
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ  
 

 
Поштовани студенти, 

Циљ анкетног упитника је да сазнамо више о томе колико сте упознати са интегрисаним (интегративним) 
приступом развоју и учењу предшколске деце. Молимо вас да на питања одговорите искрено, како бисмо 
дошли до што објективнијих података. Подаци ће бити коришћени за потребе истраживачког пројекта под 
називом: „Интегративни приступ на раном узрасту – улога васпитача”. Анкетни упитник је анониман. 

Хвала на помоћи и сарадњи! 

 
Година студија (заокружити):    ДРУГА        ТРЕЋА      СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 
 
1. Интегрисани (интегративни) приступ развоју и учењу предшколске деце подразумева 
(заокружити један одговор): 
 
а) схватање детета као јединственог и целовитог бића и тематско повезивање садржаја из  
    различитих области 
 
б) прецизну поделу на васпитно-образовне области и реализацију рада   путем усмерених 
активности 
 
в) не знам 

 

2. Да ли је могуће реализовати интегрисани приступ развоју и учењу путем пројектних  
    активности (заокружити један одговор)? 
 
а) Да, могуће је                                      б) Не, није могуће                                         в) Не знам 

 

3. По Вашем мишљењу, у интегрисаном приступу развоју и учењу деце предшколског узраста  
   могу да учествују (заокружити један одговор): 
 
а) деца, васпитачи, родитељи и други актери  

б) само васпитачи 

в) само деца 

 

4. Дидактичко-методички поступци у интегрисаном приступу развоју и учењу деце  
    предшколског узраста подразумевају (заокружити један одговор): 
 
а) флексибилан приступ, уз комбиновање традиционалних и хеуристичких метода 
б) употребу традиционалних метода 

г) не знам 



5. Интегрисани приступ развоју и учењу можемо да сврстамо у концепцију: (заокружити један 
одговор) 
 
а) савременог курикулума 

б) традиционалног, предметног курикулума 

в) не знам 

 

6. Интегративна настава представља:      Можете означити више одговора! 

а) сажимање наставних садржаја 

б) преклапање наставних садржаја 

в) корелацију наставних садржаја 

г) повезивање наставних садржаја 

д) ништа од наведеног 

Остало: _____________________________________________________________________________ 

 

7. Колико сте мотивисани за примену интегративног приступа у настави на студијама? 

мало    1  2  3  4  5  пуно 

 
 
8. Колико сте мотивисани за примену интегративног приступа у раду са предшколском 
децом? 

мало    1  2  3  4  5  пуно 

 
9. Шта мислите, да ли интегрисањем наставних садржаја можемо утицати на повећање  
    наведених елемената код студената у високошколској настави?   
    Означите на скали сваку ставку са X  
    

мало             1               2           3  4  5            пуно 

продуктивност                                    

мотивисаност                              

самосталност                            

динамичност                               

индивидуалност                          

креативност                                 

тимски рад                                   

ефикасност                                 

 


