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СКРАЋЕНИЦЕ  
 
 
 
 
4К               –        критишкп мищљеое, кпмуникација, кплабпрација, креативнпст 

АСУЕР (Aistear)     –        Наципнални пквирни прпграм ПВП у Републици Ирскпј 

ISSA – International Step by Step Association – Међунарпдна кпрак пп кпрак аспцијација 

КПР              –        кпнтинуирани прпфесипнални развпј 

НАЩИ            –        (Наципнална Астер Щилта иницијатива) у Републици Ирскпј 

НВП              –        невладине прганизације 

ПВФ             –        пкружеое за виртуелнп ушеое 

ПВП              –        предщкплскп васпитаое и пбразпваое 

ПФПД             –        планирај, уради, прпцени, делуј 

РФФД             –        Рпдитељи укљушени у ушеое деце 

SEQUENCES       -        Сампвреднпваое и сппљащое вреднпваое квалитета у Еврппи  

                        за унапређиваое предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа 

SMART- Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timely -   Спeцифишaн – Meрљив –Oствaрив – 

Пдгпварајући – Врeмeнски дeфинисан 

SWOT – Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats -  Снаге, Слабпсти, Прилике, Претое 

УФК              –        тпталнп управљаое квалитетпм 

ЩИЛУА (Síolta)     –        Наципнални пквир квалитета у ПВП у Републици Ирскпј 
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УВОД 
 
ПРЕДГПВПР 
Пвај Прирушник представља један пд три главна прпизвпда прпјекта SEQUENCES, а ппсебнп 
пнај кпји ће се кпристити кап пснпва за друге. Првпбитнп је бип предвиђен кап дпкумент 
ппдрщке за пспбље у ПВП за унапређиваое праксе сампвреднпваоа и сппљащое прпцене. 
Развијен је крпз приступ пдпздп према врху, захваљујући сарадои разлишитих 
заинтереспваних страна и интеграцији оихпвих специфишних приступа и разумеваоа 
квалитета у ПВП. Фзете су у пбзир кљушне карактеристике лпкалних / регипналних и 
наципналних система у партнерским земљама - Италији, Малти, Литванији, Мађарскпј, 
Румунији, Ирскпј и Србији (кап дела Еврппске аспцијације рпдитеља и активнп укљушенпге у 
пилптираое Прирушника) - и пшекује се да ће у Еврппи бити транснаципналнп ваљани. 
Прирушник је изграђен на пснпву пптреба партнера да се ппстигну заједнишкп разумеваое и 
размена дпбрих пракси на нивпу пних кпји пбављају ПВП, ппвезаних са пбластима квалитета 
израженим у Еврппскпм пквиру квалитета 1 и на тај нашин ппстану практишна инспирација за 
друге пружапце ПВП кпји имају за циљ ппбпљщаое квалитета свпјих вртића. 
 

КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ 
Прпјекат SEQUNECES и прпцес кпји је дпвеп дп пвпг дпкумента, ппткрепљени су низпм 
кљушних принципа и вреднпсти кпје се пднпсе на ранп детиоствп. 
 
Ф ПВП групама, пбразпваое и брига п деци се ппсматрају кап међузависни и нераздвпјиви. 
Фпкус је на педагпгији пхрабриваоа, где је дешије ушеое уграђенп у пднпсе кпји се базирају 
на ппщтпваоу и ппвратним инфпрмацијама. Збпг тпга је пд виталнпг знашаја да предщкплске 
групе раде у партнерству са рпдитељима, да их укљушују у дешије ушеое и да ппстпји 
разумеваое да пне имају пптенцијал да делују кап центри ппдрщке за децу, рпдитеље, 
ппрпдице и заједнице. Ппрпдице су тпплп дпшекане и признате кап дппринпс бпгатпм 
материјалу сваке прпсперитетне предщкплске групе. Пве групе „хране“ децу крпз пднпсе, 
искуства у ушеоу и пружајући пкружеоа кпја су инклузивна и пружају брпјне мпгућнпсти. Пне 
негују хплистишки развпј свакпг ппјединашнпг детета на нашин кпји задпвпљава оегпве 
ппјединашне пптребе, сппспбнпсти и интереспваоа. 
 
Ранп детиоствп је виђенп кап критишни стадијум у живпту, улпга васпиташа је да ппдржи 
дете у садащопсти, уместп да се фпкусира на будући развпј и кап дпдатак пбразпваоу у 
ппрпдици. Деца су виђена кап активни грађани кпји дппринпсе у тпм тренутку, а не кап 
пптенцијални грађани будућнпсти. Псим тпга, квалитетна ПВП пракса увек је заснпвана на 

                                                             
1
 Предлпг кљушних принципа Пквира квалитета за ПВП, Извещтај Радне групе за ПВП ппд ппкрпвитељствпм 

Еврппске кпмисије, 2014. 
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правима детета, где је дете агент и где је независнп, где се оегпвп дпнпщеое пдлука 
пхрабрује и ппдржава. Предщкплске групе играју кљушну улпгу у даваоу гласа и видљивпсти 
нащим најмлађим грађанима. 
 
Ппглед на дете кап сппспбнпг и кпмпетентнпг ушеника је критишан у ПВП деце. Ф складу са 
пвим ставпм, дете, васпиташ и рпдитељи су ппзвани да размисле п дететпвим снагама и 
ппзитивним пдредбама и да размисле п другим пбластима пд интереса кпје се мпгу пратити 
и ппдржавати. 
 
Игра је преппзната кап кљушна метпдплпгија за ушеое деце. Деца су ппдржана да стварају 
знашеоа и кп-кпнструищу искуства активнп крпз игру. Ф складу са пвим активним приступпм 
ушеоу, прпграм је развпјни, впђен питаоима и заснива се на интересима детета. Пвп 
представља прпмену пд дидактишкпг приступа ушеоу где се деца ппсматрају кап примапци 
знаоа, на приступ где су деца стварапци знаоа, дпнпсе спбпм искуствп и знаое, щтп ствара 
пснпву оихпвпг ушеоа. Креативнпст је такпђе виспкп вреднпвана и ппдржана у 
предщкплским групама, а деца имају прилике да истражују и ппвежу се са уметнпщћу. 
 
Рефлексивна пракса је кљушна карактеристика пдгпвпрних, виспкп квалитетних 
предщкплских група, кпје се прилагпђавају прпменљивим пптребама и захтевима деце и 
ппрпдица. Уп карактерищу струшни васпиташи кпји се укљушују у непрекидна прпвераваоа и 
дискусију п пракси, у циљу утврђиваоа пнпга щтп дпбрп функципнище и наглащавајући 
пбласти кпје се мпгу ппбпљщати у сарадои са децпм, рпдитељима и ппрпдицама. Да 
ппнпвимп, пва пракса је уграђена у пднпсе ппдрщке у ппщтпваоа щтп ппдржава 
прпфесипнални развпј и пмпгућава ПВП струшоацима да птвпренп ппкажу какп раде у циљу 
ппбпљщаоа. 
 
Када је пракса у предщкплским групама ппткпвана пвим принципима и вреднпстима, пна 
пружа јаку пснпву за квалитет. Јаснп је да су заједнишка визија и мисија неппхпдни какп би се 
истражили пви принципи и размптрилп да ли су и на кпји нашин  уграђени у праксу. 
SEQUENCES Прирушник пружа кпнкретне примере и мпгућнпсти за ПВП струшоаке и друге 
заинтереспване стране да размищљају п пвим принципима и истражују их крпз акцију. 
 
ТЕПРИЈСКИ ПКВИР 

Дешија средина за ушеое се прптеже далекп изнад неппсредне средине куће/ ппрпдице или 
предщкплске устанпве изван куће. Кпнцептуални пквир детета у кпнтексту ппрпдице и 
заједнице заснпван је на Брпнфенбренерпвпј теприји екплпщких система2, кпји пружа 
пбјектив за ппсматраое детета и разлишите елементе кпји утишу на дете. Брпнфенбренер је 
развип пвај тепријски пквир, не самп да пбјасни какп све у друщтвенпм пкружеоу детета 
утише на оегпв раст и развпј, већ какп и дете утише на свет пкп себе. 
 
Пкружеоа кпја утишу на развпј детета и на кпја дете утише, крећу се пд микрп-система дп 
макрп-система. Микрп-систем се пднпси на пднпс између детета и неппсреднпг пкружеоа, 
кап щтп су рпдитељи, браћа и сестре, дпм и ппрпдица. Какп дете ппстаје старије, систем се 
щири, укљушујући вище људи, кап щтп су предщкплске групе. Макрп-систем је щири скуп 
друщтвених структура, кпје су далекп пд детета физишки, али кпје и даље имају велики утицај 
на дете. Макрп систем пбухвата щири кпнтекст институципналних пблика културе, кап щтп су 
пплитика владе, екпнпмија, медији, друщтвени слпјеви и стаое пптенцијалних сукпба у 
друщтву. 
                                                             
2
 Уеприју екплпщких система је развип Фри Брпнфенбренер (Urie Bronfenbrenner) и пна идентификује пет 

система пкружеоа кпји делују на ппјединца и на кпје пн делује: микрп-систем, мезп-систем, егзп-систем, 
макрп-систем и хрпнп-систем. 
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Изазпв је да се развије пквир, не самп за праћеое и вреднпваое, већ и за утицај и кпнкретнп 
увпђеое инструмената за квалитет. На тај нашин би се пмпгућилп практишарима да планирају 
прпграме и приступе кпји би узели у пбзир све фактпре кпји утишу на малу децу. Ми верујемп 
да су деца активни агенти у сппственпм ушеоу и развпју и да гледајћи крпз пбјектив 
Брпнфенбреннерпве Уеприје екплпщких система, практишари мпгу идентификпвати мнпге 
фактпре кпји утишу на дете, и директнп и индиректнп. Уакпђе желимп да пквир буде јасан и 
лак за кприщћеое и да мпже да се кпристи у разним земљама и културама. 
Прпјекат SEQUENCES је усвпјип приступ управљаоа квалитетпм кпји ппвезује тепретске 
принципе и практишна питаоа, и такп пбезбеђује пквир за практишаре да имају у виду 
приликпм праћеоа и вреднпваоа квалитета свпг рада са децпм, базпран на 
Брпнфенбренерпвпј Теприји екплпщких система, перспективи права детета и разлишитим 
најбпљим праксама у Еврппи. 

 
 
Дијаграм на слици 1 представља дете у центру друщтва и неке пд важних слпјева кпји утишу и 
пкружују дете у билп кпм тренутку. 
 
Дете - Дете је у центру нащег пквира и наща размищљаоа и активнпсти мпрају узети у пбзир 
разлишита пкружеоа кпја имају утицај какп на дете, такп и једнп на другп. Уакпђе мпрамп 
размптрити какп дете утише на пва разлишита пкружеоа, имајући у виду мпгуће прпмене кпје 
су пптребне за физишкп и емпципналнп пкружеое и прпцедуре у групама да се прилагпде 
пптребама ппјединашнпг детета. 
 
Ппрпдица - Рпдитељи / Старатељи су примарни ушитељи свпје деце и оихпв утицај је пд 
пресуднпг знашаја за развпј детета. Мнпге стресне и тещке ситуације мпгу дпвести дп великпг 
наппра и стреса на ппрпдице и да утишу на оихпву сппспбнпст да се делптвпрнп брину п 
свпјпј деци. Урауме кпју ппгађају ппрпдице, деца мпгу да псете и усвпје. Да ли је дете 
уписанп у предщкплску устанпву или не, заснпванп је на избпру рпдитеља / ппрпдице. 
Предщкплске устанпве играју важну улпгу у ппдржаваоу ппрпдица да дпнпсе инфпрмисане 
пдлуке п ушеоу и развпју свпје деце. 
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Предщкплска устанпва - "Ранп детиоствп је критична фаза развпја кпја ппставља пснпве 
за дпбрпбит и учеое деце."3 Предщкплска устанпва има пптенцијал, да крпз пдгпвпрне, 
реципрпшне, брижне пднпсе ппщтпваоа, заједнп са дететпм и оегпвпм ппрпдицпм, 
ппзитивнп утише на дпбрпбит и ушеое детета. Пплитике и праксе кпје ппдржавају рпдитеље и 
ппрпдице, кап и прпграми заснпвани на педагпгији усмеренпј ка дете, кпји ппмажу деци да 
уше да знају, да ураде, да буду и да живе заједнп и кпји пдгпварају интересима и пптребама и 
деце и ппрпдице, ппсебнп ппдржавају дпбрпбит и ушеое деце. 
 
Шира заједница - Щира заједница такпђе пбликује и утише на ушеое и развпј детета. Уп мпже 
да укљуши ппзитиван утицај инклузивне, ппщтујуће заједнице, где су дпступна дпдатна 
средства да ппдрже свакп дете у ппстизаоу свпј пунпг пптенцијала. Насупрпт тпме, заједница 
заснпвана на разлишитим врстама ппдела (друщтвених, пплитишких, екпнпмских, етнишких, 
верских, итд.) мпже негативнп утицати на децу. Истпвременп, у мнпгим земљама, на ПВП у 
великпј мери утишу децентрализпване пплитике (у пднпсу на структуре управљаоа, системе 
финансираоа, пплитике према инклузији, припритете у пмпгућаваоу дпступнпсти деци из 
маргинализпваних група, итд.). 
 
Култура, екпнпмија, управљаое, истраживаое, медији - Пвп је највећи и најпдвпјенији скуп 
људи. Међутим, пни и даље имају велики утицај на дете. Уп укљушује ствари кап щтп су 
релативне слпбпде кпје дпзвпљава наципнална влада, културне вреднпсти, екпнпмија, утицај 
медија и прпграми заснпвани на дпказима. Пви утицаји мпгу делпвати на дете билп 
ппзитивнп или негативнп. 
Ми верујемп да ће наведени пквир бити кпристан ппдсетник за ПВП пспбље тпкпм праћеоа и 
вреднпваоа свпјих пплитика и пракси, у пднпсу на дпступнпст предщкплских устанпва деци, 
делпваое и вещтине заппслених, делптвпрнпст прпграма, кап и управљаое и финансираое у 
устанпвама. Приликпм праћеоа и вреднпваоа квалитета пплитика и пракси у пднпсу на пвај 
пквир, пружапци ПВП мпгу да псигурају да размищљају п свим слпјевима кпји утишу на 
дете. 

ПСНПВЕ УПРАВЉАОА КВАЛИТЕТПМ У ПРЕДШКПЛСКИМ УСТАНПВАМА 
Ф пбразпвним устанпвама, квалитет се разликује пд других сектпра, јер се пбразпваое 
пбавља на вепма специфишан нашин, са играшима и кприсницима кпји истпвременп имају 
разлишите улпге и кпнцепт квалитета, какп разумевани, такп и пшекивани, разликује се пд 
средине дп средине у зависнпсти пд усвпјенпг Система за управљаое Квалитетпм, увек 
захтева ппсвећенпст и наппр разлишитих укљушених актера и тп мпже дпвести дп притиска и 
утицати на унутращоу и сппљну перцепцију квалитета. 
Разлика између псигураоа квалитета и управљаоа квалитетпм је у тпме щтп псигураое 
квалитета мери квалитет, дпк управљаое квалитетпм има за циљ ствараое дпбрпг квалитета 
путем активнпсти управљаоа. Фправљаое квалитетпм кпристи стратегије и инструменте са 
сталнпм рефлексијпм оихпвих утицаја на ппбпљщаое квалитета пбразпваоа. 

                                                             
3
 ФНИЦЕФ (2001) Стаое деце света, ФНИЦЕФ, Оујпрк, 2001. Ранп детиоствп се пднпси на децу пд рпђеоа дп 

псам гпдина старпсти. 
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Упталнп управљаое квалитетпм (УФК) је меначерски приступ за дугпрпшни успех крпз 
задпвпљствп кприсника услуга, заснпван на ушещћу свих шланпва прганизације у 
ппбпљщаоу прпцеса, прпизвпда, услуга и културе у кпјпј раде (Karen Bemowski, Quality 
Progress-1992). 
 
Уп је кпрак даље и вище пд псигураоа квалитета, приступа мереоа квалитета наспрам 
стандарда сппља пдређених и ушиоенпг накпн щтп је услуга усппстављена и исппрушена. УФК 
је приступ заснпван на заједници где стандарди кпје меримп, и на пснпву кпјих стварамп 
наще услуге, пптишу уппщтенп пд клијената, а у слушају ПВП, пд најважнијих заинтереспваних 
страна, деце и оихпвих рпдитеља. 
 
Приступ УФК-а има за циљ ппбпљщаое квалитета и ппвећаое задпвпљства клијената крпз 
пбнпву прганизаципне културе, реструктурираое и шестп дпвпди дп пптимизације 
ефикаснпсти и делптвпрнпсти средстава. Фпкус мпра бити на дугпрпшнпм успеху, а када се 
ппшне примеоивати пвај приступ, шестп је тещкп усредсредити се на пвп, уместп на прпмене 
за краткпрпшни успех. Уакпђе је важан елемент, кпји је прилишнп тещкп применити, с 
пбзирпм на шиоеницу да је неппхпднп укљушити кпмплетнп пспбље (укљушујући и пспбље 
кпје се не бави васпитнп-пбразпвним радпм), кап и све рпдитеље / ппрпдице / старапце и 
децу, какп би се ппстигап жељени дугпрпшни успех. ТУК ппбпљщава сппре, ппстепене 
прпмене кпје укљушују кпнтинуиранп унапређиваое квалитета и прпмена је заснпвана на 
пажљивпм планираоу, а не на управљаоу инстинктпм рукпвпдипца. УФК захтева 
кпнтинуирани и систематски приступ сакупљаоу, прпцеоиваоу и делпваоу базираним на 
ппдацима п тпме щта се дещава у пквиру прганизације. 
ТУК принципи управљаоа4, кпји се примеоени на ПВП, укљушују следеће: 
 

1. Пснпвни циљ институције је да задпвпљи пптребе свпјих унутращоих и сппљащоих 
"кприсника" пружаоем квалитетних услуга и да их кпнстантнп унапређује. Ф ПВП 
кпнтексту, сппљащои кприсници укљушују не самп децу, већ и рпдитеље, дпнпсипце 
пдлука (Фправни пдбпр, ппщтину, итд.), друге струшоаке кпји имају улпгу у лишнпм 
развпју деце (тј. педијатри, спцијални радници, итд.), шак и медије и ппщту јавнпст. 
Унутращои кприсници укљушују све шланпве пспбља кпји раде у кљушним ПВП 
прпцесима, кпји су деп кљушних прпцеса прганизације и мпрају радити на најбпљи 
мпгући нашин какп би псигурали квалитет на највищем нивпу према сппљащоим 
кприсницима. 

2.  Ф све шланпве пспбља улива псећај ппнпса и ппвезанпсти кпји их уверава да је имати 
квалитет кап први циљ пснпвни принцип. Пспбље је пдгпвпрнп за квалитет, шак и акп 
је везанп за питаое изван пбима оихпвпг ппсла. Не треба се плащити вреднпваоа, тп 
је стратещка кпмпетенција. Елиминисаое менталитета "тп 
није мпј ппсап" , ппстаје пстварив прганизаципни циљ. 
Уакпђе, пптребнп је стицаое / јашаое Културе 
вреднпваоа (какп квалитативнпг такп и квантитативнпг), 
щтп заузврат впди ка ушинкпвитијем, ефикаснијем и 
флексибилнијем нашину рада.  

3. Кпнтинуиранп тражи нашине за ппбпљщаое сваке 
активнпсти, прпграма и прпцеса, крпз кпнстантнп 
сакупљаое ппвратних инфпрмација пд кприсника, 
праћеое ппдатака и прикупљаое дпказа и крпз 
прпмпвисаое предлпга свих извпра, какп сппља такп и 
интернп (тј., путем сампрефлексије и самппрпцене пракси), 

                                                             
4
 Примеоенп на ПВП пд УФК принципа за друщтвене прганизације  
Гарија Грпбмана (Gary Grobman) 
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ради унапређиваоа. При тпме, прелиминарнп ппставља квалитативне и 
квантитативне ппказатеље ушинка. 

4. Награђује квалитет, не самп интернп, већ и пд свпјих кприсника. Признаје да лпщ 
квалитет пд стране свпјих сарадника, билп да су пни дпбављаши или други партнери, 
утише на квалитет институције 

5. Преппзнаје да пспбље мпра имати кпнтинуиране пбуке, какп би ппбпљщали рад. 
6. Ппдстише пспбље и друге заинтереспване у институцији, нарпшитп рпдитеље, да 

функципнищу кап тим за рещаваое прпблема и такп пдгпварају на пптребе 
кприсника, а не да се такмише између себе 

7.  Пснажује раднике на свим нивпима и дпзвпљава им да се активнп ангажују кпд пдлука 
кпје утишу на прганизацију и да сталнп траже нашине да је ппбпљщају. 

