак у школу. Изграђивање вештина препознавања, разумевања и 
уважавања потреба и очекивања родитеља у односу на припремни предшколски програм.   

Исход предмета:  
Изграђене стручне компетенције специјалисте које омогућавају способност адекватног одговора на специфичне 
потребе савремене породице и детета. Развијене стратегије директног укључивања родитеља у реализацију програма 
припреме за школу. Поседовање вештина усмене и писмене комуникације са родитељима као и способности 
презентације сопствених професионалних постигнућа и умеће коришћења информација из различитих извора и 

њихово практично коришћење. Изграђена склоност ка тимском раду, кооперативном учењу и конструктивном 
решавању проблема.  

Садржај предмета 
Партнерство и сарадња (терминолошка одређења и савремени теоријски концепти партнерства породице и 
предшколске установе).Принципи и начела изграђивања и развијања односа. Очекивања родитеља од припремног 
предшколског програма. Предрасуде и погрешни ставови.Мотивација деце, родитеља и васпитача за партнерство. 
Квалитет комуникације. 

Ставови васпитача који обесхрабрују сарадњу и подршку. Значај обостраног информисања. Радионице за родитеље 
деце која похађују припремни предшколски програм. Посредно и непосредно укључивање породице у реализацију 
припремног предшколског програма. Функционисање микросистема: породица-вртић. Вртић по мери детета. Вртић 
као породични центар. Педагошко образовање родитеља као претпоставка родитељске компетентности. Партнерство 
васпитача и родитеља детета са посебним потребама. Међукултурна отвореност и културне вредности породице. 
Отвореност партнерства васпитача и родитеља према школи као новој дететовој средини.  Савремена истраживања 
партнерских односа између породице и дечјег вртића.  
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Број часова  активне наставе       Теоријска настава:    30 Практична настава:  30 

Методе извођења наставе 
- Предавања;  
- Практичне вежбе (рад у малим групама, радионице, пројекти); 
- Семинарски рад;  
- Менторски рад;  
- Коришћење домаће и стране литературе, 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена   до 60 

 

Завршни испит  Поена  до 40 

активност у току предавања до 10 писмени испит  

практична настава до 10 усмени испит до 40 

колоквијум-и до 20 ..........  

семинарски рад до 20   

Начин провере знања могу бити различити, наведено  у табели су само неке опције : (писмени испити, усмени испит, 

 

 

 

 

 


