
                             

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА НИШ, ОДСЕК ПИРОТ 

Центар за целоживотно учење 

Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот 

Извештај о одржаној обуци 

Каталошки број програма: 1063  

Назив програма:  

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању  

Реализатори:  

др Емилија Поповић, маст. Сања Петровић, мр Ивица Панић 

Датум реализације обуке:  

15.10.2022.  

Запажања о реализованој обуци: 

Учесници су стекли увид у савремене уметничке и педагошке праксе, креативне процесе и 

поступке у истраживању дечијег развоја, креативног изражавања коришћењем различитих 

инструмената, дигиталних алата, и познатих мелодија. Кроз практичне примере упознали 

су се са музичко-језичим активностима и њиховом интеграцијом у оквиру теме која се 

обрађује, уз уважавање узраста деце и дечјих интересовања. Изведене су ритмичке и 

музичке активности/вежбе; повезивање слогова, гласова и звука матерњег и страног језика 

које могу да допринесу унапређењу говора и језичког изражавања код деце. Учесници су 

самостално осмишљавали музичко-ритмичке активности на одабрану тему уз помоћ 

инструмента и покрета телом.   

Број учесника: 25 

Двадесет пет учесника/ца је запослено у предшколским установама у Пироту (20), 

Димитровграду (4) и Нишу (1) . 



Учесници/е обуке су информације добили/е од установе у којој раде (20), од Центра за 

стручно усавршавање (2), од колега (2) и на неки други начин (1).  

Оцена: 3.98 

Основни подаци о учесницима/ама обуке:  

Табела 1. 

Пол Мушки Женски 

Одговори учесника / 25 

Проценат 0% 100% 

 

Табела 2.  

Године радног стажа 0-2 3-7 8-15 16-25 26-35 36 и више 

Одговори учесника 3 2 7 8 4 1 

Проценат  12% 8% 28% 32% 16% 4% 

 

Табела 3.  

Последњи завршени 

ниво образовања 

средњи виши високи мастер специјализација магистратура докторат 

Одговори учесника 2 7 6 6 4 / / 

Проценат  8% 28% 24% 24% 16% 0% 0% 

Неке од изјава учесника/ца обуке:  

„Обука ми је помогла да проширим своја знања“. 

„Стручни професори. Занимљиво осмишљен семинар“. 

„У потпуности применљиво у практичном раду са децом“.  

„Активности су веома занимљиве“. 

„Добила сам нове идеје које ће ми користити у даљем раду“. 

„Ново, применљиво у раду!!!“. 

   



 