8. Пружа заппсленима прилику да се ппнпсе свпјим ппслпми да виде плпдпве свпг рада, 
измерене квалитетпм услуга кпје пружају, а не искљушивп нпвшаним наградама плате. 

9. Прпмпвище прпцес планираоа кпји је усмерен ка кпнтинуиранпм унапређиваоу 
квалитета у свему щтп институција ради. 

 

Планираое квалитета5 састпји се пд: 

 идентификпваоа кприсника (какп унутращоих такп и сппљащоих) 

 пдређиваоа оихпвих пптреба  

 развијаоа услуга и карактеристика услуга кпје су пптребне кприсницима 

 дизајнираоа и изградое прпцеса кпји прпизвпди те услуге на нашин кпји испуоава циљеве 
квалитета и тп шини уз минималне кпмбинпване трпщкпве. 

 
ШТА ЈЕ SEQUENCES ПРИРУЧНИК? 

SEQUENCES прирушник је тренутнп састављен пд 33 инструмента, свакпг дизајниранпг за 
инспирисаое квалитетних пракси у ПВП устанпвама применпм приступа кпнтинуиранпг 
унапређиваоа. Инструменти су заједнишки развијени пд стране партнера прпјекта крпз 
размену дпбрих пракси и радних група уз студијску ппсету Ирскпј и на пснпву 
ппсервација пбављених тпкпм ппсета ПВП устанпвама у Италији, Литванији и Ирскпј. 
Разнпликпст партнерства пдражава перспективе и ппзадине разлишитих релевантних 
интересних група, кап щтп су државни и приватни пружапци ПВП услуга, синдикати из 
пбразпвнпг сектпра, удружеоа рпдитеља кпја заступају у щирем смислу интересе дпмпва 
/ ппрпдица. Пшекује се да ће такпђе утицати на праксу на лпкалнпм нивпу пружаоем 
мпдела устанпвама за сарадоу вище интересних група. 
 
Прирушник је ппдељен у 6 пдељака, кпје пдгпварају 6 пбласти квалитета: Дпступнпст; 
Прпграм; Заппслени; Праћеое и прпцена; Фправљаое и финансираое; и Заједнишка 
Пбласт. Сваки пд инструмената је деп једне пд пвих пбласти, следећи класификацију кпја 
је предвиђена Пквирпм и исказима у Предлпгу кључних принципа Пквира квалитета за 

                                                             
5
 Деминг (Deming): П неким статистишким ппмагалима за екпнпмску прпизвпдоу, 1975 
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ПВП. Партнери су такпђе дпдали Заједнишку пбласт кпја укљушује инструменте за 
(квалитетнп) управљаое прилагпђене предщкплским устанпвама, кпје пдгпварају свакпј 
пд пет пбласти идентификпваних у Предлпгу. Садржај Прирушника пружа мпгућнпст 
активнпг развијаоа културе квалитета у пквиру институције, а заиста кприст 
инструмената је да се пни мпгу кпристити директнп и интегрисати у свакпдневни 
практишни рад. Фсвајаое и кприщћеое Прирушника пд стране ПВП пспбља, ппдстишући 
даље размищљаое п интернпј пракси и кпнцептима квалитета, има пптенцијал да 
дпведе дп кпнцепције и развпја дпдатних инструмената кпји се мпгу интегрисати у 
дпкумент. 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА РАНПГ ПБРАЗПВАОА И НЕГЕ ДЕЦЕ 
 
 

Инструменти у ЗАЈЕДНИЧКПЈ ПБЛАСТИ ће ппмпћи у псврту на све гпре наведене пбласти 
 
 
КАКП РАДИТИ СА ПРИРУЧНИКПМ 
Мпжете кпристити Прирушник кап извпр инфпрмација п разлишитим пбластима праксе у 
разлишитим ситуацијама. Мпжете кпмбинпвати инструменте, кпристити их све заједнп или 
изабрати за кприщћеое ппјединашне инструменте. Сваки инструмент је дизајниран кап 
практишан и флексибилан инструмент, кпји се мпже прилагпдити разлишитим ситуацијама. 
Преппрушује се да се пни имплементирају крпз сараднишкп ангажпваое у вртићу/јаслицама и 
са другим сппљоим заинтереспваним странама. Инструменте мпжете нефпрмалнп кпристити 
у развпјне сврхе, а мпжете их кпристити кап званишне инструменте за псигураваое квалитета 
ваще институције. 

КВАЛИТЕТНИ 
РАД 



   УВПД 

 
 
 

12 
 

Ппдстишемп вас да меоате сваки пд инструмената какп бисте задпвпљили ваще специфишне 
и прпменљиве пкплнпсти. Кап ппдрщка тпме, сваки дпкумент је дпступан у Word фпрмату. 
Пптребнп је самп да задржите лпгптипе прпјекта и дпнатпра у ващим лишним верзијама. 
Уакпђе мпжете да кпристите Прирушник у пбјављенпм фпрмату, у складу са Creative Commons 
правилима. 
Сваки пд инструмената има брпј и назив. Уакпђе ћете наћи инфпрмације п циљевима, 
времену кпје ће вам бити пптребнп за оихпву упптребу, референце и везе са другим 
инструментима. Ф мнпгим инструментима, наћи ћете неке примере стварних пракси или 
прпјеката кпји су инспирисали ствараое тих инструмената. Централни аспект свакпг 
инструмента је пдељак "Какп?", у кпјем су пписани кпраци за примену пдређенпг 
инструмента. 
 
ЕТИЧКЕ ПРЕТППСТАВКЕ / АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ СА МАЛПМ ДЕЦПМ 
Неки пд инструмената у пвпм Прирушнику мпгу укљушивати кпнсултације с децпм, 
рпдитељима, ппрпдицама и пспбљем устанпве. Рад на такав нашин ппщтује правп детета да 
буде саслущанп у питаоима кпја га се тишу, ангажује рпдитеље и пснажује пспбље. 
Фнапређиваое квалитета укљушује идентификпваое тренутних пракси да се дпбију 
инфпрмације за прпмене или ппбпљщаоа у пкружеоу, активнпсти и искуства кпја се нуде 
деци или за прпверу свакпдневне праксе или прпцедура. Кприщћеое ПФПД циклуса 
(ппгледајте Инструмент 30) мпже укљушити прикупљаое ппдатака фптпграфисаоем или 
снимаоем кратких видеп снимака деце и пспбља дпк се баве свакпдневним рутинама, 
кприщћеое узпрака дешијих радпва или снимаое и дпкументпваое разгпвпра с децпм, 
рпдитељима или заппсленима. Пбишнп се пви ппдаци кпристе искљушивп у предщкплским 
устанпвама или у слушају пилптираоа Прирушника кпји је заједнишки за партнере прпјекта 
SEQUENCES, укљушених у Прирушник и неки ппдаци се мпгу кпристити за пппуоаваое 
SEQUENCES веб прпфила или Фејсбук странице. Следеће дпзвпле мпгу бити пптребне: 
  

 Дпзвпла рпдитеља за: 

- дпкументпваое запажаоа п оихпвпм детету у устанпви  

- укљушиваое оихпвпг детета у фптпграфију, 

- укљушиваое оихпвпг детета у видеп снимке, 

- разгпвпр с оихпвим дететпм, 

- кприщћеое узпрака радпва оихпвпг детета, 

- дељеое гпре наведених материјала са SEQUENCES ментпрпм и еврппским   
 партнерима, 

- кприщћеое примера гпре наведених материјала за SEQUENCES веб прпфил    или 
Фејсбук страницу, 

- дељеое резултата упитника / кпнсултација са рпдитељима са SEQUENCES   
 ментпрпм и еврппским партнерима. 
 

 Дпзвпла деце да:  

-  буду ппсматрани у устанпви, 
-  буду укљушени у фптпграфисаое, 
-  буду укљушени у видеп снимке, 
-  се кпнсултује са оима, 
-  се кпристе узпрци оихпвих радпва, 
-  се деле примери гпре наведенпг материјала са SEQUENCES ментпрпм и    еврппским 
партнерима, 
-  се укљуше пви примери у Прирушник, 
-  се пбјаве на SEQUENCES веб прпфилу или Фејсбук страници. 
 



   УВПД 

 
 
 

13 
 

 Дпзвпла заппселних да:  

- буду ппсматрани у свпдпк раде, 

- буду укљушени у фптпграфисаое, 

- буду укљушени у видеп снимке, 

- се са оима кпнсултује, 

- се кпристе примери оихпвпг рада, 

- се ппделе примери гпре наведенпг материјала са SEQUENCES ментпрпм и   
 еврппским партнерима, 

- се укљуше пви примери у Прирушник, 

- се пбјаве на SEQUENCES веб прпфилу или Фејсбук страници. 

Важнп је да рпдитељима, деци и пспбљу буде јаснп кпји ће се ппдаци кпристити, какп ће се 
кпристити и где ће се кпристити, какп би се псигурала инфпрмисана сагласнпст.  
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ДОСТУПНОСТ  
 
 
Овај деп Приручника има за циљ 
ппстизаое универзалне и праведне 
дпступнпсти ПВО. 
Први важан циљ је ппнудити ПВО кпје 
ппстпји и приуштивп је свим 
ппрпдицама и оихпвпј деци. Важна 
циљна група су деца из угрпжених и / или 
маргинализпваних група, за кпје се 
ппказалп да су кпристи пд учествпваоа 
у ПВО прпграмима јпш значајније. Дпк 
пплитике раде на тпме да  ПВО буде 
дпступнп пд рпђеоа детеа па дп 
перипда када деца пплазе у пбавезну 
пснпвну шкплу, устанпве ПВО треба да 
пдгпвпре на пкплнпсти рпдитеља и да 
пхрабре све ппрпдице да кпристе 
устанпве ПВО. Устанпве такпђе треба 
да нуде флексибилнпст у ппгледу раднпг 
времена и садржаја прпграма. Овп је 
један пд главних циљева у пбласти 
квалитета дпступнпсти. 
 
Други циљ је ппнудити ПВО кпје 
ппдстиче учествпваое, јача друштвену 
укљученпст и слави различитпсти. Нуди 
сараднички приступ прпмпвисаоу 
кпристи пд ПВО кпји укључује лпкалне 
прганизације и групе у заједници; 
приступе кпји ппштују и вреднују 
увереоа, пптребе и културу рпдитеља; 
псигурава да су сва деца и ппрпдице 
дпбрпдпшли у устанпви / групи ПВО; 
прпактиван приступ ппдстицаоу свих 
рпдитеља да кпристе устанпве ПВО; 
преппзнаваое да пспбље треба да буде 
пбученп да ппмпгне рпдитељима и 
ппрпдицама да вреднују устанпве ПВО и 
да их увери да ће оихпва увереоа и 
културе бити ппштпвати, дпк су 
рпдитељски прпграми / ппдршка 
такпђе ппнуђени за ппдршку 
пбразпваоу у ранпм детиоству кпд 
куће. 
 

Ови инструменти су намеоени да 
ппмпгну устанпвама ПВО и оихпвпм 
пспбљу да развију транспарентне 
стратегије кпје ппмажу у ппстизаоу 
пвих циљева. Такпђе су намеоени да 
ппмпгну у планираоу инклузивнијих 
устанпва ПВО и превазилажеоу изазпва 
везаних за физичку дпступнпст. Какп је 
учешће рпдитеља кап учитеља кључнп 
за здрав и ефективан ПВО, фпкус 
Инструмената 1, 2 и 5 је на 
кпмуникацији са рпдитељима, кап и са 
другим интересним групама. 
Инструмент 6 се бави учествпваоем 
деце, такп да дпнпшеое пдлука 
укључује активнп учествпваое деце, 
рпдитеља и стручоака. Да би се 
ппстигап пдржив и видљив развпј у пвпј 
пбласти, неппхпдна је дубинска анализа 
тренутне ситуације и стварних 
пптреба, праћена пажљивим 
планираоем, Инструмент 4 упућује 
пспбље ПВО-а у спрпвпђеое неппхпдних 
истраживаоа пре негп штп предузму 
мере, дпк се Инструмент 3 бави 
кључним питаоем различитпсти. 
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ИНСТРУМЕНТ 1: СТРАТЕГИЈА ЗА СТВАРАЊЕ ПРОЦЕСА 
ДОСТУПНОСТИ ВИДЉИВИМ 

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 1 – ПВП кпје је дпступнп и приущтивп свим ппрпдицама и деци 
Исказ 2 – ПВП кпје ппдстише ушещће, јаша друщтвену укљушенпст и ппздравља разлишитпсти 
 
ШТА 
Дпследна стратегија, кпја се састпји пд разлишитих кпмуникаципних канала и метпда, кпји 
плакщавају приступ дпступним устанпвама ПВП, какп директним кприсницима ПВП 
(ппрпдицама, рпдитељима, старатељима, деци), такп и целпј заједници. С пбзирпм да 
предщкплске устанпве имају пдгпвпрнпст да ппмажу рпдитељима у пбразпваоу и нези 
оихпве деце, пне треба да планирају и спрпведу адекватну стратегију за ппмпћ рпдитељима 
у пвпј пдлуци, дајући детаљне инфпрмације п устанпви/групама, кпристећи разлишите 
медије. Рпдитељи желе да дпнесу инфпрмисане пдлуке п тпме кпје групе ПВП мпгу најбпље 
испунити оихпва пшекиваоа и најбпље пдгпварати оихпвпј деци. Пвп мпже укљушити 
ппстављаое веб странице, Фејсбук странице, Статута (ппгледати Инструмент 2) и пдржаваое 
птвпрених дана / инфпрмативних вешери. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Инфпрмисати рпдитеље, старатеље и ппрпдице п кпрацима и прпцедурама за приступ 
устанпви / групи ПВП 

• Пбезбедити јасне и кпнцизне инфпрмације п устанпви / групи ПВП 
• Ппдстицати ушествпваое рпдитеља у устанпви / групи ПВП 
• Прпмпвисати кпмуникацију између устанпва / грища ПВП и рпдитеља, старатеља и 

ппрпдица на пснпву транспарентнпсти и ушествпваоу 
• Фшинити да устанпва / група щтп вище пдгпвара на пптребе деце 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: грађани, рпдитељи, ппрпдице, пспбље устанпве ПВП 
Индиректне: деца 
 
СТАРПСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Планираое и ажурираое пре ппшетка уписнпг перипда, реализација тпкпм целе гпдине. 
 
КАКП 
ПВП треба да буде дпступнп за перипд пд рпђеоа детета дп ппшетка пбавезнпг щкплпваоа. 
Ппрпдица има "приступ" ПВП када је пбезбеђенп местп у виспкпквалитетнпј устанпви / групи, 
где ни удаљенпст пд устанпве ни цена не представљају препреку за ппхађаое. Из пвпг 
разлпга је ппжељнп да ппнуда буде дпбрп ппзната и да је дпбрп видљива међу грађанима и 
пптенцијалним кприсницима крпз низ инструмената и канала пписаних у наставку. 
 
1. ВЕБ СУРАНИЦА: Уп је интернетски кпмуникаципни инструмент кпји мпра пружити 
рпдитељима, старатељима и ппрпдицама све релевантне детаље п устанпви / групи 
(истприју, прпјекте, активнпсти, кпнтакте, лпкацију, итд.) на јасан и неппсредан нашин. Све је 
важније кпристити мпгућнпсти кпје нуди интернет мрежа за ппдизаое свести и прпмпвисаое 
активнпсти устанпве, јер је мпгуће дппрети дп хиљада пптенцијалних ппрпдица. Вебстраница 
пбезбеђује максималну интеракцију са свпјим кприсницима и интересним групама, а такпђе 
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мпже бити пдлишан нашин за изградоу бренда кпји идентификује устанпву и пдређује какп 
структура "изгледа" у пшима кприсника. Бесплатни интернетски прпграми за креираое веб 
страница и графишки спфтверски прпграми мпгу се кпристити за ствараое сппственпг веб 
сајта устанпве / групе ПВП. Щтавище, тп је такпђе вепма видљивп средствп за усппстављаое 
сарадое и партнерства ппсебнп на лпкалнпм, регипналнпм и наципналнпм нивпу. Ф пдељку 
за референце датп је вище детаља п тпме какп направити кприсну веб страницу. 
 
2. ФЕЈСБФК СУРАНИЦА: Фејсбук страница је инструмент кпји је пмпгућип Фејсбук какп би се 
прпмпвисала устанпва / група ПВП на пвпј платфпрми. Бесплатнп је и мпже бити прилагпђенп 
пд стране администратпра у зависнпсти пд врсте устанпве / групе кпју треба прпмпвисати. 
Првп, устанпва / група ПВП мпра направити Фејсбук налпг кпји функципнище кап 
администратпр странице, унпси инфпрмације пппут лпгптипа, фптпграфије, назива, пписа и 
адресе веб странице, и на крају је прпмпвище какп би се ппстигла щтп већа видљивпст. Ф 
пдељку за референце налази се вище детаља п тпме какп направити кприсну веб страницу. 
Пна пмпгућава устанпви / групи ПВП да.: 

- шује кприснике и пдгпвара на оихпве захтеве, када је тп мпгуће зависнп пд врсте захтева 
- директнп кпмуницира, ппмаже у ппвезиваоу са рпдитељима и ппрпдицама и гради 

ппзитивне пднпсе укљушиваоем следбеника и пдгпвпра на кпментаре кприсника 
- пдржава пднпсе са већ садащоим или ранијим кприсницима, ппдсећајући их на 

присутнпст устанпве / групе ПВП, пружајћи инфпрмације п актуелним дпгађајима 
(ранији кприсници - рпдитељи и деца - мпгу ппслужити за щиреое вести пд уста дп 
уста п устанпви / групи, али и да дају ппвратне инфпрмације, узимајући у пбзир 
будући развпј деце кпја су птищла у пснпвну щкплу 

- ступи у кпнтакт са хиљадама пптенцијалних нпвих кприсника путем пглащаваоа и вести 
пд уста-дп уста. 

 
3. ДПГАЂАЈ ДПБРПДПЩЛИЦЕ: Уп је дпгађај прганизпван какп би се ппрпдицама пмпгућип 
приступ и ппсета устанпви / групи ПВП у ппдрушју где пни живе и да се уппзнају са 
васпиташима. Пва иницијатива има циљ да буде време дпбрпдпщлице рпдитељима да им 
дпзвпли свестан избпр у складу са оихпвим пптребама и пптребама детета. Пвп би мпглп 
бити у пблику инфпрмативне вешери у устанпви / групи за рпдитеље и ппрпдице; птвпрен дан 
у кпјем сви пптенцијални рпдитељи мпгу да дпђу са свпјпм децпм и прпведу време заједнп у 
устанпви / групи и индивидуалних састанака за рпдитеље и децу да прпвпду време у 
устанпви / групи. Планираое и прганизација дпгађаја укљушују 

- најаву дпгађаја и кпмуникацијску кампаоу, щирпкп распрпстраоену на лпкалнпм 
ппдрушју (укљушујући устанпве / струшоаке кпји дплазе у кпнтакт са децпм и 
ппрпдицама тј. библиптеке, дпмпви здравља итд.), кап и крпз летке / ппстере кпји 
пглащавају устанпву / групу, кпји садрже слике какп би се мпглп дппрети и дп пних 
кпји мпжда не гпвпре већински језик 

- припрема пптребне дпкументације за дистрибуцију ушесницима 
- дпбрпдпщлицу рпдитељима, деци, ппрпдицама и другим грађанима 
- презентацијеа пспбља ПВП п управљаоу и карактеристикама сваке ппјединашне групе у 

устанпви. 
Птвпрен дан мпже ппшети увпдпм рукпвпдипца устанпве / групе ПВП кпји представи 
устанпву, групе, пспбље, да преглед педагпщкпг приступа. Пспбље устанпве / групе ПВП ће 
мпрати да пружи дпдатне инфпрмације п прпграмима и прпјектима. Пвп би требалп да буде 
прилика за пптенцијалне кприснике да ппсете и сазнају вище п устанпви / групи ПВП. 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 - Статут устанпве / групе ПВП 
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ИНСТРУМЕНТ 2: СТАТУТ УСТАНОВЕ / ГРУПЕ ПВО  

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 1 – ПВП кпје је дпступнп и приущтивп свим ппрпдицама и деци 
Исказ 2 – ПВП кпје ппдстише ушещће, јаша друщтвену укљушенпст и ппздравља разлишитпсти 
 
ШТА 
Статут устанпве/групе ПВП је писани дпкумент у кпјем се навпди щта устанпва / група нуди и 
пписује  какп устанпва / група кпнкретнп примеоује пплитике п квалитету и даје преглед 
метпда сарадое између устанпве / групе и рпдитеља. Уакпђе приказује принципе пбразпвних 
и педагпщких активнпсти, вреднпсти, прганизацију служби, прпстпра, активнпсти и нашине 
укљушиваоа рпдитеља и ппрпдица. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Инфпрмисати и кпмуницирати са рпдитељима, ппрпдицама и грађанима на 
транспарентан нашин, навпдећи пд сампг ппшетка права и дужнпсти свих интересних 
група кпје су укљушене 

• Саппщтити дефинисане циљеве, нивпе квалитета кпји се гарантују, критеријуме мереоа, 
и права и дужнпсти пспбља и рпдитеља, такпђе наглащавајући важнпст слущаоа 
пптреба ппрпдица / старатеља / рпдитеља и деце 

• Ппвећати ушещће рпдитеља и ппрпдица у устанпви / групи ПВП 
• Истаћи пбразпвне и развпјне кпристи 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: грађани, рпдитељи, ппрпдице, пспбље у ПВП, креатпри пплитика 
Индиректне: деца 
 
СТАРПСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Упкпм планираоа и да се ажурира пре ппшетка уписнпг перипда, а реализација тпкпм целе 
гпдине. 
 
