
Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста 
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Циљ предмета Разумевање специфичности интеркултуралног васпитања и образовања. Oспособљавање 

студената за критичко преиспитивање друштвених импликација интеркултурализма у васпитању и 

образовању, развијање професионалне радозналости и интересовања за даље проучавање проблематике и 

професионални приступ у промовисању начела интеркултуралног васпитања и образовања у пракси.  

Исход предмета Студенти су: способни да разумеју значај једнаких прилика за учење и развој у оквиру 

предшколског васпитања и образовања; креирају подстицајно окружење у којем се поштује различитост; 

исказују осетљивост и показују поштовање према различитостима у структурама породица, културном 

пореклу, веровањима и начинима живота; поштују и ангажују се око принципа диверзитета и 

мултикултурализма у васпитању и образовању; способни да осмишљавају и интегришу педагошке 

поступке за групе деце која потичу из различитих окружења. 

Садржај предмета  Теоријска настава: Појам културе, мултикултурално и интеркултурално; Културани 

плурализам; Идентитет и култура; Лични, социјални и интеркултурални идентитет; Припадност групи; 

Интеркултурално васпитање и образовање: кључни појмови; Мултикултурално и интеркултурално 

образовање; Скривени аспекти културе; Бихејвиоралне компоненте културе; Интеркултурална осетљивост; 

Светска искуства о пракси интеркултуралног васпитања и образовања; Стереотипи и предрасуде; 
Дискриминација; Баријере у интеркултуралној комуникацији; Кључне карактеристике програма 

интеркултуралног васпитања и образовања; Критеријуми, индикатори интеркултуралности. Култура и 

структура предшколске установе. Практична настава: Суочавање са идентитетом; Ледени брег; 

Племенски савез; Дискусија о култури; Интеркултурална разгледница – радови студената; Важност 

интеркултуралног васпитања и образовања у предшколској установи; Радионице: Моје предрасуде и 

стереотипи; Градација негативних понашања; Припадност групи; Културне различитости; У дијалогу са 

другим; Коришћење различитих материјала, техника и метода рада у интеркултуралном васпитању и 

образовању; Креирање атмосфере потребне за интеркултурално учење; Развијање интеркултуралних 

компетенција деце кроз васпитнообразовни процес; Анализа реализоване радионице из области 

интеркултуралног образовања.   
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе кооперативно учење; дијалошка метода; метода усмерена на деловање и методе 

засноване на практичним активностима; проблемска метода. Учешће у евалуацији ефеката реализованих 

активности кроз предавања, вежбе (дискусије, анализа садржаја, презентације студената). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 15 писмени испит 60 

практична настава, истраживачки пројекат 15   

Интеркултурална разгледница – радови студената 10   

 


