STRUČNI ISPIT ZA STRUČNE SURADNIKE PSIHOLOGE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Ispitni rok: rujan, 2019.
Namjena

Ustanova u kojoj
se polaže stručni
ispit

Stručni ispit za stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama:
Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke, Šibensko-kninske,
Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Dječji vrtić – Srdoči, Srdoči 55, 51000 RIJEKA

PISANI RAD
Datum
Vrijeme

4. rujna 2019.
13:00 – 17:00

PRAKTIČAN RAD
Ime i prezime
pristupnika
1.Irena Brajković *
2.Lea Burić

Stručni rad /radionica

Grupa
odgojitelja

Primjena načela šumske pedagogije u radu s
djecom predškolskog uzrasta – R.
Uloga lokusa kontrole i samoefikasnosti u
uvjerenjima roditelja o traženju stručne psihološke
pomoći u roditeljstvu

Datum i vrijeme
5. rujna 2019. u 9:30 h
5. rujna 2019. u 11:00 h

3.Sunčica Golubić *

Odgojitelj kao podrška roditeljima djece s
teškoćama u razvoju – R.

5. rujna 2019. u 13:00 h

4.Petra Šoletić

Čimbenici povezani s vremenom korištenja
elektroničkih medija kod djece predškolske dobi

5. rujna 2019. u 15:00 h

5.Maja Vuković

Važnost medijske pismenosti i odgovornog
korištenja medija kod djece predškolske dobi

5. rujna 2019. u 15:45 h

6.Kristina Sonnabend

Kako postaviti granice djetetu uz očuvanje
djetetova i vlastita integriteta? – R.

6. rujna 2019. u 9:30 h

7.Lucija Vučković

Emocionalna stabilnost kod djece vrtićke dobi bez
stalno prisutnog oca

6. rujna 2019. u 11:30 h

8.Milica Resanović

Temperament, spol djeteta i percipirana
kompetentnost djece predškolske dobi

6. rujna 2019. u 13:00 h

9.Anamarija Bilobrk

Uloga stavova odgojitelja prema dječjoj igri u
zauzimanju uloga tijekom dječje igre i sudjelovanja
u igri

6. rujna 2019. u 13:45 h

USMENI ISPIT
Usmeni dio ispita održat će se nakon praktičnog rada
Ime i prezime savjetnika: Vilma Bednar, prof., AZOO Rijeka
Kontakt: 051 317 691, e-mail: vilma.bednar@azoo.hr
Ime i prezime mentora na ispitu: Lahorka Jurčić, prof., DV Rijeka
Kontakt: 099 492 73544, e-mail: lahorka.jurcic@rivrtici.hr

*pripravnici su oslobođeni polaganja pismenog dijela stručnog ispita