КАКП 
Статут устанпве / групе је дпкумент кпји генералнп инфпрмище и впди рпдитеље, ппрпдице и 
грађане генералнп п устанпвама / групама на тпм ппдрушју. Уп је пснпвни инструмент за 
кпмуникацију кпји пцртава принцип транспарентнпсти и мпже бити виспкп стимулирајуће 
средствп за пружапце ПВП,такп щтп их тера да се псврну на пнп щтп дпбрп функципнище у 
устанпви / групи, имајући у виду примарни циљ кпнстантнпг унапређиваоа квалитета 
устанпве. Статут устанпве / групе ПВП пружа преглед педагпщких принципа, вреднпсти и 
приступа и указује на специфишне пдгпвпрнпсти за сваку пбласт делпваоа. 
Кпнкретнп, Статут устанпве /групе ПВП укљушује следеће инфпрмације: 

- циљ 
- мисију (пна изражава примарни циљ и карактеристике кпје је издвајају пд свих псталих). 
- карактеристике структуре 
- кп су заппслени  
- трпщкпви  и специјални услпви fees and special conditions 
- какп функципнище устанпва / група  
- услпве кпји плакщавају вреднпваое кприсника  
- мпгућнпст за ппрпдице да активирају предлпге за прпмене 
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Садржај Статута устанпве / групе ПВП би требалп да буде написан једнпставним, 
кпнкретаним и разумљивим језикпм за људе кпји  "нису везани угпвпрпм" и да представља 
јасан садржај. Уакпђе га треба кпристити кап индикатпр за прпцену квалитета. Уребалп би га 
ажурирати кад гпд се десе прпмене у устанпви / групи кпје утишу на квалитет ппнуде 
(најмаое сваке 3 гпдине). Инфпрмација би требалп да буде дата на језицима присутним у 
заједници какп би се разбиле језишке баријере и пне кпје се пднпсе на бирпкратске 
прпцедуре за кпмплетираое уписа. 
Статут устанпве / групе ПВП се ставља на распплагаое грађанима у сампј устанпви / групи или 
у ерлевантним канцеларијама. Уребалп би да буде видљив и ппдељен ппрпдицама / 
рпдитељима / старатељима тпкпм уписа у устанпву / групу или тпкпм ппсебних иницијатива 
за прпмпцију дпбрпбити деце. 
 
ПРПЦЕС ПРАВЉЕОА СУАУФУА ФСУАНПВЕ / ГРФПЕ ПВП: Радне метпдплпгије зависе пд 
мптивације за израду Статута устанпве / групе ПВП и главне сврхе кпјпј треба да служи. Да би 
се плакщап прпцес креираоа и израде таквпг дпкумента, мпгу се узети у пбзир нека пд 
следећих питаоа: 
 

- Щта нас ппдстише да дизајнирамп / прпмислимп Статут? 
- Да ли желимп да дамп припритет пдређеним групама? 
- Щта мпжемп наушити из најбпљих пстварених искустава? 
- Кп ће бити укљушен (и какп) у оегпвпм дизајнираоу? (кприсници, пспбље, ...) 
- Какп замищљамп кприщћеое Статута? Кап мпдела за самппрпцеоиваое? Да ли 

намеравамп да га дистрибуирамп свима или да га ставимп на распплагаое самп 
кприсницима? 

- Кпји критишни фактпри утишу на квалитет нащег рада? Кпја пгранишеоа и мпгућнпсти 
треба узети у пбзир? 

- Какп ћемп псигурати кпнстантна унапређиваоа? 
 
Билп би ппжељнп имати јасну листу укљушених интересних група и мапирати је, укљушујући 
групу представника предщкплске устанпве, на разлишитим нивпима и функцијама, и на крају 
пдлушити када их укљушити (на ппшетку или на крају прпцеса или перипдишнп за пптврђиваое 
и ажурираое индикатпра итд.). 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 1 - Стратегија за ствараое прпцеса дпступнпсти видљивим  
Инструмент 4 - Анализа пптреба и планираое 
Инструмент 13 – Мисија устанпве ПВП 
Инструмент 23 – Сппљашое вреднпваое пд стране рпдитеља 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИРСКА  
 
Инфпрмације за рпдитеље - регистрпвани пружалац услуга треба да псигура да рпдитељ или 
старатељ детета кпје предлаже да ппхађа устанпву, има пбезбеђене следеће инфпрмације:  
 

1. име, ппзиција, квалификације и искуствп пдгпвпрнпг лица и свакпг другпг заппсленпг, 
неплаћенпг радника и радника пп угпвпру  
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2. детаље п класи устанпве и старпснпм прпфилу деце за кпји је устанпва регистрпвана 
 да пружа услуге 

3. детаље п пднпсу пдрасли / дете у групи 
4. врсти неге или прпграма кпји се пружају у тпј групи 
5. распплпживи прпстпри и ппрема 
6.   раднп време и цена 
7. пплитике, прпцедуре и пдлуке кпје је устанпва пбавезна да испуоава 
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ИНСТРУМЕНТ 3: ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИВНO ПВО  

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 2 - ПВП кпје ппдстише ушещће, јаша друщтвену укљушенпст и ппздравља 
разлишитпсти 
 
ШТА 
Писани план за израду пплитика и прпцедура п инклузији. Дпкумент кпји јаснп навпди да је 
устанпва ПВП инклузивна устанпва кпја прихвата сву децу и ппрпдице и активнп се бпри 
прптив дискриминације. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Преппзнати и ппщтпвати разлишитпст 
• Преппзнати дпдатну вреднпст разлишитих активнпсти индивидуализације и 

прилагпђених услуга 
• Изградити културу и мере укљушиваоа унутар устанпве / групе ПВП 
• Ствприти културу укљушиваоа и изван устанпве / групе ПВП 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: ПВП пспбље, мрежа устанпва ПВП 
Индиректне: деца, рпдитељи, ппрпдице 
 
СТАРПСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Упкпм целе гпдине. 
 
КАКП 
Мере кпје регулищу дпступнпст устанпва / група ПВП треба пажљивп планирати. Пптребнп је 
прегледати физишку средину унутра и сппља, прпграм активнпсти, искуства и материјале, 
какп би се псигуралп да су дпступни и на распплагаоу свпј деци. Пвп би требалп да уклпни 
баријере кпје спрешавају дпступнпст устанпвама / групама ПВП деци и ппрпдицама са маое 
мпгућнпсти и да прпмпвище прпактивнији став у укљушиваоу пвих ппрпдица, уз ппсебну 
пажоу пнима кпји су маое видљиви унутар заједница. 
Ф пквиру устанпве /групе, у изради плана за инклузивнп ПВП, пспбље би требалп да има 
мпгућнпст да размптри кљушне активнпсти усмерене ка јашаоу и кпнкретнпј реализацији 
друщтвене укљушенпсти. Да би се псигурап већи ушинак дпкумента, преппрушује се да се 
изради заједнп са кљушним заинтереспваним странама кап щтп су рпдитељи / ппрпдице, 
спцијалне и здравствене службе, културни медијатпри (акп је мпгуће), лпкалне власти итд. 
Ф табели ниже, предлпжен је низ активнпсти важних за сву децу, имајући у виду циљ да 
устанпве ПВП мпрају да негују дпбрпбит све деце, псећај идентитета и припаднпсти. Сугестије 
су уппщтенп заснпване на схвтаоу све деце кап ппјединаца (кпји имају разлишите лишнпсти, 
искуства, интереспваоа и пптребе). 
 

 
ПРЕДЛПЗИ КПЈЕ ТРЕБА УЗЕТИ У ПБЗИР 

 
Пбезбедите индивидуалне планпве. Акп треба, ушествујте у изради индивидуалних плампва 
са спцијалним и здравственим службама (састављаое картпна и дпсијеа) 

Прикупите щтп је мпгуће вище инфпрмација п идентитету свакпг детета, оегпвим / оеним 
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пптребама и интереспваоима (састављаое лишнпг дпсијеа свакпг детета). Акп је пптребнп, 
прикупите и анализирајте специфишну дпкументацију (здравствени и спцијални услпви, итд.) 

Прганизпваое првих разгпвпра са ппрпдицама какп би се сакупилп щтп вище инфпрмација 
п идентитету свакпг детета и оегпвих / оених пптреба и интереспваоа 

Прикупите сву дпкументацију из претхпдних искустава у устанпвама ПВП 

Акп треба, прпмпвищите сталне и системске састанке са спцијалним и здравственим 
службама (ушествујте на састанцима са струшоацима) 

Акп треба, ппделите клинишку и функципналну дијагнпзу са спцијалним и здравственим 
службама 

Размислите п пкружеоу имајући су виду специфишне пптребе и сппспбнпсти детета 

Акп треба, пбезбедите мпгућнпст ппдрщке за дете и / или за тим 

Ппдстишите дељеое и узајамну ппдрщку 

Пхрабрујте децу да ушествују у активнпстима кпје их ппдстишу да преппзнају разлишитпст кап 
вреднпст 

Пбезбедите дпступне пблике језика и садржаја дпкументације свим ппрпдицама 

Ппщтујте културу свакпг детета (разнпликпст јелпвника, дељеое традиципналне хране 
тпкпм празника, ствараое игара, пппуларних музишких предмета или инструмената тпкпм 
радипница) 

Пбезбедите свим рпдитељима инфпрмације на разлишитим језицима - струшоаци из 
устанпве мпрају бити сигурни да свакп дете разуме и да унапред пбезбеде превпд у писанпј 
фпрми 

Прпмпвищите прилике за друщтвенп укљушиваое 

Пмпгућите свакпм детету и свакпј ппрпдици да се псећа кап деп устанпве / групе 

Фклаоајте препреке друщтвенпм ушещћу деце и ппрпдица 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа пптреба и планираое 
Инструмент 7 – Псврт на прпфесипнални развпј 
Инструмент 9 - Негпваое пкружеоа за учеое 
Инструмент 12 - 4 Стуба прпграма 
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ИНСТРУМЕНТ 4: АНАЛИЗА ПОТРЕБА И ПЛАНИРАЊЕ 

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 1 – ПВП кпје је дпступнп и приущтивп свим ппрпдицама и деци 
 
ШТА 
Мпдел за прављеое анализе за разумеваое и испуоаваое пшекиваоа ппрпдица / рпдитеља 
/ старатеља п устанпви / групи ПВП 
 
ЦИЉЕВИ 

• Разумети пптребе и пшекиваоа сппљащоих заинтереспваних група у ппгледу пнпга щтп 
устанпва / група ПВП пружа 

• Ппнудити дпступнп и приущтивп ПВП, задпвпљавајући пптребе ппрпдица / рпдитеља / 
старатеља 

• Прпщирити дпступнпст устанпва / група ПВП 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Фправа у устанпвама / групама ПВП; заппсленп псбпље у ПВП (какп приватних, такп 
и јавних устанпва / група) 
Индиректне: Рпдитељи / ппрпдице / старатељи; лпкална / државна управа 
 
СТАРПСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Пре перипда уписа и перипдишнп какп би се преиспитале праксе устанпве / групе ПВП, у 
складу са даљим развпјним пптребама. Да би се редпвнп прилагпђавалп ПВП, важнп је да се 
на ппшетку сваке щкплске гпдине / фпрмираоа нпве групе кпнсултују деца, рпдитељи, 
старатељи и ппрпдице. 
 
КАКП 
Инструмент је намеоен да ппдржи пспбље у ПВП и рукпвпдствп у пствариваоу ПВП у складу 
са стварним и специфишним пптребама све деце и оихпвих рпдитеља, ппрпдица и / или 
старатеља. 
 
1. Анализа пптреба: Прикупљаое пптреба и пшекиваоа мпже се пбавити на разлишите 
нашине, узимајући у пбзир кпнтекст устанпве / групе и пне кпји га тренутнп ппхађају. На 
пример, тп би се мпглп пбавити путем дељеоа упитника, крпз разгпвпр са свакпм пд 
ппрпдица / рпдитеља / старатеља, на наменским састанцима, итд. Питаое п идеалнпм 
раднпм времену када би рпдитељи / ппрпдице / старатељи желели да оихпвп дете буде у 
устанпви / групи, какп би се пдгпвприлп на оихпве прпфесипналне пбавезе или раднп време, 
треба да буде укљушенп у упитник. Уакпђе, у слушају језишких баријера, треба пружити 
ппдрщку ппрпдицама / рпдитељима / старатељима у разумеваоу питаоа какп би се истакле 
специфишне пптребе. Ф слушају деце са ппсебним пптребама, пбавезнп ппсветите дпдатнп 
време и пажоу пвпј фази прпцене пптреба у раду устанпве / групе. 
 
Ф пвпј анализи треба истражити следеће аспекте: 

- Занимаое шланпва ппрпдице и, у слушају ппслпва ван куће, упбишајенп раднп време 
узимајући у пбзир специфишнпсти сезпнских занимаоа / нпвих ппслпва 

- Нивп флексибилнпсти у прпфесипналним и лишним пбавезама какп би се плакщап 
дплазак и пдлазак деце, кап и ушещће у едукативнпм прпграму устанпве / групе 
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- Вещтине, таленте, интереспваоа или аспекте прпфесије или културе рпдитеља/ 
старатеља кпје би пни вплели да ппделе са децпм у устанпви / групи (нпр.музика, 
пришаое приша, куваое, итд.), кап и спискпве неких идеја п нашинима какп рпдитељи 
и ппрпдице мпгу ушествпвати у едукативнпм прпграму, са детаљима п датумима / 
времену када би тп мпгли  

- Културне и верске праксе ппрпдице кпје сматрају важним за лишни развпј деце и кпје је 
пптребнп узети у пбзир у пквиру васпитнп-пбразпвних активнпсти 

- Специфишне навике у исхрани ппрпдица и / или деце 
- "Здравствене специфишнпсти" / преппруке за васпиташе 

 
2. Планираое у пквиру ПВП устанпве: На пснпву гпре наведене анализе, рукпвпдствп 
устанпве / групе се псврће на нпвпнастале пптребе и предлаже прганизацију ПВП кпја би 
требалп да буде флексибилна да реализје нпви прпграм кпји се ппјавип. Ф пвпј фази анализе, 
рукпвпдствп устанпве / групе ПВП даје финансијске и административне ппдатке за заврщетак 
планираоа извпдљивпсти и предвиђа евентуалне акције пптребне за пствариваое захтева (тј. 
специфишне инвестиције у ппрему, пбезбеђиваое ппсебне хране, итд.). Ф слушају великих 
разлишитпсти пптреба ппрпдица, преппрушљивп је предвидети неке флексибилне 
прилагпђене прпграме. Пре представљаоа планираних прпграма рпдитељима и ппрпдицама, 
важнп је ппделити инфпрмацију са пспбљем, прикупити и размптрити мищљеоа, 
распплпживпст и дппринпс свакпг пд кплега / заппслених. 
Извещтај п главним налазима мпже се направити и мпже се, акп је пптребнп, ппделити са 
другим заинтереспваним странама (лпкални дпнпсипци пплитика, педијатри, психплпзи, 
лпкалне јавне здравствене службе, итд.). 
Главне карактеристике планираних прпграма, у складу са принциппм пствариваоа прпграма 
кпји настаје из пптреба (кпји има циљ да кпнтинуираним прилагпђаваоем и меоаоем 
пбразпвних планпва плакща ушеое и развпј све деце тпкпм целе гпдине), мпгу се детаљнп 
навести у писанпм дпкументу, кап и у Статуту предщкплске Фстанпве /групе  (ппгледајте 
Инструмент 2). 
 
Ф слушају интегрисаних услуга или у присуству регипналнпг саветника (ппгледајте Инструмент 
24), преппрушује се да се заједнп уради прелиминарна анализа. Припадаое мрежи устанпва / 
група, такпђе мпже ппмпћи у превазилажеоу прпблема и пптещкпћа са пгранишеним 
(људским) пптенцијалима, у пбезбеђиваоу прпграма кпји пдгпварају на пптребе, крпз 
мпгућнпсти разлишитих времена птвараоа устанпве / групе, дпдатних прпграма, итд. 
 
Пример упитника 
 
ДПСТУПНПСТ 
1.Защтп сте пдлушили да дпведете свпју децу у пву устанпву / групу? 
а) Једина је пвде - најближа кући 
б) Пдлушили смп се за пву устанпву / групу на пснпву претхпдних инфпрмација 
ц) Збпг преппрука пријатеља - јер су и мпји пријатељи уписали децу у пву устанпву / групу 
 
2. Какп сте сазнали п пвпм вртићу? 
а) Пд других људи - кпмщија, рпђака 
б) Из нпвина 
ц) Са радија или телевизије 
д) Са Интернета 

 
3. Кпји је нивп сигурнпсти за ушенике / децу у пквиру предщкплске јединице? 
а) Вепма виспк 
б) Виспк 
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ц) Средое 
д) Низак 
е) Вепма низак 
 
4. Да ли сте шлан Савета рпдитеља из ваще групе? 
а) Да    б) Не 
 
5. Акп је такп, кпликп шестп се састаје Савет рпдитеља? 
а) Месешнп или шещће 
б) Сваких 2-3 месеца 
ц) Једнпм или два пута у пплугпдищту 
д) Кад гпд је пптребнп 
е) Не састаје се 
ф) Не знам 
 
6. Да ли се нещтп уради ппвпдпм ваще ппвратне инфпрмације када прпнађете нещтп 
негативнп нащта укажете директпру или заппсленима? 
а) Скпрп увек је дпщлп дп ппбпљщаоа или прпналажеоа рещеоа 
б) Пбишнп смп мпгли да видимп ппбпљщаое или прпнађенп рещеое 
ц) Ппнекад смп видели ппбпљщаое или прпнађенп рещеое 
д) Вепма реткп или никад мпжемп видети ппбпљщаое или прпнађенп рещеое 
 
ПРПГРАМ 
7. Да ли сте давали предлпге за унапређеое активнпсти вртића тпкпм ппследое щкплске 
гпдине? 
а) Да    б) Не 
 
8. Акп сте пдгпвприли "да" на претхпднп питаое, щта се дпгпдилп са ппследоим датим 
предлпгпм? 
а) Преузет је и директнп примеоен 
б) Дискутпвали смп п предлпгу са другим људима (васпиташем, директпрпм, другим 
васпиташима, итд.), а пптпм је предлпг примеоен, пптпунп или делимишнп 
ц) Дискутпвали смп п предлпгу са другим људима, али предлпг није примеоен 
д) Нищта се није дпгпдилп 

 
9. Наведите најмаое 5 активнпсти у устанпви / групи у ппследоа три месеца (без пбзира да 
ли сте ви ушествпвали или не) 
1 ................................. .. 
2 ................................. .. 
3 ..................................... 
4 ....................................... .. 
5 .......................................... 
 
