
Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Сарадња породице и вртића 
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Циљ предмета:  
-Да студенти усвоје савремена знања о породици и њеној васпитној функцији,  те  различитим облицима сарадње и 

партнерства породице и предшколске институције; да сагледавају однос породице и вртића кроз различите парадигме. 

-да овладају стратегијама за укључивање породице у развијање курикулума у дечјем вртићу;  

-да се оспособе за пружање помоћи и подршке родитељима у решавању васпитних проблема у породици и непосредној 

припреми деце за полазак у школу; 

-да се оснаже за истраживање односа односа који граде деца, други чланови породице и запослени у вртићу.  

- Исход предмета Након успешно завршене наставе предмета, студент:  познаје најважнија обележја породице и 

остваривања њене васпитне функције у савременим условима живота;  познаје облике и начине сарадње са 

породицом и способан је за успоставање партнерског односа са родитељима; спреман је и оспособљен за  пружање 

помоћи и подршке родитељима у решавању васпитних проблема у породици и припреми деце за полазак у школу; 

познаје и може да примени различите начине укључивања породице и локалне заједнице у развијање курикулума; 

креира и користи инструменте за испитивање потреба породице и евалуацију сарадње са породицом.  . 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Васпитна функција савремене породице. Значај и функције сарадње породице и дечјег вртића. 

Аспекти и садржаји сарадње породице и дечјег вртића. Партнерски однос: три парадигме односа породице и јавног 

предшколског васпитања. Комуникација са породицом. Облици усмене и писане комуникације. Укључивање родитеља 

у живот и рад дечјих вртића. Сарадња са породицом у процесу адаптације деце у вртићу. Сарадња васпитача и 

родитеља у припреми  деце за полазак у школу. Саветодавни рад васпитача са родитељима. Помагање родитељима у 

решавању развојних тешкоћа, као васпитних проблема у продици. Образовање родитеља за улогу васпитача и 

сарадника. Испитивање образовних потреба, планирање и програмирање педагошког образовања родитеља. Сарадња 

са родитељима деце са посебним образовним потребама.   

Практична настава :      Кораци у развијању партнерства са породицом. Позив родитељима на сарадњу. Креирање 

паноа за родитеље. Родитељски састанци. Кућне посете васпитача домовима родитеља - деце.  Родитељ у 

васпитнообразовном раду. Родитељ као помоћник. Родитељ као волонтер. Родитељ као партнер. Учешће родитеља у 

покретању ни развијању пројеката. Подршка деци и породици у процесу инклузије.  Изазови у сарадњи са родитељима 

деце јаслених и пропремно предшколских група. Деца у ситуацијама развода брака. Деца у породицама у којима има 

насиља. Сагледавање потреба породице. Васпитач као истраживач сопствене праксе у сарадњи са породицом. 

Евалуација сарадње породице и вртића. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  15 Практична настава:  30 

Методе извођења наставе   Предавања, вежбе, индивидуално и групно проучавање одабраних тема из подручја 

сарадње породице и вртића (мала истраживања или есеј), игре улога, дискусије, посматрање и бележење података  о 

сарадњи породице и вртића – извештај са праксе у вртићу, консултације и текућа провера знања у функцији полагања 

завршног испита   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

есеј, приказ књиге или презентација 10   

извештај са праксе у вртићу о сарадњи 

вртића са породицом  
10   

  


