
Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Дечије стваралаштво 

Наставник: др Исидора Кораћ, проф. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:  

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета: Разумевање природе и функције дечијег стваралаштва. Оспособљавање за 

препознавање и подршку стваралачким потенцијалима деце предшколског узраста. 

Исход предмета Студенти су: упознати са природом и функцијама дечијег стваралаштва, способни су 

да препознају стваралачке потенцијале деце предшколског узраста, да креирају и организују 

подстицајно социјално и физичко окружење за игру и учење, окружење које омогућава деци да буду 

(про)активна и ангажована у истраживачким и стваралачким активностима.  

Садржај предмета   Теоријска настава: Теоријске поставке о детињству и детету: креативност као 

потенцијал сваког детета; Дечије стваралаштво: појам, карактеристике; Креативност: појам и 

карактеристике; Креативно мишљење и етапе креативног процеса; Дивергентно и конвергентно 

мишљење; Фактори који подржавају дивергентне процесе; Образовни систем у нашој земљи и 

креативност код деце: промена парадигме; Подршка васпитача и средине у подстицању дечјег 

стваралаштва; Однос дечије игре и стваралаштва; Дечија игра: појам, карактеристике, значај, 

структурална обележја; Имитација, креативна имитација и активност игре; Креативност у интеракцији. 

Практична настава: Истраживачки простори деце и одраслих; Подршка васпитача дечијем 

стваралаштву; Фактори који утичу на развој креативности; Креативна мождана олуја; Решавање 

проблема кроз процесе дивергентног мишљења; Стратегије подршке одраслих дечијој игри; Игра и 

стваралаштво као капацитет флексибилности; Подстицање дечјег стваралаштва кроз различите медије; 

Мапа стваралашва као део портфолија студената. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: кооперативно учење; дијалошка метода; проблемска метода, радионице. 

Учешће у евалуацији ефеката реализованих активности кроз предавања и вежбе (дискусије, анализа 

садржаја, практична вежбања, истраживања и презентације студената). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 15 писмени испит 70 

практична настава, истраживачки пројекат 15   

 