10. Да ли ппстпје прпјекти развијени у партнерству са другим предщкплским устанпвама, 
щкплама, институцијама у заједници (ппщтина, библиптека, ппликлиника, пплиција, итд.) 
Или са инпстраним партнерима? 
а) Да    б) Не 
 
11. Да ли сте били кпнсултпвани прпщле гпдине п бираоу избпрних активнпсти за пву 
щкплску гпдину? 
а) Да    б) Не 
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12. Какп струшоаци у устанпви / групи пдгпвпрају на ваще индивидуалне мплбе за ппмпћ, 
за ваще дете, у разумеваоу / прпдубљаваоу какп да их пбразујете кпд куће? 
а) пдгпвпрају на мпје мплбе без пдлагаоа 
б) нисам питап/ла - није ми била пптребна ппмпћ 
ц) не реагују пдмах на мплбе 
 
13.Какп шестп се критеријуми кпји се кпристе за прпцену деце разматрају са вама пре 
прпцене? 
а) Пре сваке прпцене 
б) Никад 
ц) Не знам, не занима ме 
 
14. На кпји нашин је ваще дете ппдстакнутп да прпцеоује свпје резултате? 
а) Сви заппслени у устанпви / групи их ппдстишу на самппрпцеоиваое 
б) Већина заппслених у устанпви / групи их ппдстише на самппрпцеоиваое 
ц) Један деп заппслених у устанпви / групи их ппдстише на самппрпцеоиваое 
д) Никп пд заппслених у устанпви / групи их не ппдстише на самппрпцеоиваое 
 
15. Какп цените услпве ушеоа кпје вам нуди наща устанпва / група и кпја су, пп ващем 
мищљеоу, питаоа кпја вас нису задпвпљила у вези прпцеса ушеоа (степен струшнпсти 
васпиташа, технишкп-материјалне пснпве, пднпс  пбразпваое-пснпвна щкпла, вреднпваое 
пснпвних щкпла, прпписи, сатница у вртићу, други аспекти) 
 
Мплимп вас да ппищете у некпликп реши 
...................................................................................................................................................... ... .. 

 
ЗАППСЛЕНИ 
16. Какп цените рад васпиташа, у пднпсу на следеће аспекте? 
А) Струшнп усаврщаваое 

а) Вепма дпбрп 
б) Дпбрп 
ц) Задпвпљавајуће 
д) Није задпвпљавајуће 

 
Б)  Кпристе узрасту примерене наставне метпде и нашине мптивисаоа за свакп дете 

а)Вепма дпбрп 
б) Дпбрп 
ц) Задпвпљавајуће 
д) Није задпвпљавајуће 

 
Ц)  Фкљушују децу и рпдитеље у разлишите пбразпвне прпјекте и ваннаставне активнпсти 

а) Вепмп дпбрп 
б) Дпбрп 
ц) Задпвпљавајуће 
д) Није задпвпљавајуће 

 
Д)  Дају редпвне инфпрмације п ппстигнутпм напретку ващег детета 

а)Вепма дпбрп 
б) Дпбрп 
ц) Задпвпљавајуће 
д) Није задпвпљавајуће 
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17. У кпјпј мери сте задпвпљни радпм васпиташа? 
а) Вепма задпвпљни 
б) Задпвпљани 
ц) Пптпунп незадпвпљни 
 
18. Кпликп дпбрп знате какп се прпцеоују васпиташи? 
а) Знам какп се прпцеоују васпиташи, укљушујући и резултате евалуације (дпбијене пцене) 
б) Знам самп какп се прпцеоиваое пбавља, без знаоа резултата 
ц) Не знам прпцес прпцеоиваоа и резултате 
 
19. Да ли сте пве гпдине питани да прпцените васпиташа у пвпј устанпви / групи? 
а) Да    б) Не 
 
20. Какп кпмуницирате са васпиташима кпји раде са ващим дететпм? 
а) на састанцима 
б) крпз нефпрмалне разгпвпре 
ц) крпз индивидуалне кпнсултације 
д) Уелефпнпм (укљушујући СМС ппруке) или е-ппщту 
е) Не кпмуницирамп уппщте 
 
21. Кпликп шестп кпмуницирате (кпристећи билп кпји пд гпре ппменутих метпда 
кпмуникације) са васпиташима кпји раде са ващим дететпм ? 
а) Дневнп 
б) Недељнп 
ц) Месешнп 
д) 1-3 пута у тпку пплугпдищта 
е) Једнпм гпдищое или маое 
ф) Не кпмуницирамп уппщте 
 
РУКПВПВПЂЕОЕ И ФИНАНСИРАОЕ 
22. Да ли сте били кпнсултпвани у изради бучета за текућу щкплску гпдину? 
а) Да    б) Не 
 
23. Да ли сте на билп кпји нашин пбавещтени (презентацијпм на рпдитељским састанцима, 
итд.) какп је устанпва утрпщила свпј бучет? 
а) Да    б) Не 
 
24. Какп пцеоујете кпмуникацију између рукпвпдства у устанпви и рпдитеља? 
а)Вепма дпбрп 
б) Дпбрп 
ц) Задпвпљавајуће 
д) Није задпвпљавајуће 
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ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 – Статут  Устанпве / групе 
Инструмент 3 - План за инклузивнп ПВП  
Инструмент 5 - Платфпрма за кпмуникацију са рпдитељима 
Инструмент 8 - Негпваое пднпса са и између деце 
Инструмент 9 - Негпваое пкружеоа за учеое 
Инструмент 24 – Впђеое / саветпваое 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Впдиш за Ппрпдишну Едукативну Мрежу за планираое успещне пбразпвне акције  
http://familyedunet.blogspot.hu/p/guidelines.html 
Впдећи принципи за развпј и анализу јавних пплитика за ранп детиоствп (САД Наципнална 
аспцијација за пбразпваое мале деце) 
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSGUID98.PDF 
 
СМАРУ планираое  https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php 
 
Хплистишки приступ детету да пствари свпј јединствени пптенцијал http://l4wb.org/#/en/we-
promote/page/a-framework 
 
 

http://familyedunet.blogspot.hu/p/guidelines.html
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSGUID98.PDF
https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php
http://l4wb.org/#/en/we-promote/page/a-framework
http://l4wb.org/#/en/we-promote/page/a-framework


 Платформа за комуникацију са родитељима ДПСТУПНПСТ 

 
 
 

28 
 

ИНСТРУМЕНТ 

5 

ИНСТРУМЕНТ 5: ПЛАТФОРМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА 
РОДИТЕЉИМА 

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 1 – ПВП кпје је дпступнп и приущтивп свим ппрпдицама и деци 
Исказ 2 – ПВП кпје ппдстише ушещће, јаша друщтвену укљушенпст и ппздравља разлишитпсти 
 
ШТА 
ПВФ (Пкружеое за виртуелнп ушеое), или платфпрма за ушеое, је систем кпји пмпгућава ПВП 
пспбљу да дели пбразпвне материјале са свпјпм децпм, старатељима / рпдитељима / 
ппрпдицама прекп интернета. На ппшетку, важнп је усппставити метпд кпмуникације кпји је 
најефикаснији крпз кпнсултације са рпдитељима и струшоацима из устанпве / групе. Примери 
укљушују Мудл (Moodle), Веб ЦУ (Web CT) и Црну таблу (Blackboard). Уакпђе је мпгуће 
креирати тајну или затвпрену групу на Фејсбуку. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Дељеое тренутних активнпсти и искустава са прпгрампм, реши песама, коига кпје се 
кпристе, кап и ажурираое инфпрмација (дигитални билтен) 

• Ппдржаваое праве везе за децу између куће и устанпве / групе 
• Дати рпдитељима и ппрпдицама увид у дневне активнпсти и искуства деце 
• Пснажити децу да ппнпвп виде, разгпварају и деле свпја искуства са рпдитељима и 

ппрпдицама 
• Пптимизирати кпмуникацију између рпдитеља/старатеља и васпиташа 
• Плакщати размену вести и инфпрмација између рпдитеља и васпиташа  
• Негпвати рпдитељскп ушещће и тиме ппбпљщати развпј деце 
• Ппставити или ппвезати материјал да буде дпступан рпдитељима за кприщћеое кпд 

куће са децпм, кап наставак пнпга щтп се ради у устанпви / групи ПВП 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: рукпвпдствп устанпве / групе; пспбље у ПВП (приватни и државни), рпдитељи, 
ппрпдице, старатељи 
Индиректне: јавне управе 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 3 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Упкпм целе гпдине 
 
КАКП 
За мнпге рпдитеље, ппвезиваое са пспбљем у ПВП и бити у тпку са напредпваоем деце у 
устанпвама / групама ПВП је пд највеће важнпсти. Стпга, Платфпрма има пптенцијал да 
ствпри и / или пјаша ппзитиван став према устанпвама / групама, щтп представља прпдужетак 
физишке ушипнице. Мплимп вас да узмете у пбзир следеће аспекте и кпраке какп бисте 
развили свпје: 
 

• Кпнсултације са рпдитељима / старатељима п оихпвим ставпвима п упптреби билп 
кпје пвакве платфпрме. Дефиниција дпгпвпренпг система за управљаое приступпм у 
циљу пптпунпг ппщтпваоа деце и васпиташа 

-  приватнпст (ппгледајте пдељак Дпбре праксе). Фптпграфије су изузетнп псетљивп 
питаое и разлишитп се оима баве у разлишитим земљама. Стпга је важнп да 
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пбразац за сагласнпст буде представљен свим рпдитељима / старатељима и пни 
мпрају дати сагласнпст за ппстављаое фптпграфија свпје деце. Важнп је узети у 
пбзир и тп да у мнпгим слушајевима интернет платфпрме имају власнищтвп над 
пним щтп је ппстављенп. Стпга, на пвим приватним платфпрмама и у 
тајнпј/затвпренпј Фејсбук групи, администратпр мпра пгранишити публику на самп 
рпдитеље / ппрпдице / старатеље. Уакпђе је важнп да пптпищу фпрмулар у кпме 
дају свпју сагласнпст и изјављују да неће делити или пзнашавати билп кпју пд 
фптпграфија из групе акп кпристе Фејсбук. 

- приватнпст (ппгледајте пдељак Дпбре праксе). Фптпграфије су изузетнп псетљивп 
питаое и разлишитп се оима баве у разлишитим земљама. Стпга је важнп да 
пбразац за сагласнпст буде представљен свим рпдитељима / старатељима и пни 
мпрају дати сагласнпст за ппстављаое фптпграфија свпје деце. Важнп је узети у 
пбзир и тп да у мнпгим слушајевима интернет платфпрме имају власнищтвп над 
пним щтп је ппстављенп. Стпга, на пвим приватним платфпрмама и у 
тајнпј/затвпренпј Фејсбук групи, администратпр мпра пгранишити публику на самп 
рпдитеље / ппрпдице / старатеље. Уакпђе је важнп да пптпищу фпрмулар у кпме 
дају свпју сагласнпст и изјављују да неће делити или пзнашавати билп кпју пд 
фптпграфија из групе акп кпристе Фејсбук. 

• Накпн фазе кпнсултација, устљнпва / група би требалп да именује некпг засппсленпг да 
буде администратпр, кпји ће впдити рашуна п пбјавама / кпмуникацији, кап и 
реагпвати да рещи технишке прпблеме кпји не захтевају виспкп специјализпване 
струшоаке. Ппстављене пбјаве мпрају бити прпверене пд стране пве пспбе пре негп 
щтп их ушини видљивим. 

• Фстанпва / група мпже инвестирати у виртуелну интернет платфпрму где васпиташи мпгу 
ппстављати материјале, фптпграфије, видеп снимке. 

o Уакпђе некп мпже направити групу (не страницу - јер су странице дпступне 
свима) кпја мпже бити затвпрена или тајна група на друщтвеним мрежама 
кап щтп је Фејсбук, где васпиташи мпгу ппстављати фптпграфије и дешије 
радпве. Уајна/затвпрена група није видљива људима кпји нису шланпви. Пд 
шланпва се такпђе тражи да наведу имена свпје деце и групе кпје ппхађају 
пре негп щтп буду прихваћени, такп да ни један шлан не буде прихваћен акп 
није рпђак деци кпја ппхађају ту институцију. Шланпви би требалп да буду 
самп рпдитељи или закпнски старатељи. Пвп је лак нашин кпмуникације. 
Фптпграфије кпје се ппстављају би требалп да буду самп пне деце шији су 
рпдитељи дали за тп сагласнпст.  

 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа пптреба и планираое 
Инструмент 15 - Рпдитељи укључени у учеое деце 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

МАЛУА 

 ЈаФшим (ILearn) Платфпрма - уведена 2012. гпдине, пружа виртуелну зграду щкпле, где 
васпиташи мпгу лакп да ппстављају материјале кпје имају пптребу да ппделе са 
свпјим ђацима. Уакпђе служи кап местп где ђаци мпгу да кпмуницирају у безбеднпм 
пкружеоу. 

https://ilearn.edu.mt  
https://www.facebook.com/groups/1406608316263346/ 

 

https://ilearn.edu.mt/
https://www.facebook.com/groups/1406608316263346/
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ИРСКА 

Мнпги ирски вртићи/групе имају Фејсбук странице на кпјима деле активнпсти деце са 
рпдитељима. Деца се не мпгу идентификпвати ни на једнпј пд фптпграфија, кпје ппказују 
"зумиране слике" активнпсти кпје не укљушују дешија лица. 
Јпщ један пример - вртић складищти слике на заједнишкпм пблаку, а рпдитељима је 
пптребна лпзинка да му приступе. Захтева се претхпдна ппјединашна дпзвпла рпдитеља 
дпзвпла за ппстављаое фптпграфија, а рпдитељи дају сагласнпст да неће скидати и делити 
фптпграфије друге деце у вртићу. 

Примери мпгућих фптпграфија: 

            

 
 

 
РЕФЕРЕНЦЕ 
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/WhyyoushoulduseaVirtualLearningEnvi
ronment.aspx 

 

 

http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/WhyyoushoulduseaVirtualLearningEnvironment.aspx
http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/WhyyoushoulduseaVirtualLearningEnvironment.aspx
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ИНСТРУМЕНТ 6: АКТИВНОСТ ЗА ИНКЛУЗИЈУ СВЕ ДЕЦЕ 

 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Дпступнпст - Исказ 2 – ПВП кпје ппдстише ушещће, јаша друщтвену укљушенпст и ппздравља 
разлишитпсти 

 
ШТА 
Активнпст усмерена на ппдстицаое укљушенпст све деце, пдвија се у вртићу / групи, укљушује 
децу, заппслене у вртићу / групи, рпдитеље и ппрпдице 
 
ЦИЉЕВИ 

• Развити и пптимизирати бип-психп-спцијалне сппспбнпсти детета и ппбпљщати пднпсе 
дете – дете, дете - васпиташ, васпиташ - рпдитељ и рпдитељ - рпдитељ. 

• Разви пптребне вещтине деце да склапају пријатељства (на пример, какп да се 
придруже другпј деци кпја се играју, какп да траже и деле играшке, какп да ппмпгну 
другима) 

• Разумети дешија псећаоа 
• Ппмпћи деци да управљају свпјим псећаоима и ппдржати их да схвате да су та 

псећаоа нпрмална 
• Ппдржати децу у развијаоу сапсећаоа и разумеваоу слишнпсти и разлика између 

деце, оихпвих култура, итд. 
• Идентификпвати и именпвати дешија лишна псећаоа и псећаоа других,  ппвезати их са 

кпнтекстпм у кпјем се пбишнп ппјављују (на пример, радпст примаоа ппклпна, туга 
када нещтп бпли, итд.) 

• Ппмпћи деци да се изнесу са изазпвима у пднпсима са другима (дефинисаое оихпвпг 
прпблема, трагаое и прпналажеое пдгпварајућих рещеоа) 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Рпдитељи / ппрпдице / старатељи; заппслени у ПВП (приватних и државних 
устанпва), деца 
Индиректне: рукпвпдствп устанпве / групе; јавне управе 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ: 3 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Упкпм гпдине, углавнпм када се нпва деца придруже вртићу / групи 
 
КАКП 
Стварнп дпбар нашин да се ппстигну пшекивани циљеви је крпз игру, уз ппдрщку пдрасле 
пспбе кпја има разумеваоа и ппщтпваоа. 

• Предлпжене активнпсти ппдразумевају развпј ппсебних активнпсти заснпваних на игри 
кпје ће бити реализпване на нивпу вртића, кап и кпд куће, накпн щтп су их деца 
искусила са васпиташима. Ф пквиру пвих активнпсти ушествују деца и рпдитељи, кап и 
баке и деке и други људи кпји су укљушени у васпитаое и пбразпваое деце. 

 
Кпраци пптребни за прганизпваое пве активнпсти и акције за делптвпрнп укљушиваое 
рпдитеља: Упкпм састанака са рпдитељима, на ппшетку щкплске гпдине, активнпст је 
представљена и пписана, какп би се идентификпвалп када су рпдитељи и старатељи 
слпбпдни. 
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Нашин пбављаоа пве активнпсти: ппрпдишна средина. Фкљушени људи мпрају дпћи дп вртића 
/ групе и пбезбедити превпз деце дп једнпг пд оихпвих дпмпва. Брпј деце: максималнп 6 
(мпже се креирати вище група). 
Време: 60-90 минута 
 

• Пд оих се тражи да направе списак људи кпји желе да ушествују у пвпм прпјекту и да га 
пптпищу. Пре ппшетка пвпг прпјекта, треба да се састану васпиташи и рпдитељи кпји 
желе да ушествују, да разгпварају п питаоима везаним за живптну средину у кпјпј 
дете живи. Васпиташ даје рпдитељима инфпрмације п тпме какп ће се пве активнпсти 
пдвијати, п пптребнпм времену и пптребнпм материјалу. На ппшетку пве активнпсти 
ће пбављати васпиташ, а затим ће их пбављати рпдитељи. Накпн пписа, игре се 
пдвијају са децпм између 3-6 гпдина, активнпсти ппмпћу кпјих се пни стимулищу да 
пткрију и вежбају разлишите врсте псећаоа, да пткрију себе и развију свпју лишнпст. 
Важна шиоеница кпју треба сппменути је да свакп дете кпје је дпмаћин групе мпже 
да бира између игара, да ппставља правила, да ппкаже свпју кућу и спбу. 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 8 - Негпваое пднпса са децпм и између оих 
Инструмент 15 - Рпдитељи укључени у учеое дјеце 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

 
 РФМФНИЈА 
 

"На аутп праоу" Материјали 

Деца су ппзвана да бирају карте са људским лицима кпја 
представљају разлишите врсте псећаоа: срећа - радпст, туга - жалпст. 
Срећне девпјшице се ппстављају у два реда. Између два реда прпћи 
ће самп деца кпја су изабрала девпјшице са тужним лицима. Пви 
други ће пд веселих кплега дпбити ппхвале какп би истакли свпје 
квалитете, загрљаје и рукпваое, све тп у сврху прпмене 
распплпжеоа. Ппследишнп, свакп дете кпје улази у "прљавп" у 
праое впзила, накпн прпцеса шищћеоа, пнп ће изаћи "шистп". 

Картице са 
људским лицима, 
пмпгућавајући 
деци да истражују 
шитав спектар 
емпција 
 

"Путпваое са изненађеоима" Материјали 

Пва сензпрна игра је врлп забавна и пријатна за децу. Мпже се 
кпристити на разлишите теме: путпваое у чунглу где ће деца 
уппзнати разлишите живптиое, путпваое ппд впдпм, прпмена 
времена, спремаое тпрте. Дете ће изабрати тему у зависнпсти пд 
оегпве радпзналпсти. 
Сва пва путпваоа ће се пдвијати на леђима детета. На пример, на 
оегпвим/оеним  леђима мпгу хпдати слпнпви, змије, жабе, зешеви и 
тигрпви. Дете такпђе мпже псетити дпдир впде или таласа, риба и 
мпрских звезда. Истп такп, мпже падати лагана кища, а затим јака, 
грпмпви и муое, да би на крају дпщлп дп изласка сунца и дуге. 
Накпн тпга, мпжете предлпжити деци да вас масирају, кпристећи 
једну пд тема или да измисле нпвп путпваое акп желе. На тај нашин 
дете уши какп да расппреди свпју енергију и нашин на кпји дпдирује, 
мпже разликпвати типпве дпдира, мпже да разуме када дпдирне 

Плищане 
живптиое, впда, 
бпшице итд. 
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превище јакп, такп да ппвреди пспбу и на крају деца развијају свпју 
мащту. 
Нека деца ће вплети пву активнпст, дпк би друга мпгла дпживети 
елемент дпдира и друге елементе кап кпмпликпване или тещке,итд. 
Мпжда у групи ппстпје неке друге идеје, на пример, шитаое прише 
кпја приказује децу из разлишитих пкплнпсти, сппспбнпсти 
итд./кпристећи тпрбу с пасуљем, итд.  

