ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ
1. Шта су професионалне вештине?
2. Које вештине спадају у вештине управљања својим потенцијалима?
Опишите их.
3. Шта је воља, вољни процес и који су вољни путеви?
4. Шта је самосвесност и које вештине примењујемо када смо усмерени
на себе? Опишите неке од њих.
5. Која су четири Руизова споразума у усменој комуникацији?
6. Шта је потребно имати у виду за успешну презентацију?
7. Које су препоруке Карнеги Дејла за успешан говор и јавни наступ?
8. Које елементе има сваки пословни састанак?
9. Које су препоруке за успешну комуникацију?
10.Шта је емоционална интелигенција?
11.Које су карактеристике емоционално интелигентних људи?
12.Наведите и објасните пет емоционалних компетенција по Големану.
13.Каква може бити усмереност емоције? Објасните шта је важно за сваку
од њих.
14.Како научити бити емоционално интелигентан?
15.Појасните препознавање, именовање и регулацију емоција.
16.Која је разлика између зависти и љубоморе?
17.Шта је социјална интелигенција и које су њене категорије?
18.Шта су конфликти и које су врсте конфликата?
19.Људи који имају исправан однос према конфликтима праве разлику
између својих жеља и себе као особе. Објасни.
20.Који су стилови решавања конфликата. Наведите и опишите их.
21.Шта је стрес?
22.Како управљати стресом?
23.Одаберите једну везу са стресом и објасните је. Понуђене везе су: страх
и стрес; лаж и стрес; вредности и стрес.
24.Које су фазе стреса?
25.Шта је важно за одбрану од стреса?
26.Шта је тим и смисао тимског рада?
27.Које су фазе у развоју тима? Опишите их.
28.Наведите карактеристике функционалних и дисфункционалних тимова.
29.Које су препоруке за функционалан тимски рад?

30.Наведите свих 10 улога које људи могу имати у тиму. Одаберите једну
од улога, опишите њену типичност, карактеристике, слабости и
предности.
31.Шта је лидерство? Одаберите један од приступа лидерству и опишите
га.
32.Наведите и опишите врсте моћи.
33.Која је разлика између жеље и циља?
34.Које особине треба да има циљ да би био СМАРТ циљ?
35.Које особине треба да има особа да би остварила циљ и постигла успех
(техника УСПЕХ)?
36.Опишите технику Заједницко промишљање и наведите пример њене
употребе у пракси васпитача.
37.Опишите СВОТ анализу и наведите пример њене употребе у пракси
васпитача.
38.Опишите технику Стабло проблема и наведите пример њене употребе у
пракси васпитача.
39.Опишите технику Стабло циљева.
40.Замислите да е главни васпитач. Проблеми су
41.Замислите да јесте или већ јестс главни васпитач и желите да
унапредите комуникацију васпитача и родитеља. Које технике би сте
применили? Опишите.
42.Шта је лични план стручног усавршавања?
43.Које су фазе у самовредновању предшколске установе?
44.Шта је кључно за добар акциони план унапређивања предшколске
установе?
45.Шта су пројекти? Наведите пет фаза пројектног циклуса?
46.Који је значај вештине планирања?
47.Шта је пословна одлука?
48.Како доносимо одлуке?
49.Шта је непожељно при доношењу одлука?
50.Наведите барем три општа поступка за ефикасно управљање временом.
51.Који је значај вештине управљања временом?
52.Опишите фазе у процесу сагоревања.
53.Како се можемо ослободити своје сагорелости?
54.Опишите технику ИСКОРАК.

