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проф. др Драгана Радивојевић  

 

Студијски програм Разредна настава 

 

1. Традиција и обичаји у мом завичају. 

2. Нивои планирања рада у настави природе и друштва. 

3. Шума као животна заједница у настави природе и друштва – методички приступ. 

4. Садржаји о прошлости у настави природе и друштва-методички приступ. 

5. Специфичности наставе природе и друштва у комбинованим одјељењима. 

6. Методички приступ обради садржаја о небеским тијелима у настави природе и друштва 

 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Принципи васпитно-образовног рада у методици упознавања околине. 

2. Значај експеримента у истраживачким активностима упознавања околине. 

3. Објекти васпитно-образовног рада у упознавању предшколске дјеце са околином. 

4. Игре предшколске дјеце у истраживачким активностима 

5. Планирање васпитно-образовног рада у упознавању предшколске дјеце са околином 

 

 

 

 

 

Проф. др Драгица Милинковић 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Значај визуелизације у развијању почетних математичких појмова. 

2. Проблемска метода као средство и облик учења предшколског дјетета. 

3. Заступљеност моделовања у предшколској математици. 

4. Улога технологије у формирању почетних математичких сазнања. 

5. Значај игре у формирању појма  скупа у предшколској математици. 

6. Облици рада у развијању геометријских појмова код дјеце предшколског узраста. 

7. Метода демонстрације у развијању сазнања о геометријским облицима код предшколске 

дјеце. 

8. Проблемски задаци у функцији формирања почетних математичких појмова. 

9. Специјализована дидактичка средства у развијању математичких појмова на предшколском 

узрасту. 

10. Примјена конструкторских игара у стицању почетних математичких сазнања. 

 

 



Студијски програм Разредна настава 

 

1. Методички приступ изучавању геометријских садржаја у IV разреду основне школе. 

2. Математички задаци и методика њиховог рјешавања у почетној настави математике. 

3. Диференциран приступ математичким садржајима у разредној настави. 

4. Формирање и развој геометријских појмова код дјеце млађег школског узраста. 

5. Интерактивна настава математике различитих нивоа сложености. 

6. Проблемска настава у функцији усвајања математичкх садржаја у млађим разредима 

основне школе. 

7. Логичко-комбинаторни модели рјешавања проблемских задатака. 

8. Моделовање разломака у млађим разредима основне школе. 

9. Заступљеност контекстуалних проблема у учењу и поучавању математике. 

10. Геометријски модели рјешавања проблема у разредној настави математике. 

 

 

 

 

Доц. Весна Вујичић 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Компетенције васпитача у служби развоја ликовног стваралаштва дјеце 

2. Комуникација дјеце са умјетничким дјелима 

3. Општи и специфични циљеви ликовног васпитања и образовања 

4. Аспекти и фазе ликовног стваралаштва предшколске дјеце 

5. Тематика за подстицање дјечијег ликовног стваралаштва 

 

 

Студијски програм Разредна настава 

 

1. Циљеви и задаци наставе ликовне културе при стварању свестране личности 

2. Ваннаставне активности у формирању естетских критеријума код дјеце 

3. Шематска фаза у ликовном изразу дјеце млађег школског узраста 

4. Мотивациони садржаји у настави ликовне културе 

5. Тематика у настави ликовне културе 

 

 

 

 

 

Prof. dr Olivera Petrovic 

 

1. Savremeni pristupi u nastavi engleskog jezika 

2. Osobine i potrebe učenika u učenju i predavanju engleskog jezika 

3. Kultura u nastavi engleskog jezika 

4. Engleski jezik za djecu predškolskog uzrasta 

5. Principi humanističkog obrazovanja u učenju engleskog jezika 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проф. мр Гордана Спасојевић –  Стојановић                                      

 

Студијски програм Разредна настава 

 

1. Ритмичке способности ученика 3.разреда основне школе. 

2. Музичка писменост ученика петог разреда основне школе. 

3. Опсег гласа ученика петог разреда разредне наставе. 

4. Програмска музика и њен значај у млађим разредима основне школе. 

5. Примјена Орфовог инструментарија у разредној настави 

 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Вокалне способности старије вртићке групе. 

2. Музичке компетенције васпитача у предшколској установи. 

3. Дидактичке  музичке игре у функцији развоја музичких способности. 

4. Синхронизација покрета и музике у средњој вртићкој групи. 

5. Ритмичке способности средње вртићке групе  

 

 

 

Доц. др Слађана Миљеновић 

 

1. Интелектуални развој дјеце школског узраста 

2. Развој моралности код дјеце 

3. Посљедице пандемије на мотивацију у ченика 

4. Интересовања и емоције 

 

 

 

 

Доц. др Лидија Јовичић 

 

1. Аспирације родитеља и ученика према  школском постигнућу. 

2. Сарадња наставника и школског педагога.  