"Купка за стппала" Материјали 

Ф шетири мале каде ћете сипати впду кпја је разлишитих температура. 
Свакп дете ће ући у каде, са бпсим нпгама, једну за другпм. 
Деца ће псетити температуру впде и рећи ће кпја је пд оих 
најхладнија, хладна, тппла и најтпплија. Уермпметрпм ће бити 
прпцеоена температуре впде у кпју деца улазе. Варијације: Дете ће 
ппставити каде пп реду, према температури. Фместп да псећају 
температуру впде стппалима, мпгу истп да псете рукама. Двпје деце 
мпгу да играју заједнп. Једнп дете мпже да стави у кадицу руке, а 
другп стппала. Пнда треба заједнп да дпнесу пдлуку п температури 
впде. 

4 мале каде са 
впдпм на 
разлишитим 
температурама, 
пещкири, 
термпметар за 
мереое 
температуре впде 

Ппзивница за рпдитеље –Рећи Здравп Материјали 

Кап нашин ппзиваоа рпдитеља у дешије игре мпже се певати песма 
"Здравп, здравп, драгп ми је щтп сте пвде". Ф тпку игре сви стану у 
круг и мащу једни другима и рпдитељ ће ући у круг.  

Гитара 

Игре развијене са присутним рпдитељем Материјали 

Дете ће стати ташнп испред рпдитеља кап да стпји испред пгледала. 
Првп, дете ће направити ппкрет кпји рпдитељ треба да имитира 
скпрп истпвременп. Затим, улпге се меоају. Рпдитељ кпји је 
присутан ствара препреке изнад или исппд кпје деца мпрају прпћи. 

Ниједан 

"Размена балпна" Материјали 

Ф пвпј игри, сви ће ппнпвп сести укруг. Сви играши ће дпбити пп један 
лепак у бпји и једну бпју. Алтернативнп ћете именпвати две, три 
бпје, а пни кпји имају те бпје прпменеће свпја места. На узвик 
"Балпни лете" сви ће прпменити свпје местп. 

Пбпјени лепак, 
балпни 
направљени пд 
картпнске плпше 
 

Заједнишка вешера Материјали 

На крају ће се ппслужити грицкалице, кпје ће деца припремити 
унапред. 

Храна, пиће 
 

Збпгпм  

Кап ппрпщтај, песма "Здравп, здравп, драгп ми је щтп си пвде" мпже 
се птпевати другашије. 
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На квалитет васпитаоа и пбразпваоа 
мале деце у великпј мери утиче улпга 
васпитача. Истраживаоа дпследнп 
ппвезују нивп и квалитет ппчетне и 
кпнтинуиране пбуке пдраслих директнп 
са квалитетпм резултата учеоа деце. 
Иакп се ппчетне квалификације кпје се 
траже за васпитаче у мнпгим 
еврппским земљама мпгу разликпвати, 
вреднпст сталнпг стручнпг 
усавршаваоа универзалнп се сматра 
кључним за пву улпгу. Иакп мпгу 
ппстпјати пграничеоа унутар физичкпг 
пкружеоа или садржаја прпграма, 
емпципналнп пкружеое ствпренп за 
децу и ппрпдице и занимљив и смислен 
садржај прпграма је у великпј мери у 
рукама тима васпитача у устанпви / 
групи. Ппред негпваоа рефлексивне 
праксе, кпнтинуирани прпфесипнални 
развпј псигурава да пдрасли кпји буде 
жељу за целп-живптним учеоем кпд 
мале деце такпђе га дпживљавају  - 
тиме штп су ппсвећени, птвпрени за 
нпвп учеое, реализују акципнп 
истраживаое и укључују се  у дпдатне 
пбуке и стручни разгпвпр са 
ппрпдицама, кплегама и другим 
стручоацима. 

Унутар пвпг пдељка приручника, 
васпитачи су ппдржани на вепма 
практичне начине да се укључе у 
прпфесипнални развпј критичким 
размишљаоем п: 

• свим утицајима на оихпв 
свакпдневни рад са децпм, 
(Инструмент 7), 

• оихпвим пднпсима са децпм и 
између деце (Инструмент 8), 

• пкружеоу кпје стварају 
(Инструмент  9), 

• уграђиваоу свпјих јединствених 
снага и интереспваоа у рад са 
децпм и ппрпдицама 
(Инструмент 10). 

Ппред ппмагаоа васпитачима да 
идентификују ппдршке и средства 
пптребне за ппбпљшаое свпг рада, пви 
инструменти ће такпђе ппдржати 
рукпвпдипце приликпм пружаоа редпвне 
ппдршке и надгледаоа и пцеоиваоа 
(Инструменти 7-10) и у пснаживаоу 
пспбља крпз делегираое задатака на 
пснпву оихпвих вештина, искуства и 
интереспваоа (Инструмент 11). 
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ИНСТРУМЕНТ 7: РЕФЛЕКСИВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Заппслени - Исказ 3 - Вепма струшни заппслени шије пснпвна и кпнтинуирана пбука 
пмпгућавају да испуоавају свпју прпфесипналну улпгу  
Исказ 4 - Фслпви рада кпји дају ппдрщку и укљушују струшнп рукпвпдствп кпје ствара 
мпгућнпсти за ппсматраое, рефлексију, планираое, тимски рад и сарадоу са рпдитељима. 
 
ШТА 
Пакет кпји ппмаже васпиташима да идентификују пдгпварајуће видпве ппдрщке пптребне за 
испуоаваое оихпве прпфесипналне улпге крпз разматраое  свпг прпфесипналнпг развпја и 
прпцеоиваое свпјих вещтина и изазпва. Време прпведенп без деце је пд сущтинскпг знашаја 
за васпиташе да се укљуше у пвај прпцес. Уимска расправа, ппдрщка и надзпр, прпцене и даље 
фпрмалнп или струшнп усаврщаваое и друга средства биће неппхпдни да ппдрже васпиташе 
да се супше са лишним изазпвима и ангажују у делптвпрнпм кпнтинуиранпм прпфесипналнпм 
развпју (КПР). 
 
ЦИЉЕВИ 
Пружити ппдрщку свакпм васпиташу да испита, дпкументује и прати прпцес свпг 
прпфесипналнпг развпја, какп би идентификпвали и преппзнали:  

 сппствене снаге и изазпве у свпјпј улпзи 

 пбласти за даљи развпј  

 ппдрщку у радним услпвима пптребну за ппбпљщаое квалитета васпитнп-пбразпвнпг 
рада  

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпиташи, рукпвпдствп 
Индиректне: деца, рпдитељи, ппрпдице, старатељи 
 
СТАРПСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0  -  6 гпдина 
 
КАДА 
Кпнтинуиранп, у планираним фазама: на ппшетку и пптпм два пута гпдищое 
 
КАКП 
Рукпвпдипци устанпве / групе ппзивају васпиташе и другп пспбље да ппјединашнп пппуне 
прилпжене пбрасце, какп би идентификпвали лишне прпфесипналне јаке стране и изазпве: 

- размищљаое п свакпдневнпј пракси *пбразац а)+ 
- размищљаое п снагама свакпг детета и ппрпдице и изазпвима за свакп дете и ппрпдицу 

унутар групе *пбразац б)+ 
- размищљаое п ппследоим развпјима у сектпру ПВП *пбразац ц++ 
- размищљаое п сппственим струшним снагама и изазпвима *пбразац д)+ 
- идентификација распплпживих средстава да вас даље ппдрже у ващпј улпзи *пбразац е)+ 

Затим, тпкпм сазванпг састанка, сви заппслени устанпве/ групе разматрају щта је прпизащлп 
из разматраоа и дефинище план рада, са детаљним пписима пптребних интервенција и 
пшекиваних утицаја и резултата. Пвп је намеоенп кап индивидуални план васпиташа кпји 
дели са директпрпм. Ипак, пстали шланпви тима мпгу бити ппдрщка или мпже директпру 
указивати на тренд у захтевима тимпва. 
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Пбразац а) Мпје разматраое свакпдневне праксе 
Кап ппмпћ у састављаоу вашег личнпг прпфесипналнпг разматраоа мплимп вас да 
пдгпвприте на следећа питаоа штп је искреније мпгуће 
 

Ф кпјим делпвима дневне рутине највище уживам? 
 
 
Защтп? 
 
 

 

Кпје делпве дневне рутине налазим стресним? (Да ли је тп стресан деп и за децу?) 
 
 
Защтп? 
 
 

 

Щта би се мпглп ушинити да се смаое / елиминищу стресни делпви дана? (размптрите 
физишку средину, када, пдвпјенп време, пднпс пдраслих / деце, друга разматраоа) 
 
Щта мпгу ја да урадим? 
 
Щта мпже тим да уради? 
 
Щта мпже да урадити супервизпр / рукпвпдилац? 
 
 

 
 Кпристите пве инфпрмације да пппуните пбразац 5 (д) да вам ппмпгне кап васпиташу да 
идентификујете 
 
Пбразац б) Мпје размищљаое п групи деце п кпјпј се ја бринем. 
Пппуните табелу ппсебнп за свакп дете у вашпј групи да би вам ппмпглп да размислите п 
снагама и врстама ппдршке пптребним за свакп дете (нпр. дете мпже бити врлп 
сппспбнп, али му је пптребна дпдатна ппдршка, јер оегпв / оен први језик није језик кпји се 
гпвпри у вртићу). Размишљаое мпже бити ппдржанп пд стране кплега, рпдитеља, сппљне 
ппмпћи. Инфпрмације п пвпј табели пружају инфпрмације за кпначну табелу где се 
идентификују ппдршке и средства/материјали. 
Кпристите пве инфпрмације да бисте пппунили пбразац 5 д) за идентификацију 
стратегија кпје ће вам ппмпћи кап васпитачу да пружите неппхпдну ппдршку свакпм 
детету 
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Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
 
Снаге 
 
 
 
 
 
пптребна ппдрщка 
 
 
 
 
 
 
 

Фптпкппирајте пву страницу какп бисте дпкументпвали инфпрмације за свакп дете у 
вашпј групи 
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Пбразац ц) Мпје размищљаое п прпменама и развпју ствари у ПВП 
Дпвпљнп дугп размислите п прпменама и развпју ствари у вашпј устанпви / групи, кап и на 
лпкалнпм и наципналнпм нивпу. Идентификујте прпмене кпје мпгу представљати изазпв 
за вас кап васпитаче 
 

Прпмене у мпјпј устанпви / групи (размптрите пперативне и структурне прпмене, прпмене 
у саставу тимпва, разлишитпсти деце и ппрпдица кпји су уписани, итд.) 
 
 
 

 

Прпмене на лпкалнпм нивпу (нпви или прпмеоени захтеви лпкалне управе/ппщтине, 
разлишитпсти у лпкалнпм станпвнищтву) 
 
 
 
 
 
 

 
Кпристите пве инфпрмације да пппуните пбразац 5 (д) за идентификпваое даље ппдрщке 
кпја вам мпже бити пптребна за рещаваое пвих изазпва 
 

Прпмене на наципналнпм нивпу (размптрите нпва / измеоена правна дпкумента, 
смернице или пплитике) 

 
 
 
 

 
1 Пбразац  д) Мпје стратегије за укљушиваое у прпфесипнални развпј 

 

Стратегија 

Пбласт 

Дневна 
пракса (а) 

Индивидуалне 
пптребе 
детета (б) 

Прпмене и 
Развпј (ц) 

Писаое дневника са разматраоем 
    

Лишнп истраживаое – интернет, 
учбеници, шланци, претплата на струшне 
шаспписе 

   

Акципнп истраживаое (Планирај, уради, 

прпвери, делуј, прати, прпцени)    

Врщоашка ппдрщка- дискусије са 
кплегама 
 

   

Струшна ппвезиваоа, нпр. шлан Синдиката 

Васпиташа или друге прганизације    

Шлан струшне мреже 
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Кпнсултације са директпрпм / 
рукпвпдствпм    

Кпнсултације са рпдитељима / 
ппрпдицпм    

Ппдрщка и надзпр 
 
 

   

Прпцеоиваое (састанак са директпрпм 

ради дискутпваоа п КПР-у)    

Ментпр 
 
 

   

Саветник 
 
 

   

Струшнп усаврщаваое 
 
 

   

Интернет курсеви 
 
 

   

Радипнице 
 
 

   

Пбавезна ре-пбука 
 
 

   

Дпдатне пбуке 
 
 

   

Специјализпване пбуке 
    

Ппвезиваое са другим струшоацима 
или прганизацијама    

Студијске ппсете / прпграми за 
мпбилнпст    

Семинари / кпнференције 
    

Другп (мплимп наведите) 
    

Прилагпђенп из: Ирска аспцијација предшкплских група, (2009). Прпфесипнални развпј у ПВП. ИППА. Даблин 

 
 

Име васпиташа: ___________________ Датум: _____________________________ 
Кпристите инфпрмације забележене у Пбрасцима 5(а), 5(б) и 5(ц) да  вам ппмпгну да 
идентификујете мпгуће стратегије за укљушиваое у прпфесипнални развпј. 
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Пбразац е) Мпј акципни план за прпфесипнални развпј 
 

Жеља/Изазпв Интервенција/ 
Пптребна акција 

Пптребна 
средства 

Пшекивани ефекат Временски 
пквир 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
Име:______________      Датум: ____________________ 
Пвај пбразац мпже се кпристити тпкпм индивидуалне ппдрщке и надзпра са рукпвпдипцем 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 - План за инклузивнп ПВП 
Инструмент 8 - Негпваое пднпса са децпм и између оих 
Инструмент 10 - Негпваое прпфесипналнпг развпја 
Инструмент 11 - Пснаживаое заппслених у ПВП 
Инструмент 16 - Педагпшка дпкументација 
Инструмент 19 - Мрежа сампвреднпваоа 
Инструмент 21 – Дневник (са ппртфплипм) 
Инструмент 23 – Сппљашоа прпцена рпдитеља 
Инструмент 29 - Приступ партиципативнпг рукпвпђеоа 
Инструмент 33 - Успешна пбразпвна акција 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИРСКА 
 
Међунарпдна Кпрак пп кпрак (Step by Step) аспцијација -  Принцип 7.1 
 
Щплта стандард 10 (кпмппненте 10.4, 10.5 - http://siolta.ie/daycare_standard10.php) 

http://siolta.ie/daycare_standard10.php
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Щплта Стандард 11 (кпмппненте 11.1, 11.3,11.4 - http://siolta.ie/daycare_standard11.php) 
 
Астер Смернице за дпбру праксу 
http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Guidelines_ENG.pdf  
 
 
РФМФНИЈА 
 
Васпиташи ппбезбеђују време да се састану једнпм недељнп и да планирају заједнишке 
активнпсти за следећу седмицу, да разгпварају п прпблемима са кпјима су се срели и да 
направе план за рещаваое пвих прпблема. Пни такпђе прганизују месешне састанке крпз 
метпдишке активнпсти. Упкпм пвих састанака, васпиташи се састају са директпрпм и дискутују 
п нпвпнасталим питаоима и сваки васпиташ треба да представи снимљену активнпст. 
Вапиташи дпбијају кпментаре п раду ради ппбпљщаоа квалитета предщкплскпг пбразпваоа. 
Кпментари васпиташима се пднпсе на квалитет кпмплетиранпг дпкументпваоа и впђеоа 
групних активнпсти. 
Пплугпдищои састанци крпз Педагпщке кругпве п нивпима развпја - на пвим састанцима, 
сви васпиташи из малих група се састају са Кппрдинатпрпм Педагпщкпг круга кпји се бави 
пдређенпм темпм унапред дпбијенпм. Упкпм пвих састанака, свакпм васпиташу се даје 
мпгућнпст да представи свпју ташку гледищта на ту тему. На пвај нашин, сваки васпиташ мпже 
да унапреди и пбпгати свпје активнпсти. Пве активнпсти се приказују крпз снимљене 
активнпсти, крпз писане радпве, крпз играое улпга, такп да један васпиташ преузима улпгу 
детета, а други васпиташа и заједнп пдигравају низ активнпсти. Васпиташи се фпкусирају на 
прпмпвисаое креативнпсти и педагпщких знаоа и вещтина. Кппрдинатпр Педагпщкпг круга 
псигурава да сваки васпиташ дпбије све презентације путем електрпнске ппщте. На крају, 
Кппрдинатпри Педагпщкпг круга се састају и раде на брпщури или коизи п пвим мпделима 
активнпсти. 

 

 

http://siolta.ie/daycare_standard11.php
http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Guidelines_ENG.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 8: НЕГОВАЊЕ ОДНОСА СА ДЕЦОМ И ИЗМЕЂУ 
ЊИХ 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Заппслени - Исказ 3 - Вепма струшни заппслени шије пснпвна и кпнтинуирана пбука 
пмпгућавају да испуоавају свпју прпфесипналну улпгу  
Исказ 4 - Фслпви рада кпји дају ппдрщку и укљушују струшнп рукпвпдствп6 кпје ствара 
мпгућнпсти за ппсматраое, рефлексију, планираое, тимски рад и сарадоу са рпдитељима. 
 
ШТА 
Кратки предлпзи за рад кап ппдрщка васпиташима у негпваоу пднпса са децпм и између деце 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Ппмпћи васпиташима да размптре квалитет пднпса са децпм и између деце и садащои 
нашин рада 

• Мптивисати пспбље да размптри нашин рада и прпцене какп да ппдрже децу да развију 
виспк степен дпбрпбити и ппзитиван лишни и групни идентитет 

• Ппмпћи васпиташима и другим заппсленима да идентификују и дгпвпре акције за даље 
унапређеое рада 

• Евидентирати какп ппвпљни и ппдстицајни услпви рада мпгу утицати на пднпсе са 
децпм и између деце 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпиташи, ркпвпдипци 
Индиректне: деца, рпдитељи, ппрпдице, старатељи 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Кпнтинуиран рад 
 
КАКП 
Кратки предлпзи за рад указују на кљушне радое кпје васпиташи и други заппслени треба да 
прате, тпкпм разлишитих фаза свакпдневнпг рада, да ппстигну пве дефинисане циљеве: 
 
Пре ппласка и тпкпм ппшетнпг перипда адаптације 

- Пажљивп прикупите важне инфпрмације пд ппрпдице / рпдитеља / старатеља п 
културнпм ппреклу детета, нашинима неге и щта би свакп пд оих вище вплеп пре 
ппласка у групу 

- Ппзпвите дете и ппрпдицу (рпдитеље и старатеље) у ппсету групи пре ппласка да 
ппдржите миран прелаз 

- Пружите ппдрщку рпдитељима / ппрпдицама / старатељима тпкпм перипда 
прилагпђаваоа 

 
Дневна рутина у групи 
 

                                                             
6
 Рукпвпдствп пвде се пднпси на управника устанпве / групе задуженпг и за ствараое услпва рада кап 

ппдрщке и мпгућнпсти за ппсервације, разматраое, планираое, тимски рад и сарадоу са рпдитељима какп 
рукпвпдства, такп и заппслених. 
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- Пдредите кљушнпг заппсленпг кпји ће имати ппсебну пдгпвпрнпст за дете тиме щтп ће 
ппсматрати оегпвп ушеое и напредак и бити у вези са ппрпдицпм / рпдитељима / 
старатељима 

- Пбезбедите флексибилне стратегије прилагпђаваоа 
- Пажљивп ппсматрајте дете какп би се уппзнали са оегпвим знацима / сигналима / 

темпераментпм 
- Фсвпјите флексибилне рутине какп би пдгпвприли на ппјединашне жеље / интереспваоа 

/ пптребе детета 
- Пткријте активнпсти или материјале у групи кпје интересују дете 
- Пткријте дететпву кплишину знаоа - знаое кпје мпгу да стекну, у пдређенпј пбласти кап 

резултат ппрпдишних активнпсти *нпр. пшеларствп - ппгледајте пример+ 
- Пружите мпгућнпст детету да гради и прпщирује свпје знаое и интереспваоа 
- Пдгпвприте ппзитивнп и са ппщтпваоем на псећаоа детета 
- Кпристите један-на-један рад у нези какп бисте изградили блиске ппзитивне пднпсе са 

дететпм 
- Именујте дешије радое и псећаоа у тренутку да би ппдржали самп-преппзнаваое и 

развпј гпвпра, ппсебнп за дете кпје јпщ није развилп експресиван гпвпр или дете шији 
се матерои језик разликује пд главнпг језика кпји се гпвпри у групи 

- Ппкажите ппзитиван пднпс према свакпм детету у ващпј групи 
- Преппзнајте и ппделите ппстигнуће детета са дететпм, ппрпдицпм и другпм децпм 
- Ппвежите децу једнп с другим 
- Пхрабрујте љубазнпст и пријатељствп међу децпм 
- Ппдржите развпј сапсећаоа међу децпм 
- Фпућујте децу на сппспбније врщоаке за ппмпћ, пп пптреби 
- Пснажите децу да рещавају сукпбе на дпследан нашин 
- Дајте мпдел ппзитивних међуспбних пднпса за децу у свакпм тренутку са децпм, са 

кплегама,  рпдитељима, ппрпдицама и старатељима. 
 
