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Проф. др Миленко Ћурчић  

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Екскурзије у функцији унапређења наставе природе и друштва 

2. Улога медија у настави природе и друштва 

3. Вода као ризико фактор за здравље човјека, животиња и биљака 

4. Искуства професора разредне наставе у примјени експеримента и принципа очигледности у 

настави природе и друштва 

5. Заступљеност календара природе у настави природе и друштва - ставови и искуства 

професора разредне наставе 

 

 

 

 

Проф.  др Драгана Радивојевић 

 

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Еколошко образовање у  Републици Српској и Републици Србији кроз садржаје и 

активности наставе природе и друштва - компаративна анализа 

2. Ефекти примјене проблемскe наставе на усвајање географских садржаја у настави природе 

и друштва. 

3. Утицај мултимедијалних презентација на квалитет знања ученика у настави природе и 

друштва 

4. Анализа заступљености садржаја о прошлости у настави природе и друштва у наставним 

програмима Републике Српске и Републике Србије 

5. Самопроцјене наставника о рефлексивној пракси у настави природе и друштва 

 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање - мастер 

 

1. Еколошке активности у упознавању предшколске дјеце са околином 

2. Заступљеност елемената народне традиције у васпитно-образовном раду са дјецом 

прeдшколског узраста 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проф. др Драгица Милинковић  

 

Студијски програм: Предшколско васпитање - мастер 

 

1. Улога непосредне околине у усвајању појма скупа у раном дјетињству. 

2. Улога и значај игре у формирању геометријских појмова код дјеце предшколског узраста. 

3. Ефекти проблемске методе у почетном математичком образовању. 

 

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Улога приче и слике у формирању појмова природних бројева у разредној настави. 

2. Улога и значај методе моделовања у почетној настави математике. 

3. Ефекти интерактивног приступа математичким садржајима у млађим разредима основне 

школе. 

 

 

 

 

Доц. Весна Вујичић 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање - мастер 

 

1. Предшколски узраст – златно доба дјечијег стваралаштва 

2. Ликовно подручје посматрања, доживљавања и естетског процјењивања лијепог у природи 

и творевинама умјетности 

3. Прибор, материјали и технике за подручје графике/отискивања 

4. Боја као ликовни елемент у умјетничком и дјечијем стваралаштву 

5. Специфичности коришћења ликовних материјала у односу на узраст 

 

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Ликовни типови дјеце школског узраста 

2. Подручје преобликовања различитих материјала у настави ликовне културе 

3. Корелација и интердисциплинарни приступ настави ликовне културе 

4. Ваннаставне активности у васпитно-образовном процесу 

5. Шаблони и стереотипи у ликовном изразу дјеце у настави ликовне културе 

 

 

 

 

Prof. dr Olivera Petrovic 

 

1. Informacione tehnologije u nastavi engleskog jezika 

2. Engleski jezik kao internacionalno sredstvo sporazumijevanja 

3. Engleski jezik i mediji 

4. Engleski jezik i networking 

5. Engleski jezik i bezbjednost na internetu 



 

 

 

 

Доц. др Слађана Миљеновић 

 

1. Изгарање на послу код васпитача 

2. Развијеност емпатије код наставника 

3. Развој самопоуздања код дјеце предшколског узраста 

4. Страхови дјеце предшколског узраста 

5. Афективна везаност и сепарационе тешкоће  при поласку у вртић 

 

 

 

 

 

Доц. др Саша Ђукић 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање - мастер 

 

1. Утицаји на развој говора дјеце  

2. Утицај породице и средине на говор дјеце  

3. Васпитач као партнер у говорној комуникацији 

4. Улога драмске представе, апликација и плаката на развој говора дјеце 

5. Говорне игре и језичко стваралаштво дјеце 

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Методички приступ обраде бајке у млађим разредима основне школе  

2. Методички приступ обраде басне у млађим разредима основне школе 

3. Методички приступ обраде именица у млађим разредима основне школе 

4. Методички приступ обраде глагола у млађим разредима основне школе 

5. Настава културе изражавања у млађим разредима основне школе 

 

 

 

 

Доц. др Јелена Тракиловић 

 

Студијски програм: Предшколско васпитање - мастер 

 

1. Вокална репродукција дјеце предшколског узраста 

2. Инструментариј Карла Орфа у раду са предшколском дјецом 

3. Предшколско дијете и музичка игра 

4. Народна пјесма у функцији развоја музичких способности 

5. Бројалице у раду са дјецом предшколског узраста 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проф.  др Десанка Тракиловић 

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Музичка писменост у четвртом  разреду  

2. Ритмичке способности ученика 4. разреда основне школе 

3. Обим гласа код дјеце раног школског узраста  

4. Музичка меморија у 4. разреду основне школе 

5. Ритмичке способности ученика 2. разреда 

6. Народне пјесме и игре у функцији развоја музичких способности 

7. Обим гласа код дјеце 4. разреда  

8. Слушање музике у разредној настави 

 

Студијски програм: Предшколско васпитање - мастер 

1. Орфов инструментариј  у раду са предсколском ђецом 

2. Музицке пјесме игре у функцији развоја музицких способности 

3. Народна пјесма и игра у раду са предсколском  ђецом 

4. Ритмицке способности ђеце предсколског узраста 

5. Вокалне способности ђеце предсколског узраста  

 