3. Претпоставке успјешне сарадње породице и школе 

4. Партнерство породице и школе. 

5. Мишљење наставника и родитеља о радним карактеристикама ученика. 

6. Положај ученика у школи будућности. 

7. Индикатори повољног амбијента и радне климе у настави. 

8. Разредно-часовни систем у савременој и школи будућности. 

9. Креативност у разредној настави. 

10. Натавник као реализатор васпитно-образовног рада. 

11. Улога наставника на увођењу педагошких иновација. 

12. Игра и предшколско дијете. 

13. Сарадња педагога и васпитача.  

14. Креативност и предшколско дијете. 

15. Фактори организовања слободног времена. 

16. Наставник и ученик у информатичком образовању. 

17. Иновације у настави.  

18. Употреба интернета у функцији обављања школских задатака. 



 

 

prof. dr Tatjana Dumitrašković 

 

1. Kreativni metod u podučavanju engleskog  jezika dece predškolskog  uzrasta  

2. Književni tekst u podučavanju engleskog  jezika  

3. Interkulturalni pristup podučavanju engleskog jezika 

4. Uloga nastavnika u savremenom nastavnom procesu podučavanja engleskog jezika 

5. Šekspir  u nastavi engleskog jezika dece mlađeg školskog uzrasta 

6. Engleski jezik i informatička pismenost 

7. Engleski jezik -  jezik kompjutera i Interneta 

8. Savremene tehnologije u nastavi engleskog jezika 

9. Internet u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi 

 

 

 

 

Проф. мр Гордана Спасојевић Стојановић 

 

Студијски програм: Разредна настава 

 

1. Креативне музичке игре у функцији развоја музичких способности. 

2. Специфичне методе у настави музичке културе. 

3. Критерији за избор музичких садражаја у разредној настави. 

4. Значај слушања програмске музике у млађим разредима основне школе. 

5. Упознавање и праћење музичког развоја ученика. 

 

 

 

 

Проф. др Владо Симеуновић 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Организација процеса учења у предшколским установама 

2. Развој сазнајних интересовања предшколске дјеце путем игре 

3. Развој и примјена интегрисаног курикулума у вртићима у Републици Српској 

4. Вођење педагошке документације  - етапни планови и документовање васпитно-образовног 

процеса 

 

Студијски програм Разредна настава 

 

1. Индивидуализација наставе у свјетлу концепта инклузивног образовања 

2. Фактори наставе у концепту развоја компетенција ученика 

3. Интегративна примјена дидактичких принципа као претпоставка успјешности наставног 

процеса 

4. Планирање и припремање наставе као основа за индивидуализовани приступ ученицима 

5. Вредновање образовних постигнућа ученика 

6. Ефикасност савремених наставних метода  

7. Утицај модерне наставне технологије на процес учења 

8. Однос фактора наставе у савремено заснованом наставном процесу 

9. Квалитет комуникације између учесника у наставном процесу   

10. Утицај компетенција наставника на квалитет постигнућа ученика 



 

 

Проф. др Сања Милић 

 

Студијски програм: Техничко образовање и информатика 

 

1. Ставови учитеља о примени различитих облика наставног рада у настави Техничког 

образовања и Информатике 

2. Могућности индивидуализације васпитно-образовног рада у настави Техничког образовања 

и информатике 

3. Иновирање наставног процеса примјеном проблемске наставе 

4. Комуникационе компетенције наставника Техничког образовања и информатике као услов 

успјешне реализације учећих активности 

 

 

 

 

Доц. др Марица Травар 

 

Студијски програм: Предшколско васпитање и образовање 

 

1. Живот, рад и педагошки значај Марије Монтесори; 

2. Игре и играчке у савременим предшколским установама; 

3. Развој и усавршавање идеја о породичном васпитању кроз историју; 

4. Компетеције родитеља у савременој породици; 

5. Развој дјечије самосталности на предшколском узрасту. 

 

 

Студијски програм: Разредна настава 

1. Полазак у основну школу и тешкоће у адаптацији ученика; 

2. Компетенције учитеља и изазови савремене школе; 

3. Васпитни рад у одјељенској заједници као педагошки потенцијал; 

4. Мјесто и улога породице у школи будућности; 

5. Педагошко образовање родитеља у пракси основних школа. 