Пример. а) Разматраое садащоег рада 
 

Какп ппказујете ппщтпваое према малпј деци у ващпј групи? 
 
 
 
 
Какп негујете кпд мале деце псећај емпципналне дпбрпбити? 
 
 
 
 
 
Какп развијате аутентишне пднпсе са малпм децпм у ващпј групи? 
 

 
 
 

 
Реф: Наципнални Савет за прпграм и вреднпваое, (2009) Астер, Пквир прпграма за ранп детиоствп, 
Наципнални Савет за прпграм и Вреднпваое, Даблин, NCCA. 
 Центар за развпј и пбразпваое у ранпм детиоству (2006). Шилта, Наципнални пквир за квалитет 
пбразпваоа у ранпм детиоству, Дублин, CECDE. 
Аартс, М. (2000) Марте Меп Пснпвни Приручник Хпландија, Аартс Публикације. 
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Пример б) Разматраое садащоег рада 
 

Какп ппшиоете да развијате пднпс са бебама и малпм децпм и оихпвим ппрпдицама пре 
негп щтп крену у групу? 
  
  
 
Какп ппдржавате миран прелаз беба и мале деце на уласку и изласку из групе свакпг дана? 
  
 
   
Кпје стратегије имате да вам ппмпгну у изградои сигурних пднпса са бебама и малпм децпм 
у групи? 
  
  
 
Кпје дневне активнпсти неге реализујете са бебама и малпм децпм? 
  
 
  
Кпликп времена дневнпг рада је ппсвећенп пвим активнпстима неге? 
  
 
 
Какп псигуравате да активнпсти неге прпдубљују ващ пднпс са бебеама и малпм децпм? 
  
  
 
Какп негујете свпј пднпс са бебама и малпм децпм тпкпм игре? 
 
 
 
Какп негујете везе између беба и мале деце на дневнпј бази? 
  
 
 
Какп пбезбеђујете да негујете свпј пднпс кпји пдгпвара на импулс са свпм децпм у групи? 
   
 
 
Какп ващ пднпс са кплегама и ппрпдицама пружа ппзитиван пример за бебе и малу децу? 

 
 
 

 
Реф: Наципнални Савет за прпграм и вреднпваое, (2009) Астер, Пквир прпграма за ранп детиоствп, 
Наципнални Савет за прпграм и Вреднпваое, Даблин, NCCA. 
 Центар за развпј и пбразпваое у ранпм детиоству (2006). Шилта, Наципнални пквир за квалитет 
пбразпваоа у ранпм детиоству, Дублин, CECDE. 
Аартс, М. (2000) Марте Меп Пснпвни Приручник Хпландија, Аартс Публикације. 
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ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа пптреба и планираое 
Инструмент 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј 
Инструмент 12 - 4 Стуба прпграма 
Инструмент 19 - Мрежа сампвреднпваоа 

 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИРСКА 
Щилта стандарди, 5, 
Астер Уема: Кпмуникација 
Марте Меп метпда кпмуникације 
 
Кпнсултпваое и ушествпваое 
Важнп је кпнсултпвати децу, рпдитеље, ппрпдице, пспбље и друге заинтереспване групе п 
пдгпварајућим пбластима рада. Међутим, кпнсултације саме пп себи не псигуравају 
ушествпваое свих. Инфпрмације прикупљене крпз кпнсултације мпрају се размптрити и 
пренети у делп, дпк кпнсултпване стране треба инфпрмисати п резултатима /ушинку 
кпнсултација. 
Мпзаик приступ 
Мпзаик приступ кпмбинује низ метпда кпји ппдржавају малу децу да изразе свпја мищљеоа 
п питаоима кпја их се тишу. На пример, да бисте истражили щта деца впле у групи, кпје 
материјале вище впле, оихпвп пмиљенп местп, итд: 

• Дајте детету фптпграфски апарат да фптпграфище гпре наведенп; 
• Дете впди васпиташа у пбилазак групе и ппказује гпре наведенп; 
• Дете мпже насликати или нацртати нещтп кап пдгпвпр на билп кпје пд гпре наведених 

питаоа; 
• Дете мпже дати свпје мищљеое п пбластима, материјалима у групи такп щтп им се 

ппказују фптпграфије и снимају оихпви кпментари. 
За децу кпја јпщ увек не гпвпре или шији први језик није главни језик кпји се гпвпри у групи, 
важнп је да васпиташи пажљивп прате дешије знаке, гестпве и радое кпјима ппказују свпје 
накплпнпсти. Ппмпћни материјал кап щтп су прави материјали или фптпграфије мпгу се 
кпристити кап визуелна ппмагала. 
 
РФМФНИЈА 
Ф наставку је упитник за децу развијен у прпграму "Scoala Altfel" (Другашија щкпла): "Знајте 
вище, будите бпљи" 
 

 
ФПИУНИК ЗА ДЕЦФ 

 
ГРФПА: ________________________ 
 

1. 1. Запкружите 2 активнпсти у кпјима сте уживали највище у недељи "Другашија 

щкпла": "Сазнајте вище, будите бпљи!.  
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2. Нацртајте какп сте се псећали тпкпм пвих активнпсти. 

 

 
3. Нацртајте друге активнпсти кпје желите да радимп у "Другашија щкпла:" Сазнајте 

вище, будите бпљи! " 

 
 

 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Фпндпви знаоа: 
https://www.earlychildhoodireland.ie/wp-content/uploads/2015/06/FundsofKnowledge.pdf 
 
Изградоа ппзитивних пднпса између васпиташа и деце: 
csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb12.pdf 
 
Kei Tua o te Pae / Прпцена учеоа: Најбпљи примерииз  ранпг детиоства је впдиш за најбпљу 
праксу кпји ће васпиташима пмпгућити да наставе да унапређују квалитет пбразпваоа деце: 
https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/assessment-for-learning/kei-tua-
o-te-pae-2/assessment-for-infants-and-toddlers-he-aromatawai-kohungahunga-
tamariki/reciprocal-and-responsive-relationships-nga-whakawhanaungatanga/ 
 
Мпзаик приступ: 
https://in.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43997_9781446207529.pdf 
 
Кпнсултације у пракси - пример из Аустралијскпг музеја: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10645578.2011.557626?scroll=top&needAccess=true 
 
 
 

https://www.earlychildhoodireland.ie/wp-content/uploads/2015/06/FundsofKnowledge.pdf
https://www.earlychildhoodireland.ie/wp-content/uploads/2015/06/FundsofKnowledge.pdf
../../../../../../../salam/Documents/EPA/Erasmus%20+%202016/SEQUENCES/toolkit/csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb12.pdf
https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/assessment-for-learning/kei-tua-o-te-pae-2/assessment-for-infants-and-toddlers-he-aromatawai-kohungahunga-tamariki/reciprocal-and-responsive-relationships-nga-whakawhanaungatanga/
https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/assessment-for-learning/kei-tua-o-te-pae-2/assessment-for-infants-and-toddlers-he-aromatawai-kohungahunga-tamariki/reciprocal-and-responsive-relationships-nga-whakawhanaungatanga/
https://education.govt.nz/early-childhood/teaching-and-learning/assessment-for-learning/kei-tua-o-te-pae-2/assessment-for-infants-and-toddlers-he-aromatawai-kohungahunga-tamariki/reciprocal-and-responsive-relationships-nga-whakawhanaungatanga/
https://in.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43997_9781446207529.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10645578.2011.557626?scroll=top&needAccess=true
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ИНСТРУМЕНТ 9: НЕГОВАЊЕ СРЕДИНЕ УЧЕЊА 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Заппслени - Исказ 3 - Вепма струшни заппслени шије пснпвна и кпнтинуирана пбука 
пмпгућавају да испуоавају свпју прпфесипналну улпгу. 
 
ШТА 
Кратки практишни предлпзи кап ппдрщка васпиташима у анализираоу пкружеоа за ушеое, 
какп би псигурали да пна негују, бпгате и стимулищу хплистишки развпј све деце. 
 
 ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Пбезбедити да унутращоа и сппљащоа средина за ушеое пружају свпј деци дпвпљнп 
прпстпра, материјале и ппрему да ппдстакну креативнпст, радпзналпст, мащту, да 
ппдрже независнпст деце и ппдстакну их да преузимају пдгпварајуће ризике 

• Пмпгућити деци да бирају из щирпкпг спектра активнпсти и материјала кпји пдгпварају 
оихпвпм ппрпдишнпм и културнпм ппреклу, интереспваоима, сппспбнпстима и 
распплпжеоима и дају виспк нивп дпбрпбити 

• Ппдржати дешији хплистишки развпј крпз пкружеоа кпја пбпгаћују, где се средина 
сматра "трећим пдраслим" ппмпћу кпјег васпиташи мпгу да приущте време да 
ппсматрају и слущају дешије разгпвпре и планирају смислен прпграм за децу у групи 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: деца, васпиташи, рукпвпдипци, 
Индиректне: рпдитељи, пптенцијални рпдитељи, ппрпдице, старатељи, сппљащои 
евалуатпри 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 - 6 гпдина 
 
КАДА 
На ппшетку - сваки тим је пдгпвпран за свпју спбу и сви тимпви преузимају пдгпвпрнпст за 
заједнишке прпстпре кап щтп су улази, хпдници, сппљащои прпстпри. Аналшиза пкружеоа је 
кпнтинуирана, да би се пкружеое прилагпђавалп прпгресивнпм ушеоу деце, оихпвим 
прпменама интереспваоа и динамици групе. 
 
КАКП 
Какп ваще пкружеое: 
 

- Пренпси ппщтпваое према деци, ппрпдицама и васпиташима у ващем вртићу? 
- Пружа дпбрпдпщлицу свпј деци, ппрпдицама, старатељима, укљушујући пне разлишитпг 

ппрекла и пне кпји имају разлишите сппспбнпсти? 
- Негује псећај идентитета и припадаоа све деце? 
- Пдражава разлишитпсти деце, ппрпдица, старатеља кпји дплазе у вртић / групу? На 

пример, ппстери, материјали, коиге, реквизити и ппрема? 
- Излаже слике деце и ппрпдица и дешијих радпва ппщтујући их и у нивпу ппгледа деце? 
- Нуди деци дефинисане пбласти интереспваоа у затвпренпм и птвпренпм прпстпру  - 

укљушујући прпстпр за коиге, кућни прпстпр, удпбан прпстпр за ппущтаое, прпстпр 
за кпнстрисаое, где мпгу да буду креативни, рещавају прпблеме, да буду са 
другарима или да буду сами? 

- Прпмпвище псећај мира и реда - на пример, неутралне бпје, адекватну дпступну пставу, 
непретрпане зидпве и пплице? 

- Пбезбеђује материјал и ппрему кпји су важни за фазу развпја и интереспваоа детета? 
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- Пбезбеђује разлишите материјале кап прпвпкацију - стварне, прирпдне, сензпрне, 
птвпрене, лабаве делпве? 

- Пбезбеђује пдгпварајуће изазпве за децу? 
- Ппдстише децу да истражују и експериментищу какп у затвпренпм, такп иу птвпренпм 

прпстпру? 
- Ппдржава децу да искусе прирпду тпкпм свих гпдищоих дпба? 
- Пбезбеђује удпбан, пријатан и, пп пптреби, приватан прпстпр за сву децу, пдрасле и 

ппсетипце? 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 - План за инклузивнп ПВП  
Инструмент 4 - Анализа пптреба и планираое 
Инструмент 12 - 4 Стуба прпграма 
Инструмент 13 – Мисија предшкплске устанпве 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
Астер Щилта практишни впдиш Пкружеоа за ушеое пд рпђеоа дп три гпдине: 
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Creating-
and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Babies-and-Toddlers-birth-3-years-.pdf 
 
Астер Щилта практишни впдиш Пкружеоа за ушеое за узраст пд 3 - 6 гпдина:  
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-
evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-
Children-3-6-years-.pdf 
 
Щилта Стандард 2 Пкружеое и Стандард 6 Игра 
http://siolta.ie/media/pdfs/23746%20Full%20and%20Part%20Time%20Text.pdf 

http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Babies-and-Toddlers-birth-3-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Babies-and-Toddlers-birth-3-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-Children-3-6-years-.pdf
http://siolta.ie/media/pdfs/23746%20Full%20and%20Part%20Time%20Text.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 10: НЕГОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Заппслени - Исказ 4 - Фслпви рада кпји дају ппдрщку и укљушују струшнп рукпвпдствп кпје 
ствара мпгућнпсти за ппсматраое, рефлексију, планираое, тимски рад и сарадоу са 
рпдитељима. 
 
ШТА 
Ппдрщка рукпвпдипцима устанпва да негују прпфесипнални развпј васпиташа. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Ппдржати управнике / директпре у пмпгућаваоу струшнпг рукпвпђеоа 
• Ппдржати управнике / директпре у ппщтпваоу закпна п раду и најбпљих пракси 
• Ппдржати редпвни струшни дијалпг између директпра / управника и свакпг пд 

васпиташа, и ппмпћнпг пспбља 
• Ппдржати рефлексивну праксу међу васпиташима и ппмпћним пспбљем 
• Пхрабрити и ппдржати васпиташе и ппмпћнп пспбље да се кпнтинуиранп укљушују у 

разлишите метпде прпфесипналнпг развпја. 
• Псигурату да су васпиташи и други заппслени  вреднпвани и ппдржани у испуоаваоу 

свпјих улпга и пдгпвпрнпсти 
 
Време без деце је неппхпднп за ппстизаое пвих циљева 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпиташи, управници / директпри, ппмпћнп пспбље 
Индиректне: деца, рпдитељи 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Кпнтинуиранп 
 
КАКП 

- Рукпвпдипци негују атмпсферу ппдрщке и сарадое са и између свих заппслених 
- Рукпвпдипци су уппзнати са и ппщтују закпн п раду, кап и смернице за најбпље праксе 

приликпм заппщљаваоа, упућиваоа и редпвнпг пружаоа ппдрщке васпиташима и 
ппмпћнпм пспбљу у оихпвим улпгама. 

- Фстанпва има јасне пплитике и прпцедуре за заппщљаваое, упућиваое и пружаое 
ппдрщке свим заппсленима  

- Ппстпје дпкументпвани дпкази п заппщљаваоу и упућиваоу, састанцима ппјединашне 
ппдрщке и прпцеоиваоа свих заппслених. 

- Рукпвпдипци псигуравају да сви заппслени дпбијају редпвну ппдрщку и надзпр и 
гпдищоу прпцену.  

- Ппстпје дпкументпвани дпкази п ппдрщци, надзпру и састанцима прпцене за свакпг 
заппсленпг.  

- Рукпвпдипци идентификују нашине кпјима се мпже пдгпвприти на пптребе ппдрщке 
свакпм заппсленпм 

- Рукпвпдипци псигуравају да пни сами имају време и ппдрщку да анализирају и пстварују 
свпју улпгу и пдгпвпрнпсти 

- Рукпвпдипци траже предлпге заппслених да јпщ вище унапреде дпбрпбит свих и тимски 
дух у устанпви. 
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ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј 
Инструмент 12 - 4 Стуба прпграма 
Инструмент 18 - Ментпрствп у праћеоу и вреднпваоу 
Инструмент 19 – Мрежа сампвреднпваоа 
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ИНСТРУМЕНТ 11: ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПВО 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Заппслени - Исказ 4 - Фслпви рада кпји дају ппдрщку и укљушују струшнп рукпвпдствп кпје 
ствара мпгућнпсти за ппсматраое, рефлексију, планираое, тимски рад и сарадоу са 
рпдитељима. 
 
ШТА 
Мпдел за негпваое сарадое и тимскпг рада са и између свих заппслених у предщкплскпј 
устанпви / групи. Пптребнп је време да заппслени разматрају и ппделе свпје вещтине, итд. и 
да разгпварају п мпгућнпстима. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Пптврдити јединствене снаге, вещтине, знаое, искуствп и важна интереспваоа 
заппслених и истражити мпгуће нашине оихпвих дељеоа и примене у устанпви / 
групи 

• Делити и интегрисати нпва знаоа у рад 
• Пбпгатити тимски рад и унапредити праксу 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпиташи, рукпвпдипци, ппмпћнп пспбље 
Индиректне: деца, рпдитељи 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ: 0  - 6 гпдина 
 
КАДА 
На ппшетку, са свим заппсленима у устанпви / групи и сталнп, уппредп са нпвим пбукама или 
хпбијима и какп се нпви заппслени придружују тиму 
 
КАКП 

- Ппдржати све заппслене у идентификацији ппјединашних јединствених вещтина, знаоа, 
искустава и интереспваоа (ппгледајте пбразац 1) 

- Пбезбедити прпстпр, време и разне мпгућнпсти за пспбљезаппслене да ппделе и 
разгпварају са псталим заппсленима п пвим темама 

- Пбезбедити разлишите нашине за заппслене да разматрају и ппделе нпвп щтп су сазнали 
на пбукамаиз истраживаоа, на кпнференцијама итд. (види пбразац 2) 

- Истражити нашине да интегрищу у рад вещтине, знаое, искуства и интереси 
 
Пбразац 1 
 

Пдвпјите малп времена да размислите п свпјим јединственим струшним снагама, 
вещтинама и знаоима, а затим п ващим лишним талентима, интереспваоима и искуствима. 
(Ваще кплеге вам мпгу ппмпћи у пвпј вежби). Када сте их идентификпвали, запищите их на 
левпј страни лептира. Затим размислите какп бисте укљушили свпју јединственпст у рад с 
децпм, ппрпдицама и кплегама. Запищите пвп на деснпј страни лептира. 
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Прпфесипнална улпга: 
Кпје су мпје јединствене снаге? 
Кпје су мпје јединствене вештине? 
Кпје јединственп знаое имам? 

Пракса: 
Какп мпгу даље да интегрищем свпје 
јединствене снаге, вещтине и знаоа у 
свпј рад? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Лишне пспбине: 
Какве јединствене таленте имам? 
Каква јединствена интереспваоа 
имам? 
Каквп јединственп искуствп имам? 

Пракса: 

Какп мпгу даље да интегрищем свпје 
јединствене снаге, вещтине и знаоа у 
свпј рад? 
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Пбразац 2 

 

Ппреклп инфпрмација 
/ нпвпг сазнаоа 

(нпр. чланак, семинар, 
пбука,разгпвпр са 

другим стручоацима) 

Инфпрмација/нпвп 
сазнаое 

Разматраоа / 
разгпвпри / 

импликацијеза 
праксу 

 

Акције кпје треба 
предузети 
 

    

    

 
Име: _____________      Ппзиција: _____________          Датум: _____________ 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј 
Инструмент 12 - 4 Стуба прпграма 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
Щплта - Стандард 10 Кпмппненте 10.4 и 10.5 и Стандард 11 Кпмппненте 11.3 и 11.4 
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ПРОГРАМ 
  
 
У пвпм Припучнику, прпграм се не пднпси 
самп на садржај (Шта ми радимп) већ и 
на кпнтекст у кпјем га реализујемп (Где 
и какп ми тп радимп). Тпкпм планираоа 
прпграма, важнп је првп имати слику 
детета кап сппспбнпг, кпмпетентнпг, 
активнпг ученика. Јединственпст 
личнпсти свакпг детета, културнпг 
ппрекла, фпнда знаоа и стила учеоа 
захтева пд васпитача да сталнп 
разматрају какп пни ппдржавају учеое 
и развпј свакпг детета. 
 
Дпк преппзнајемп да неке еврппске 
земље имају специфичан прпграм, а да 
друге имају шире пквире прпграма или 
прате пдређени прпграмски приступ 
(нпр. Мпнтеспри, Штајнер, итд.), пвај 
пдељак Приручника ппдржава 
васпитаче да укључе „Четири стуба 
учеоа“, идентификпвана кап суштински 
важни за пбразпваое 21. века. Ппред 
тпга, ппштпваое деце кап 
кпмпетентних сппспбних ученика, кпји 
имају теприје, идеје и питаоа п свету у 
кпјем живе, захтева  равнптежу у 
прпграмскпм садржају базиранпм на 
игри између пнпг инициранпг пд деце и 
инициранпг пд пдраслих (ппјавни, 
прпграм базиран на игри). Иакп ппстпји 
удпбнпст и сигурнпст за васпитаче у 
планираоу прпграма за читаву гпдину 
унапред, изазпв представља ппделити 
пдгпвпрнпст за прпграм са децпм са 
кпјпм раде и укључити оихпва 
разнпврсна и прпменљива 
интереспваоа. Инструмент 12- 4 Стуба 
прпграма ппдржава анализу садржаја 
прпграма и нуди некпликп сугестија. 
Друге сугестије су ппнуђене у 
Инструменту 14 -Прпграм за екплпшкп 
пбразпваое.  
 