 

 

prof. dr Tatjana Dumitrašković 

 

Studijski program: Informatika u obrazovanju 

 

1. Savremene tehnologije u nastavi književnosti engleskog jezika 

2. Tehnologija i svet književnosti  

3. Šekspir i društveni mediji  

4. Engleski jezik i informatička pismenost 

5. Engleski jezik -  jezik kompjutera i Interneta 

6. Značaj Interneta za proučavanje engleske kniževnosti 

7. Internet u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi 

8. Digitalno doba i humanističke nauke 

 

 

 

 

 

Проф. др Владо Симеуновић  

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

 

1. Развој компетенција код учитеља разредне наставе у складу са Европским стандардима. 

2. Циљеви и задаци наставе у савременим дидактичким компетенцијама. 

3. Примјена информационе технологије у креирању припреме наставе. 

4. Могућност примјене савремених модела наставе и учења у основној школи. 

5. Праћење и процјењивање успјеха ученика 

 



1. Анализа  исхода учења и развоја у раном дјетињству у свјетлу савремених концепција 

предшколских курикулума 

2. Изграђивање партнерског односа породице, локалне заједнице и васпитно-образовне 

институције у креирању повољног амбијента за учење и развој 

 

 

 

 

 

Проф. др Сања Милић 

 

Студијски програм: Предшколско васпитање - мастер 

 

1. Компетенције васпитача у раду са даровитом дјецом  

2. Положај даровите дјеце у предшколском курикулуму 

3. Специфичности откривања даровитости код дјеце предшколског узраста 

 

 

 

 

 

Доц. др Марица Травар 

 

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Изазови у раду васпитача са јасличким групама; 

2. Квалитет партнерства између вртића и друштвене средине; 

3. Прелазак дјетета из породице у предшколску установу – изазов за родитеље и васпитаче; 

4. Прелазак дјетета из предшколске установе у основну школу – изазов за васпитаче и 

учитеље; 

5. Савремени предшколски програми из угла поштовања личности дјетета. 

 

 

 

 

 

 Проф. др Сања Опсеница  

 

Студијски програм: Разредна настава - мастер 

1. Да ли савремена школа и унапређује ментално здравље деце 

2. Психоаналитичке теорије личности: од Фројда до Ериксона 

3. Самерхил школа као визија школе будућности 

4. Морални развој савременог човека 

 

Студијски програм: Информатика у образовању 

1. Интернет као саставни део живота савременог човека 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проф. др Бранислав Драшковић 

 

1. Анализа CORINE Land Cover базе података на територији града Бијељине у периоду 2000-

2018.  

2. Преглед травне и шумске вегетације у Семберији према Copernicus Grassland и Forest бази 

података  

3. Привремено и стално влажна подручја Семберије према Water and Wetness бази података  

4. Примјена Urban Atlas базе података унутар урбаних подручја Босне и Херцеговине 

5. Могућности примјене ГИС-а у инвентаризацији водних ресурса Републике Српске 

 

 

 

Doc.dr Nebojša Mitrović 

 

Studijski program Razredna nastava 

 

1. Razlike u telesnom sastavu između dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta 

2. Uticaj posebno dizajniranog kineziološkog tretmana na promene u morfološkim karakteristikama i 

motoričkim sposobnostima kod dece u IV razredu osnovne škole  

3. Nivo fizičke aktivnosti i zone opterećenja na času fizičkog vaspitanja kod dece mlađeg školskog 

uzrasta merene Polar team system-om 

4. Analiza statusa svoda stopala kod dece trećeg razreda osnovne škole  

5.  Prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dečaka i devojčica u trećem razredu 

6. Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod dece drugog razreda osnovne 

škole različitog pola; 

7. Tema u dogovoru sa mentorom; 

 

Studijski program Predškolsko obrazovanje 

 

1. Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod dece od četiri do šest godina; 

2. Uticaj posebno dizajniranog kineziološkog tretmana na promene u morfološkim karakteristikama i 

motoričkim sposobnostima kod dece od tri do šest godina; 

3. Analiza statusa svoda stopala kod dece od četiri do šest godina; 

4. Prevalenca prekomerne telesne uhranjenosti i rizici po zdravlje kod predškolske dece; 

5. Nivo fizičke aktivnosti i zone opterećenja kod dece u predškolskom uzrastu merene Polar team 

system-om; 

6. Analiza telesnog statusa predškolske dece; 

7. Kvantitativna analiza motoričkih sposobnosti kod dece urbanih i ruralnih sredina; 

8. Tema u dogovoru sa mentorom; 

 

Studijski program Informatika u obrazovanju 

1. Primena softverskih alata u detekciji zdravstvenih poremećaja kod dece; 

2. Primena informatike u obrazovanju; 

3. Razlike u primeni različitih modela nastave informatike; 

4. Analiza stanja informatičke pismenosti učenika u osnovnim i srednjim školama; 

5. Razlike između učenja na daljinu i tradicionalnog učenja nastave informatike u osnovnoj školi; 

6. Tema po izboru u dogovoru sa mentorom; 

 

 


