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812  Деца уче свим чулима и целим телом (К5, К11, К16 П8) 

 

Аутори: 

Гордана Степић, Доктор дидактичко-методичких наука, Државни универзитет у НП, Висока 

школа "Сирмијум"; Дејан Савичевић, доктор наука, Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пос; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пос 

 

Реализатори: 

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Гордана Степић, 

Доктор дидактичко-методичких наука, Државни универзитет у НП, Висока школа 

"Сирмијум"; Дејан Савичевић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче 

и пос; Милијана Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче 

и пос пословне информатичаре – Сирмијум 

 

Приоритетна област: Јачање капацитета практичара за развијање интегрисаног приступа 

учењу кроз креирање средине у којој деца могу да истражују свим чулима и целим телом. 

 

Општи циљеви:Јачање капацитета практичара за развијање интегрисаног приступа учењу 

кроз креирање средине у којој деца могу да истражују свим чулима и целим телом. 

 

Специфични циљеви: 

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о интегрисаном приступу учењу са 

фокусом на учење свим чулима и целим телом; Богаћење искуства практичара кроз учење 

свим чулима и целим телом; Оснаживање практичара за критичко преиспитивање властите 

праксе у погледу заступљености учења свим чулима и целим телом; Разумевање сопствене 

улоге у крирању физичког окружења које подржава учење свим чулима и целим телом, као 

и различите естетске доживљаје деце предшколског узраста; Мотивисање и оснаживање 

практичара да самостално креирају средину која подржава учење свим чулима и целим 

телом, као и различите естетске доживљаје деце предшколског узраста. 

 

Очекивани исходи обуке: 

Очекује се да полазници након завршене обуке: - разумеју карактеристике и значај учења 

свим чулима и целим телом као окоснице интегрисаног учења; - разумеју властиту улогу у 

крирању физичког окружења које подржава учење свим чулима и целим телом, као и 

различите естетске доживљаје деце предшколског узраста; - умеју да идентификују 

предности и недостатке властите праксе у односу на карактеристике учења свим чулима и 

целим телом; - буду мотивисани за покретање акција у својој пракси у правцу креирања 

средине у којој ће деца моћи да истражује целим телом и свим чулима и имати различите 

естетске доживљаје. 

 

Теме програма: 



• 1. дан 

o Деца уче свим чулима и целим телом као карактеристика интегрисаног учења 

o Учење свим чулима и целим телом: где смо сада? 

o Учење свим чулима и целим телом: где се крију наше прилике? 

o Учење свим чулима 

o Учење целим телом 

o Учење свим чулима и целим телом у реалном програму 

o Евалуација 

 

Трајање програма: 

дана: 1 

бодова: 8 

 

 

840 Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања (К5, К6, К9, К11, К16 

П8) 

 

Аутори: 

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Вања Јовановић, 

Мастер филолог, ОШ Душко Радовић, Н. Бг и ОШ Раде Кончар Земун; Милијана Лазаревић, 

мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос 

 

Реализатори: 

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Исидора Кораћ, 

доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Вања 

Јовановић, Мастер филолог, ОШ Душко Радовић, Н. Бг и ОШ Раде Кончар Земун; Милијана 

Лазаревић, мастер педагог, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос 

 

Приоритетна област: 

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске 

концепције „Године узлета” 

 

Општи циљеви: 

Оснаживање практичара за заузимање рефлексивног приступа развијању праксе вртића у 

циљу грађења партиципативних односа деце и одраслих. 

 

Специфични циљеви: 

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о партиципацији; Грађење заједничког 

разумевања партиципације и оснаживање за идентификацију њених различитих нивоа у 

пракси вртића; Увиђање значаја рефлексивности практичара као предуслова за развој праксе 

засноване на партиципацији; Оснаживање практичара да проширују простор за активно 

учешће деце и одраслих у развијању праксе вртића. 