 
 

 
 
Рпдитељи кап примарни учитељи свпје 
деце треба да буду уппзнати са 
приступпм вртића прпграму какп би им 
тп ппмпглп да пдлуче да ли вртић 
испуоава оихпва пчекиваоа и пдгпвара 
оихпвпм детету (Инструмент 13). 
Истраживаоа нам гпвпре да рпдитељи 
кпји се укључују у ранп пбразпваое свпје 
деце, пстају ангажпвани крпз оихпве 
шкпле и Инструмент 15- Рпдитељи 
укључени у учеое деце и Инструмент 
16. Педагпшка дпкументација 
ппдржавају устанпве / групе и нуде 
сугестије за ппдршку рпдитељскпг 
ангажмана. Дељеое педагпшке 
дпкументације такпђе чини учеое деце 
видљивим и ппдржавава децу да  развију 
ппзитивну слику п себи кап ученику, штп 
је важна пснпва за целп-живптнп учеое. 
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ИНСТРУМЕНТ 12: 4 СТУБА ПРОГРАМА 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Прпграм - Исказ 5 - Прпграм треба да буде базиран на педагпщким циљевима, вреднпстима 
и приступима кпји пмпгућавају на хплистишки нашин деци да ппстигну свпј пуни пптенцијал 
 
ШТА 
Прпграм треба да дефинище и примени предлпг за пружаое ппмпћи васпиташима у ствараоу 
делптвпрне средине за ушеое деци између 3-6 гпдина. Пве средине треба да ппдрже и 
прпмпвищу дешији кпгнитивни, друщтвени, емпципнални и физишки развпј.  
 
Прпграм треба да пмпгући прилику свпј деци да се укљуше у разне врсте активнпсти и 
искустава, да истражују и експериментищу са разним материјалпм, укљушујући прирпдне, 
стварне и незаврщене предмете. Прпграм, такпђе, треба да укљуши и време за разгпвпр да 
плакща заједнишку изградоу знаоа и даваоа смисла.  
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• Планирати и пписати мпгућнпсти кпје ће васпиташи пружати, с децпм и рпдитељима, и 
према разлишитим пптребама и интереспваоима деце. Пвп се заснива на 4 главна 
стуба: ушеое да се зна, ушеое да се уради, ушеое да се буде и ушеое да се живи 
заједнп; 

• Ппбпљщати квалитет педагпщких активнпсти кпје треба развијати тпкпм гпдине. Уреба 
укљушити разлишита друщтвена и културна ппрекла и лпкалну средину. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Васпиташи и други заппслени у устанпви / групи. 
Индиректне: Деца, рпдитељи, ппрпдице. 
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 3 – 6 гпдина  
 
КАДА  
На ппшетку щкплске гпдине. 
 
КАКП 
Педагпщкп пспбље на ппшетку щкплске гпдине дефинище план крпз кпји ће развијати 4 стуба 
прпграма. Пптребнп је пратити следеће принципе: 
 
1. Фшеое да се зна стуб се пднпси на развпј кпмпетенција у кпгнитивним инструментима, 
укљушујући писменпст, рашунаое и живптне вещтине. Пве кпмпетенције ппмажу деци да 
разумеју и граде пднпс са светпм пкп оих. Фшеое да се зна ппдразумева ушеое какп да се уши 
крпз активнпсти кпје ппмажу у кпнцентрацији, вещтинама памћеоа и размищљаоа. 
Ппдржаваоем ушеоа да се уппзнају са стубпвима, васпиташи негују ппзитиван пднпс деце 
према ушеоу. Уп укљушује птппрнпст, независнпст, уппрнпст, преузимаое ризика и дпнпщеое 
пдлука.  
 
Важнп је псигурати да деца имају времена, мпгућнпсти и избпре везане за: 
 

Истраживаое материјала перкп свпјих чула: 

- Прпнађите и истражите праве материјале кап щтп су: щкпљке, плута, глаткп   камеое, 
материјале разлишитих текстура, перје, бпрпве щищарке. 

- Ппгпдне предмете пд метала, дрвета и кпже.  
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- Песак, впда, пластелин.  

- Лепак, бпја за прсте, пена.  

- звпнп на ветар, ветрпказ, ветреоаше, ппкретни кругпви на ветар (мпжда     
израђени пд CD-а).  

- Мућкалице, шегртаљка, музишки инструменти. 

- биље у бащти или саксијама за дпдир дпдир и мирис. 

- Впће и ппврће за мирис и укус. 

- плпше са рупицама, вуна, сешеое, лепљеое, слагалице итд. 
 
Укључиваое у физичку активнпст: 

- Играое на стпмаку, превртаое, пузаое, ппвлашеое за стајаое,  
пеоаое, тршаое, скакаое, бацаое, љуљаое, клизаое, балансираое. 
 

Креативнп изражаваое: 

- Велики кпмади впщтане бпје / креде за бебе и тек прпхпдалу децу. 

- Маркери, бпјице, плпвке за цртаое. 

- Бпје, шеткице, разне врсте папира итд. 

- Птпадни материјал - кутије за јаја, картпн, трака, канап, запущаши, итд. 

- Материјали за грађеое - блпкпви, щтаппви, картпнске кутије разлишитих велишина. 

- Певаое, плесаое, глума. 

- Играое улпга - лекари, радници, фризери, мајке и пшеви, зубар итд. и пратећи  
 реквизити, шајне гарнитуре, лутке, кпстими, итд. 

 
Развијаое језичких вештина:  

- Фспаванке, риме, песме акције-риме. 

- Лутке, телефпни, микрпфпни. 

- Разлишите коиге,фптпграфије, ппстери, коиге за креираое приша,      
драматизација приша. 

- Игре кап щтп су Вир Вир, Жмурке, игре реши, игре са сликама. 

- Фшествпваое у дискусијама у парпвима, малим групама и великим групама са  
 пдраслима.  

 
 
2. Фшеое да се уради се развија кпмбинацијпм вещтина и искустава. Фкљушиваоем људи кпји 
живе у лпкалнпј средини, деца мпгу наушити вещтине и умећа кпји мпгу бити пптребни за 
пбављаое специфишних задатака у групи и уппщте у заједници.  
 
Пбезбедите да деца имају времена и мпгућнпсти да ппстану вещти и сигурни крпз: 
 

Развијаое вештина сппствене неге:  

- Деца су укљушена у храоеое себе, у пдржаваое сппствене хигијене, пблашеое    
себе и стараое п сппственим стварима. 

 
Впђеое бриге п прпстприји за игру / пкружеоу за учеое:  

- Пажљивп кприщћеое материјала и ппреме. 

- Распремаое материјала и ппреме.  

- Фзгајаое и брига п семенима, клицама, биљакама. 

- Пдгпвпрнп кприщћеое правих алата - маказе, хефталице, метле, ђубрпвници,  
 лппатице, прибпр за јелп итд. 
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Истраживаое улпга и ппмагаое у групи: 

- Кувар, шисташ, администратпр итд. (где је важнп и пдгпварајуће)  
 
Истраживаое различитих улпга у лпкалнпј заједници: 

- Ппзпвите рпдитеље, бабе и деде и друге шланпве ппрпдице да ппделе свпје улпге, 
вещтине или хпбије. Прганизујте ппсете дп или из хитне ппмпћи,     
пплицијске станице, безбеднпсти на путевима итд.  

 
3. Фшеое да се буде стуб се развија крпз лишна пткрића. Пвп ппдразумева излагаое 
приликама и пбпгаћиваое мпгућнпсти да се истражи креативнпст. Фкљушује телп, ум и дух и 
прпмпвище свеукупни лишни развпј.  

 
Пружити мпгућнпст деци да истражују и цене: 

- Фметнпст 
Щирпк спектар коига - ппезија, фикција, дпкументарне  
Представите писца и илустратпра у свакпј коизи  
Ппдржите децу да праве свпје коиге  
Представите ппзнате: 

Сликаре - дискутујте п светлпсти, бпјама и сл. 
Музишаре - слущајте разну музику, истражујте музишке инструменте.  
Плесаше - балет, мпдерни плес, старе игре итд. 

Ппзпвите рпдитеље да ппделе уметнпст из свпје културе. 
Ппсетите лпкалне библиптеке, уметнишке галерије и ппзприщта.  

- Сппрт 
Идентификујте и истражите сппртпве за кпје су ппрпдице заинтереспване,    
 лпкални / наципнални / међунарпдни сппртпви.  

- Науку 
Истражите и разгпварајте п једнпставним наушним експериментима нпр.     
правећи тестп за игру.  

 
4. Фшеое да се живи заједнп стуб је заснпван на разлишитпстима, слишнпстима и разликама, 
индивидуалнпстима.  

Мптп: "У реду је бити исти и у реду је бити другачији!"  
Пбезбедите време и мпгућнпсти деци за истраживаое: 

- Себе - пгледала да се виде, акцијске риме кап щтп су "Глава, рамена, кплена,   нпжни 
прсти",   
уметнишке активнпсти крпз кпје се представљају. 

- Разгпварајте п слишнпстима и разликама у изгледу, сппспбнпстима (акп је   
 прикладнп).  

- Ппрпдишне структуре: шланпви ппрпдице, прпщирена ппрпдица.  

- Кућа: разлишите врсте кућа у групи, заједници, свету.  
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 – План за инклузивнп ПВП. 
Инструмент 8 – Негпваое пднпса са децпм и између деце. 
Инструмент 9 – Негпваое средине ушеоа. 
Инструмент 10 – Негпваое прпфесипналнпг развпја. 
Инструмент 11 – Пснаживаое заппслених у ПВП. 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

Предлпзи за ушеое да се зна стуб: 
 
Предлпг 1: Да ли сте Ви гпсппдин Гплицави? 
Циљ: Истраживаое шула дпдира. 
Материјал: Ппвези за пши, перје, памук, мали предмети са разлишитим текстурама. 
Активнпсти: Деци су ппвези на пшима. Питајте их да ли мпгу да псете где и када их перп 
дпдирује. Да ли су неки делпви оихпвпг тела псетљивији пд других? Да ли су гплицљиви 
свуда? 
Деца слпбпднп кпристе вреће да ппгпде щта је унутра. 
Вреднпваое: Да ли деца мпгу да именују предмете кпје не виде самп прекп дпдириваоа? 
 
Предлпг 2: Нпјева барка и парпви живптиоа - пример какп се тема мпже истражити крпз 
разлишите медије какп би се ппдржалп схватаое знашеоа и дубље разумеваое. 
Циљ: Ппдизаое свести п разлишитим врстама живптиоа, дпк се развијају вещтине 
спртираоа и груписаоа. 
Материјал: Мпдел барке и играшке живптиоа, приша (нема пптребе да се каже деци да је 
приша из Библије), материјали за мпделпваое, пбруш за физишкп, коиге, табеле. 
Активнпсти: 
Идеалнп, пва активнпст се мпже ппнудити када деца имају интереспваое за зпплпщки врт 
или живптиое, али се такпђе мпже представити накпн щтп су деца ппсетила зпплпщки врт 
или лпкалну прпдавницу за кућне љубимце и видела праве живптиое. Акп тп није мпгуће, 
мпжда заппшните са кућним љубимцима са кпјима су деца уппзната или им ппкажите слике 
правих живптиоа (коиге, интернет, ппстери итд.). 
Представите деци играшке живптиое. Разгпварајте п свакпј живптиои - велишини, бпји, 
пспбинама, гласпвима кпје та живптиоа пущта итд. 
Пхрабрите децу да прпнађу пара и да дајте свакпм пару живптиоу да имитирају, а затим 
да је кпристе кап реквиит, дпк васпиташ приша пришу. 
 
Када деца буду уппзната са пришпм, драматизујте је заједнп, стпјећи на тепиху кпји 
представља барку, крећући се у парпвима, имитирајући разлишите живптиое. Играјте игре, 
мемприсаоа карата парпва живптиоа, спртираоа и израђујте групе живптиоа кпристећи 
мпделираое / креативне материјале. Пбезбедите бпјице и материјале за бпјеое и цртаое 
какп бисте ппмпгли деци да представе свпје знаое п живптиоама. Раздвајајте живптиое у 
групе кпристећи разлишите карактеристике, нпр .: пп бпји, велишини, брпју нпгу. Кпристите 
пбруше за спртираое. Прпнађите парпве живптиоа, билп играшака мпдела или слика. Деца 
мпгу ппнпвити пришу кпристећи мпделе, играшке, слике или цртеже.  
 
Игра ппгађаоа- пдаберите живптиоу и имитирајте какп се креће да друга деца ппгпде. 
Представите песме или риме п разлишитим живптиоама. 
Истражите разлишита станищта живптиоа, имена беба живптиоа, исхрану итд. са малим 
групама заинтереспване деце. 
Направите мала светска станищта у кпнсултацији са децпм. Пна анализирају и прпщирују 
свпја знаоа.  
 
Прпцена: Да ли дете ппказује интерес и радпзналпст и жели да се бави живптиоама? 
Да ли дете ушествује и дппринпси дискусији п живптиоама? 
Да ли дете мпже да стави живптиое у парпве и манипулище мпделима? 
Да ли дете мпже ли да испита живптиое и ставити их у разлишите категприје? 
Да ли дете мпже да идентификује неке пд пспбина живптиоа и да их представи крпз 
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имитираое, цртеже, слике или такп щтп их упари са сликама у коигама? 
 
Предлпзи за ушеое да се уради стуб: 
Предлпг 1: Имате ли срећнп лице? 
Циљ: Пажљивп праћеое црта лица и какп су ппзиципнирана. 
Материјал: Пластишна пгледала, папирни таоири, пластишне бпце, балпни, декпративни 
материјали кап щтп су шисташ за флаще, лепак, карте, кприщћени папир за завијаое 
ппклпна, итд. 
Активнпсти: Ппгледајте у пгледалп какп бисте ппсматрали црте лица. Ппгледајте свпје 
врщоаке и прпверите да ли су оихпва лица иста. Фпарите бпју кпсе са влакнима вуне или 
других материјала. Дајте папирни таоир свакпм детету. Пбезбедите им велики избпр 
материјала какп би дпдавали карактеристике, нпр. шисташ за флаще за пбрве и пкругле 
балпне за нпспве. Ппкущајте да ппставите разлишита изрезана уста на лице какп би 
изгледалп кап да плаше, да се љути, да се смеје, итд. 
Будите вепма пажљиви да деца не стављају нищта у уста и ппмпзите им при упптреби 
малих маказа. 
Прпцена: Да ли је дете сппспбанп да упари изразе лица са псећаоима? 
 
Предлпг 2: “Incy Wincy Spider”-Један Мали Паук 
Циљ: Истраживаое и пткриваое живих бића и кприщћеое креативних вещтина за 
прављеое сппствених верзија. 
Материјал: Слике, „You Tube” снимци песме „Incy Wincy Spider”, видеп снимци п 
паукпвима за разгпвпр п оима, ухваћени пауци, пластелин и псам пластишних сламки или 
вунене бпмбице и псам жица за шищћеое флаща, еластишна, велика картпнска цев, канап, 
тег, лпптица за стпни тенис, ппсуда за впду, материјал за кућицу за паукпве: пластишна 
тегла, граншице, вата. 
Активнпсти: Наушите песмицу „Incy Wincy Spider” и пјевајте заједнп. Гледајте паукпве какп 
се крећу на видеп снимцима, идите наппље и пптражите паукпве мреже. Гледајте паука 
какп прави мрежу. Направите дпм за паука. Направите мпдел паука кпристећи пластелин 
са псам пластишних сламшица за нпге или бпмбице пд вуне са жицама за шищћеое флаща 
за нпжице. Пришврстите ластищ дужинпм паука да мпже да креће гпре, дпле. Кпристите 
велику картпнску цев кап плук  и питајте децу да ли мпгу ппмпћи пауку да изађе из „плука“. 
Кпристите мпдел пришврщћен за кпмад канапа са плпвкпм на крају. Ппщтп је тежина 
башена ван цеви, паук ће скпшити унутар ое.  
Уакпђе мпжете направити мпдел паука са лпптицпм за стпни тенис. Кпристите ппсуду за 
впду какп бисте истражили какп ће паук плпвити и ппдићи се када се цев напуни впдпм.  
(Псигурајте се да кад је активнпст гптпва, паукпви буду склпоени) 
Прпцена: Мпже ли дете преппзнати и нацртати паука? 
 
Примери активнпсти за ушеое да се буде стуб: 
Предлпг 1: Щта је у језеру? 
Циљ: Разумети разнпврснпст живих бића у језерскпј впди. 
Материјал: канта, пластишни акваријум, рушна лупа, беле пластишне каде, карте за 
идентификацију, коиге. 
Активнпсти: Пве активнпсти мпгу се пдвијати на језеру или у групи. Кпристите канту за 
сакупљаое језерске впде и напуните пластишни акваријум. Кпристите рушну лупу да 
ппсматрате разнпликпст живих ствари у свежпј впди. Пбратите пажоу на тп какп се крећу. 
Беле кадице или ппклппци су кприсни јер су мала ствпреоа лакп видљива на белпј 
ппврщини. Кпристите слике, коиге, снимке или цртеже да бисте идентификпвали 
ствпреоа. 
Прпцена: Мпже ли дете видети и дискутпвати п разним ствпреоима кпје види? 
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Примери активнпсти ушеое да се живи заједнп стуба: 
Предлпг 1: Да ли вас мпжемп шути? 
Циљ: Да се схвати да низ звукпва мпже да се прпизведе кпристећи разлишите делпве тела. 
Наушити да се ради заједнп. 
Материјал: Камера са лаптппа, рашунара или микрпфпн-камера + ппвез за пши. 
Активнпсти: Изазпвите децу да направе три разлишита звука рукама, стппалима, нпгама, 
гласпвима, итд. Снимите их и питајте другу децу какп мисле да су звуци направљени. 
Ставите деци ппвез на пши и питајте их да ппгпде какп је оихпв другар направип звук 
(рукама, устима, нпгама итд.) 
Прпцена: Да ли је дете сппспбнп да прави разлишите звуке? 
 
Предлпг 2: Направите папирне људе. 
Циља: Ппсматрати и дискутпвати п делпвима тела и уппређивати дужину удпва, брпјаое 
парпва и пбпгаћиваое решника. 
Материјал: разне дужине белпг папира, флпмастери. 
Активнпсти: Замплите дете да лежи на белпм папиру сппјенпм заједнп какп би се 
направип тепих и цртајте линију пкп оега. Исеците папир пп линији и кпристите за 
излагаое. Дискутујте п делпвима тела, уппређујте велишине делпва тела, нпр. рамена и 
струка, дужине руку и нпгу, велишине главе у пднпсу на телп. Направите етикете да 
стављатена папирни мпдел. 
Свакп дете се мпже представити на пвај нашин – пбезбедите разлишите бпје за тпнпве кпже 
и бпје за пши, вуну (за кпсу) и тканине (за пдећу). 
Прпцена: Мпже ли дете именпвати прпсте делпве тела? 
 
Разгпварајте п слишнпстима и разликама у изгледу.  
 
Предлпг 3: Кућни љубимци. 
Циљ: Ппсматрати слишнпсти и разлике кпд живптиоа (истп кап и кпд људи). 
Материјал: Прпдавница кућних љубимаца или азил за живптиое, видеп снимци / слике / 
фптпграфије живптиоа, пластишне живптиое, плищане играшке, ппрема за шуваое кућних 
љубимаца: храна за живптиое, прпстирка за живптиое, кавези, итд. 
Активнпсти: Ппсетите прпдавницу за кућне љубимце или азил. Ппгледајте разлишите бпје 
птица, крзнених живптиоа и риба. Разгпварајте п тпме щта је свакпј живптиои пптребнп: 
храна, станищте, нега, тпплпта, итд. Ппгледајте разлишите хране за живптиое и упарите их 
са свакпм пд живптиоа. 
Ф групи направите кплаж са сликама и / или ппгледајте снимке или фптпграфије живптиоа. 
Направите прпдавницу кућних љубимаца кпристећи играшке живптиое, храну, ппстељину, 
кавезе итд. Пбјасните да није дпбрп купити пса или машку из прпдавнице за кућне 
љубимце. Разгпварајте п усвајаоу луталица. 
Безбеднпст: Пперите руке пре и ппсле дпдириваоа живптиоа, пазите на билп какве 
прпблеме са астмпм и алергијама, пбезбедити пдгпварајући пднпс брпја деце и пдраслих 
пспба за ппсету. 
Прпцена: Мпже ли дете ппказати именпванпг кућнпг љубимца на слици? Мпже ли 
ппщтпвати живптиое? 
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ИНСТРУМЕНТ 13: МИСИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Curriculum – Statement 5 – A curriculum based on pedagogic goals, values and approaches which 
enables children to reach their full potential in a holistic way. 
 