 

 

 

 

Проф. др Десанка Тракиловић 

 

Студијски програм Разредна настава 

1. Основе музичке  писмености у четвртом  разреду 

2. Дјечији оркестар у разредној настави 

3. Пјеване и говорне бројалице 

4. Пјевање пјесама  из нотног текста у четвртом разреду 

5. Ритмички музички инструменти 

6. Дјечије музичке игре са пјевањем 

7. Слушање  музике 

8. Хорско пјевање у разредној настави 

9. Дјечији оркестар у разредној настави 

10. Примјена Орфовог инструментарија 

 

 



Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

1. Примјена музичких игара у раду са предшколском дјецом 

2. Пјевање пјесама  у раду са дјецом предшколског узраста 

3. Слушање музике у предшколској установи 

4. Свирање на музичким  инструментима 

5. Инструментариј Kарла Орфа 

6. Предшколско дијете и музичка бајка 

7. Музичке игре уз пјевање  

8. Музичке игре из инструменталну пратњу 

9. Улога васпитача у развоју музичких способности  

10. Пјеване и говорне бројалице у раду са предшколском дјецом 

 

 

 

 

Проф. др Сања Опсеница  

 

Студијски програм Разредна настава 

1. Допринос Психоанализе развоју психологије 

2. Средње детињство – прва животна криза детета 

3. Дечија игра као посао детињства 

4. Адолесценција – ко сам ја? 

5. Социјална анксиозност деце  

6. Адолесценатна криза или формиран идентитет 

7. Адлерова теорија личности 

8. Социјална интелигенција у 21. веку 

 

Студијски програм Предшколско васпитање и образовање 

1. Значај игре у раном детињству 

2. Рано детињство – темељ личности 

3. Функционално знање савремене деце  

4. Развој говора у раном детињству 

5. Да ли је дете спремно за школу? 

6. Васпитни стилови савремених родитеља 

7. Живот деце са Дауновим синдромом 

8. Цртеж као средство за праћење развоја детета 

 

 

Студијски програм: Техничко образовање и информатика 

1. Правило 3 6 9 12 и дете 

 

 

 

Проф. др Бранислав Драшковић 

 

1. Карактеристике природе мезорегија Републике Српске 

2. Процјене унутрашњих и вањских миграција у Републици Српској у периоду 2011-2020.  

3. Примјена ГИС-а у анализи резултата политичких избора у Републици Српској 2020. године. 

4. ГИС као алат за анализу природних у Републици Српској  

5. Стање и перспективе коришћења соларне енергије у Републици Српској 

 

 



Doc.dr Nebojša Mitrović  

 

Studijski program Razredna nastava 

 

1. Metodika obuke standradnih plesova; 

2. Efektivno trajanje časa fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi; 

3. Bazični sportovi u funkciji antropološkog razvoja kod dece mlađeg školskog uzrasta; 

4. Nivo telesne uhranjenosti kod dece mlađeg školskog uzrasta sa teritorije Grada Bijeljina; 

5. Prehrambene navike dece mlađeg školskog uzrasta; 

6. Kineziterapija kod dece sa kifotičnim držanjem tela; 

7. Kineziterapija kod dece sa skoliotičnim držanjem tela; 

8. Opšti primer plana i programa trenažnih procesa u atletici; 

9. Proces rehabilitacije nakon povreda kolena i skočnog zgloba u sportu; 

10. Povrede mišića, njihova prevencija i rehabilitacija u vrhunskom sportu; 

11. Tema u dogovoru sa mentorom; 

 

Studijski program Predškolsko obrazovanja 

 

1. Prirodni oblici kretanja u funkciji motoričkog razvoja kod predškolske dece; 

2. Povrede i njihova prevencija kod dece u predškolskom obrazovanju; 

3. Indeks telesne uhranjenosti i razlike između dece u Semberiji; 

4. Prevalenca spuštenog svoda stopala kod predškolske dece, njihova prevencija i korekcija; 

5. Plan i program godišnjeg ciklusa usmerenih aktivnosti kod starije vrtićke grupe; 

6. Trenažni procesi za razvoj motoričkih sposobnosti kod predškolske dece; 

7. Nutritivne navike kod predškolske dece; 

8. Inicijalna selekcija i uključivanje dece u sport; 

9. Metodika treninga gimnastičkih elemenata u radu sa predškolskom decom; 

10. Programi kinezioloških aktivnosti i ishrane za redukciju prekomerne telesne mase kod 

predškolske populacije; 

11. Tema u dogovoru sa mentorom; 

 

Studijski program Tehničko obrazovanje i informatika 

 

1. Povrede u sportu; 

2. Softverski alati u detekciji zdravstvenih poremećaja kod dece; 

3. Organizacija sportskog događaja; 

4. Primena kompjutera u sportu; 

5. Tema u dogovoru sa mentorom; 

 

 

Доц. др Саша Ђукић 

 

1. Лингвометодички текстови у уџбеницима 4. и 5. Разреда у основне школе у Републици 

Српској 

2. Босанскохерцеговачки писци у настави књижевности нижих разреда основне школе у 

Републици Српској 

3. Народно стваралаштво у настави књижевности нижих разреда нижих разреда основне 

школе у Републици Српској – изазови у разумљивости 

4. Ликовне илустрације у настави културе изражавања нижих разреда основне школе у 

Републици Српској 

5. Развијање и богаћење активног речника код деце школског узраста 

6. Лексиколошке и семантичке вјежбе у 5. разреду основне школе у Републици Српској 

 



 

 