 

Очекивани исходи обуке: 

Очекује се да ће полазници након завршене обуке: - Бити упознати са различитим 

значењима партиципације и њиховим импликацијама на праксу вртића; - Моћи да 



идентификују различите нивое партиципације деце и одраслих у пракси вртића; - Бити 

оснажени да критички преиспитују сопствену праксу и њен даљи развој заснивају на 

рефлексији; - Развити професионалну осетљивост за уважавање различитих контекстуалних 

фактора који утичу на развијање партиципативне праксе; - Бити мотивисани за проналажење 

нових путева развоја праксе засноване на аутентичној партиципацији. 

 

Теме програма: 

• 1. дан 

o Значење и значај партиципације 

o Различита идеолошка полазишта као оквир и простор за партиципацију 

o Нивои партиципације у пракси вртића – да ли је учествовање исто што и 

суделовање? 

o Рефлексивни практичар – од конзумента знања до „теоретичара у акцији 

o Партиципација у вртићу: од идеје до реализације 

o Евалуација 

 

Трајање програма: 

дана: 1 

бодова: 8 

 

869 Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи 

(К5, К10, К19, К23 П4) 

 

Аутори: 

Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска 

Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска 

Митровица 

 

Реализатори: 

Нада Остојић, Професор разредне наставе, ОШ „Кадињача“ Лозница; Драгана Миљуш, , 

Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија; Taтјана Миливојчевић, , Предшколска 

установа „Пчелица“, Сремска Митровица; Маја Цвијетић, Доктор књижевних наука, 

ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Слађана Миленковић, доктор књижевних 

наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких 

наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица 

 

Приоритетна област: 

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања 

запослених у образовању 

 

Општи циљеви: 

Унапређивање компетенција васпитача и стручних сарадника у области припреме деце за 

усвајање читања и писања, кроз развијање предвештина читања и писања. 

 

Специфични циљеви: 



Упознавање учесника са: теоријском основом усвајања читања и писања и предусловима, 

начинима утврђивања развијености предвештина читања и писања код деце, могућностима 

креирања подстицајног физичког окружења које подржава развој писмености, значајем 

развијања партнерства са родитељима, школом и остваривања транзиције између предшкол. 

установе и школе у овом подручју.Оспособљавање учесника за подстицање развоја свести о 

речима, говорно-језичких способности и фонолошке свести, графо-моторичких 

способности, као и за препознавање индивидуалних разлика у овом подручју (препознавање 

деце која су у ризику да имају потешкоће у усвајању читања и писања као и деце која брзо и 

лако напредују). Оспособљавање учесника за развој пројекта у том подручју. 

 

Очекивани исходи обуке: 

Учесници упознати са основним полазиштима усвајања читања и писања и способностима 

које је потребно да деца развију да би овладала овим вештинама Учесници знају како да 

утврде развој свести о речима код деце, говорних способности, фонолошке свести и 

вештине читања и писања код деце, да документују и бележе. Учесници оспособљени да 

развијају предвештине читања и писања код деце кроз планиране ситуације учења, рад у 

пројектима, креирање подстицајног физичког окружења... Учесници разумеју значај 

остваривања партнерства са школом и родитељима у развијању предвештина читања и 

писања код деце 

 

Теме програма: 

• 1. дан 

o Усвајање читања и писања 

o Говорно-језичке способности: предуслови усвајања читања и писања 

o Развој свести о речима и фонолошке свести: предуслов усвајања читања и 

писања 

o Развој предвештина читања и писања код деце: могући начини посматрања и 

бележења 

o Како развијати предвештине читања и писања у ПУ у складу са Новим ОП 

предшкол. ВО 

• 2. дан 

o Физичка средина и материјали у развијању предвештина читања и писања 

o Учење у пројектима као начин развијања предвештина читања и писања: 

анализа примера из праксе 

o Партнерство између предшколске установе, школе и родитеља у припреми за 

усвајање читања и писања 

o Примена интегрисаног учења у развијању предвештина читања и писања у 

предшколској установи 

Трајање програма: 

дана: 2 

бодова: 17 

 