ШТА 
Заједнишкп разумеваое васпиташа п педагпщким циљевима, вреднпстима и приступима кпји 
пмпгућавају деци да на целпвит нашин дпстигну свпј пун пптенцијал. Уп укљушује ушеое да 
буду, ушеое да ураде, ушеое да знају и ушеое да живе заједнп.  
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• Ппдржати рефлексивну праксу и међуспбнп разумеваое тимпва васпиташа п свпм 
приступу прпграму и оегпвпј делптвпрнпсти у пружаоу ппдрщке свим пбластима 
развпја детета.  

• Ппдстакнути усвајаое наципналнпг ПВП прпграма (акп ппстпји), шетири стуба ушеоа 
(UNESCO) и настајући прпграм базиран на игри.  

• Развити заједнишку мисију и исказ п прпграму, кап живе инструменте.  
• Псигурати да је прпграм смислен, релевантан и да ангажује децу и негује све пбласти 

оихпвпг развпја.  
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: рукпвпдипци, васпиташи. 
Индиректне: деца, рпдитељи, ппрпдице, инспектпри.  
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
Сав рад у устанпви треба да буду ппдржан јаснп исказанпм мисијпм. Када је једнпм Мисија 
развијена, треба да буде размптрена на гпдищоем нивпу у сарадои са тимпм заппслених.  
 
КАКП 
Рукпвпдипци и власници предщкплских устанпва и група су пдгпвпрни за дефинисаое и 
пствариваое мисије, заједнп са васпиташима, струшоацима за ПВП, децпм и рпдитељима. 
Нашин на кпји се кпнкретнп реализује пвај прпцес зависи пд специфишнпсти сваке устанпве / 
групе, кап и пд спцијалнпг и културнпг кпнтекста. 
 
Неппхпдни су следећи кпраци да се бпље реализује прпцес: 

1. Анализирајте целпкупну визију устанпве / групе и щта желимп за децу и ппрпдице, 
впдећи рашуна да се тп пдражава у делу кпји гпвпри п прпграму.  

2. Размислите п нашину на кпји средина устанпве / групе ппдржава ушеое.  
3. Фсвпјите прпграм кпји се заснива на игри, кпји ппдржава децу да се активнп ангажују и 

истражују свет и пднпсе пкп оих.  
4. Фсвпјите приступ кпји ппдржава дете кап сппспбнпг и кпмпетентнпг, активнпг ушеника и 

пружа мпгућнпст деци да буду активна у свпм ушеоу и истраживаоу.  
5. Фсвпјите приступ прпцене ушеоа деце кпји се заснива на оихпвим снагама.  
6. Сместите ушеое детета у пднпсе са другпм децпм, васпиташима, рпдитељима и 

ппрпдицама.  
7. Фкљушите децу, васпиташе, струшоаке за ПВП, рпдитеље и ппрпдице у развијаое 

заједнишке мисије. 
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8. Истражите нашине размене инфпрмација п прпграму са децпм, рпдитељима и 
ппрпдицама.  

9. Развијте мисију у писанпј фпрми, такп да  садржи принципе прпграма ПВП. 
10. Псигурајте да је сви нпвп заппслени су уппзнати са приступпм прпграму и да га дпбрп 

разумеју.  
11. Псигурајте да све нпве ппрпдице кпје дплазе у устанпву / групу су уппзнате са 

приступпм прпграму и да га дпбрп разумеју. 
  
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 – Статут Фстанпве. 
Инструмент 9 – Негпваое средине ушеоа. 
Инструмент 12 – 4 Стуба прпграма. 
Инструмент 29 – Приступ партиципативнпг рукпвпђеоа. 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИУАЛИЈА 
Примери пбразпвнпг прпграма кпји се пднпсе на пдређену пбласт у регипну Фмбрија. 
 
ПБРАЗПВНИ ПЕДАГПШКИ ПРПЈЕКАТ 
Пбразпвни педагпщки прпјекат се пднпси на слпжену и артикулисану серију избпра 
везаних за педагпщку прганизацију и структуру устанпве / групе. Најважнији избпри 
укљушују: структурираое пдељака, прганизација прпстпра и времена, пбезбеђиваое алата 
и материјала, пднпс са ппрпдицама, услуге, нашини адаптације, нашини спцијалнпг 
рукпвпђеоа, иницијатива за прпмпцију разлишитих транзиција и функципнална 
прганизација радне групе. Прпграмираое знаши прављеое пбразпвнпг прпјекта кпји 
пбухвата ппщте и специфишне циљеве за узрасте на кпје се пднпси. Пнп представља 
метпдплпгију рада кпја пмпгућава даваое дубине и смисла пбразпвнпм путу. 
Прпграмираое није задатак једнпг шпвека, већ мпра бити резултат рада и ппсвећенпсти 
свих заппслених кпји раде у устанпви / групи. Уп је прпграм кпји се мпра сталнп пратити 
крпз благпвременп и систематск ппсматраое.  
 
ДИДАКТИЧКП ПРПГРАМИРАОЕ 
Дидактишкпм прпграмираоу је ппверен задатак прганизпваоа, планираоа усппстављаоа и 
идентификације активнпсти у циљу пствариваоа пбразпвних циљева и развпја пбразпвнпг 
прпјекта. Пнп представља временску и прганизаципну структуру активнпсти; прпцедуре 
кпје васпиташи кпристе за дефинисаое и управљаое предлпженим интензивним 
курсевима пбуке за децу. 

 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
CARTER, Margie, Сарадоа– Прелазак с речи на дела,у Ствари за играое у заједници, 
децембар 01, 2010 http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2010/walking-the-
talk-of-collaboration 
 
https://education.gov.mt/en/Documents/A%20National%20Curriculum%20Framework%20for%20
All%20-%202012.pdf

https://education.gov.mt/en/Documents/A%20National%20Curriculum%20Framework%20for%20All%20-%202012.pdf
https://education.gov.mt/en/Documents/A%20National%20Curriculum%20Framework%20for%20All%20-%202012.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 14: ПРОГРАМ ЗА ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА  
Прпграм - Исказ 5 - Прпграм треба да буде базиран на педагпщким циљевима, вреднпстима 
и приступима кпји пмпгућавају на хплистишки нашин деци да ппстигну свпј пуни пптенцијал 
 
ШТА 
Пбразпвни прпграм усмерен на ппстављаое темеља за целп-живптнп екплпщкп пбразпваое, 
развијаое свести п здрављу и живптним навикама. Прпграм се сталнп интегрище у 
педагпщки прпграм тпкпм целе щкплске гпдине. Дппринпси развпју свих псам кљушних 
кпмпетенција (тј. кпмбинацији знаоа, вещтина и ставпва кпји су  ппјединцима пптребни за 
лишну испуоенпст и развпј, активнп грађанствп, друщтвену укљушенпст и заппщљаваое), у 
складу са Преппрукпм п кљушним кпмпетенцијама за целп-живптнп ушеое, кпју су Еврппски 
парламент и Еврппски савет усвпјили 2006. гпдине. Инспирисана је прпграмима: "Зелени 
вртић7" (Zöld Óvoda) 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Ппзитивнп утицати на дешију свест и бригу п живптнпј средини. 
• Пбезбедити мпгућнпсти у кпјима деца мпгу истраживати и бити свесни свпје улпге у 

дппринпщеоу прирпднпј живптнпј средини. 
• Ппвећати видљивпст кпнцепта "зеленпг вртића" какп би се прпщирилп директан и 

индиректан утицај зеленпг пбразпваоа. 
• Прпмпвисати и интегрисати принципе пдрживпсти у ПВП. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: рукпвпдипци, васпиташи, деца. 
Индиректне: рпдитељи, ппрпдице, лпкалне заједнице. 
 
ДЕЧИЈА СТАРПСТНА ГРУПА:  3 – 6 гпдина  
 
КАДА 
На ппшетку щкплске гпдине, када се развија педагпщки прпграм.  
 
КАКП 
Сваки вртић / група мпже пдлушити да "буде зелен" и да пбликује свпје активнпсти, измени 
пбјекте, итд. према тпме. Исппд је предлпженп некпликп инспиративних кпрака за 
имплементираое пвпг инструмента. 
 
Први кпрак у планираоу реализације прпграма вртића / групе за екплпщкп пбразпваое јесте 
израда плана, имајући у виду филпзпфију пдрживпсти. Карактеристике лпкалне живптне 
средине и прирпднпг наслеђа се истражују, прпушавају и узимају у пбзир приликпм 
планираоа и пствариваоа педагпщкпг прпграма. 

                                                             
7
 Зелени вртићи имају циљ да пбразују следећу генерацију да има свест п живптнпј средини и буду 

пдгпвпрни грађани. Принципи пдрживпсти, пдгпвпрни ставпви и навике према живптнпј средини пдређују 
све активнпсти кпје се реализују у устанпви. Зелени вртићи укљушују шланпве и прганизације лпкалне 
заједнице на разлишите нашине; лпкалне вреднпсти и бриге су саставни деп педагпщкпг прпграма вртића. 
Пнп щтп разликује Зелене вртиће пд других институција за ПВП је оихпва ппсвећенпст теми свести п 
живптнпј средини и пдрживпсти па је пд ппсебне важнпсти развпј дешије друщтвене и грађанске 
кпмпетенције. Зелени вртићи пбразују будуће пдрасле људе да буду пдгпвпрни, пбавещтени п живптнпј 
средини грађани кпји активнп брину п пдрживпм развпју и пшуваоу нащих прирпдних бпгатстава. Пд 2016. 
гпдине, 931 Телени вртић је пснпван у Мађарскпј. 
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Принципи пдрживпсти и екплпщки пдгпвпрни ставпви и навике прпжимају све аспекте свих 
активнпсти кпје се пбављају у пбјекту. 
Зелени садржаји и зелене филпзпфије укљушени су у педагпщке прпграме и планпве вртића / 
групе. Пни нису дпдатне "екстра" карактеристике; већ се пдражавају у, и узимају у пбзир 
тпкпм ппщтег планираоа циљева институције и нашина оихпвпг ппстизаоа. 
Вртићи / групе ангажују шланпве и прганизације лпкалне заједнице на разлишите нашине, те се 
лпкалне вреднпсти и прпблеми укљушују у педагпщки прпграм вртића / групе. 
 
Затим се припрема специфишан гпдищои план рада кпји је даље пдређен у пбразпвнпм 
плану сваке ппјединашне групе у устанпви. Пвај зелени садржај кпји фпрмира и пбликује 
дешији екплпщки свестан став и ппнащаое већ је укљушен у педагпщке планпве.  
 
Да би се прпмпвисап здрав живптни стил, пдржава се врт за кухиоу. Фз активнп ушещће 
рпдитеља, прганизују се ппсебни дпгађаји када, на пример, деца ушествују у припреми 
сппствених јела или уше п важнпсти впћа и ппврћа. Рпдитељи се такпђе кпнсултују у ппгледу 
здравпг плана исхране. 
 
Ф пднпсу на емпципналнп, мпралнп и друщтвенп пбразпваое деце, крпз искуствп се ствара 
ппзитиван став према прирпднпм пкружеоу. Вртић - група пружа средину за ушеое за сву 
децу, ппдједнакп, щтп ппдстише и практикује игру, истраживаое, пднпсе са зајендицпм и 
приступ птвпреним прпстприма. Мпгућнпсти и искуства су базирани на игри и пмпгућавају 
дпвпљнп времена деци да истражују, размищљају и играју се у прирпднпј средини. Излети се 
такпђе мпгу прганизпвати. Шврсте пснпве екплпщки свеснпг нашина живпта и ставпва 
ппстављају се активним укљушиваоем рпдитеља (нпр. сакупљаое пдређенпг птпада, 
рециклажа). Деца су укљушена разгпвпре п прпменљивпм свету у кпјем живе (нпр. важнпст 
защтите дивљих живптиоа, негативне ппследице загађеоа живптне средине). 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 9 – Негпваое средине ушеоа. 
Инструмент 27– Награда Зелени вртић 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

МАЂАРСКА 
 
"Сензпрна пећина" 
Ф кпмбинацији са другим врстама активнпсти, "Сензпрне пећине" пружају ппсебну прилику 
деци да дпбију нпве инфпрмације п живптнпј средини. Ф једнпм пд зелених вртића у граду 
Спмбптеј (Szombathely) сензпрне пећине се ппстављају три пута гпдищое: у прплеће, јесен 
и зиму. Уп је ппсебан пбразпвни прпстпр защтићен пд већине пблика сппљащоих утицаја, 
такп да се деца мпгу скпнцентрирати на скуп пбјеката кпји су ппсебнп карактеристишни за 
гпдищнје дпба. Деца дпживљавају свет крпз псећаоа. Сензпрне пећине су изграђене на 
нашин кпји пмпгућава деци да истпвременп кпристе некпликп пргана шула у малпм, 
пгранишенпм прпстпру, пкруженпм пбјектима кпје су већ срели (видели, мирисали, 
слущали, дпдиривали или шак прпбали) у свпм неппсреднпм пкружеоу, дпк су се щетали 
или прпвпдили време на игралищту или у щумскпм вртићу. Први кпнтакт са лищћем, 
усевима, семенима, другим делпвима биљака или инсектима, итд. увек се пдвија на 
птвпренпм, у прирпднпј средини. Када се све пвп прикупи и излпжи у сензпрнпј пећини, 
деца мпгу да се присете и затим прпщире свпје првп искуствп. Већина ствари у сензпрнпј 
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пећини су директнп ппвезане са претхпдним искуствима деце. Ппщтп су их дпживљавали 
крпз свпја шула, деца су шестп емптивнп везана за пве прирпдне предмете. 
Вртић за прирпднп нађубриваое 
Пснпвни циљ Фдружеоа за защтиту живптне средине и здравља “SZIKE”, пснпванпг 1995. 
гпдине, је прпмена ппстпјећег пднпса према птпаду, прелазак са управљаоа-птпадпм-на-
крају-канализаципне-цеви према смаоеоу настанка смећа и рециклираоу. Фдружеое 
пбјављује ппстере, летке и коижице за пбразпваое и ппдизаое свести и прганизује пбуке 
"Мастер за прирпднп ђубривп" за ппјединце и заједнице, щкпле и ппщтине, укљушујући и 
рукпвпдства предщкплских устанпва. Оихпва щема нађубриваоа прирпдним гнпјивпм је 
интегрисана у педагпщки прпграм некпликп вртића щирпм земље. 
Прпграм Вртића за прирпднп нађубриваое скреће пажоу на важнпст кпмппстираоа и 
уппзнаје ушеснике васпиташе и децу са прпцеспм пбнпве земљищта. 
Прпграм је диференциран какп би пдгпварип на разлишите пптребе разлишитих узрасних 
група. Деца уше пснпве прирпднпг ђубреоа крпз игру и активнпсти заснпване на 
искуствима. Ппред пснпвнпг мпдула, прпграм се састпји пд разлишитих избпрних 
елемената. На пример, групе деце мпгу се међуспбнп такмишити у щтафетнпј трци у кпјпј 
мпрају пдвпјити слике ствари кпје мпгу ппстати ђубривп и пних кпје не мпгу. 
 
ИУАЛИЈА 
 
Ппљппривреднп гнездп 
Фарма је пбразпвна служба ппвезана са ппљппривредним фирмама. Развија 
мултисензпрна искуства везана за сепску средину са снажним фпкуспм на прирпдне 
средине. Пна прпмпвище пдрживпст живптне средине и екплпщку и руралну педагпгију 
кап прирпднп правп све деце и слпженпст оихпве интелигенције. 
 
ИРСКА 
Пример активнпсти кпју деца заппшну, кпја ппказује свест п живптнпј средини и прпграм 
кпји се развија, заснпван на игри. (захваљујући деци, рпдитељима и пспбљу АБЦ вртића, из 
Кпрка) 
 
Бащтпванска Авантура Пингвина 
Једнпг хладнпг јануарскпг јутра Емилија и Ема су пдлушиле да је дпщап дан за истраживаое 
наще Вилинске бащте.  Уакп смп птищли, дпбрп ущущкани са щещирима, щалпвима и 
јакнама цврстп закппшаним. 
Оихпва прва мисија: Прпнађите виле, али уместп тпга су прпнащле канте за заливаое и 
тиме се развила оихпва нпва мисија: "Хајде да нађемп СВЕ цвеће и СВЕ их залијемп" 
Међутим ппстпјап је прпблем, "нема цвећа, самп лищће". Пдлука је дпнета "Хајде да 
залијемп све лищће и видимп да ли ће да ппрасту". 
Пп ппвратку у групу пвп разпшареое збпг маока цвећа, ппкренулп је питаое: "Защтп 
цветпви данас нису изащли?" Истражили смп живптни циклус цвета, щта је пптребнп да им 
ппмпгне да расту и план је стављен у акцију. Билп је време да наще знаое искпристимп и 
да ппшнемп са садопм, али у пвим хладним зимским јутрима мпрап је тп да буде врт у 
ушипници. "Цветпвима би билп превище хладнп наппљу на кищи", "Мпжда би им мпгли 
дати пдећу"... 
Деца су ппшела са садопм, са намерпм да цветпве дају мамама за Дан мајки. Пажљивп смп 
ппставили семе у цветне ппсуде и ппкрили их земљпм са ђубривпм. "Мпжда бисмп мпгли 
да их ставимп на прпзпрску даску да мпгу да виде сунце". Захваљујући свпј нащпј бризи и 
пажои, прпвераваоу и заливаоу биљака свакпг дана, ппрасле су дп велишине прпзпра и 
мпрали смп их раније ппслати кући. "Ппращће и изаћи ће крпз прпзпр" "Мпја мама ће их 
пбпжавати". Какп су месеци прплазили у планираоу вртпва за играшке пд теста за игру, 
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приша п цвећу се настављала.  Када се прплеће приближилп крају и летп се приближилп, 
Ема нам је испришала п цветпвима кпји су ппшели да се ппјављују у оенпј бащти. "Цвеће 
расте у врту, али акп тата забправи да га залије, све ће умрети". Уп је прпузрпкпвалп немир 
у групи. Предлпжила сам да направимп сппствену малу заједнишку бащту ван зграде, да би 
целп насеље мпглп уживати. Имали смп нпву мисију! 
Датум је пдређен, узета је сагласнпст рпдитеља и кренули смп! Ппсета цвећари “Kiernan 
Garden” је била кратка впжоа кплима. 
Фскпшили смп у два аутпмпбила и узбуђеое је билп на нивпу. Ф аутпмпбилима се шулп 
„Вежите ппјасеве“, дпк смп се спремали да кренемп. Кренули смп низбрдп. Један аутп је 
бип пун песме "Кад се тпшкпви пкрећу", дпк је други бип пун дискусије п тпме кпје бпје ће 
изабрати, уз Дарага кпји је инсистирап "Ја ћу изабрати велики рпзе цвет за мпју маму, јер је 
тп оена пмиљена бпја“, дпк је Рејшел пдлушила „Ја желим да дпбијем цвеће у бпји дуге“. 
Када смп стигли, дпшекап нас је вепма пријатан шпвек пп имену Брајан кпји нам је дап 
кпрпе и ппказап нам цвеће кпје би пдгпваралп нащим пптребама. "Хајде да пратимп 
Брајана". "Оему трава расте из главе", рекла је Нина дпк смп прплазили ппред једне статуе 
главе. Накпн пунп претраге и избпра бпја, заврщили смп куппвину. Бип је тп свеж суншан 
мајски дан, а Брајан је питап да ли желимп истраживати јпщ малп пп цвећари какп би 
видели да ли нам је јпщ нещтп пптребнп дпк је сабирап све щтп смп пдабрали да купимп. 
Иза дивљине свих биљки и цвећа прпнащли смп неки бащтенски намещтај кпји је изгледап 
кап да му је пптребнп исппбаваое велишине. "Седим у саксији за цвеће" прпгласила је Ема. 
"Јастуци на пвпј клупи су стварнп удпбни", рекап је Дараг. Клпи је шак испрпбала кплица пп 
велишини. Нажалпст, пна нису мпгла да стану у нащ мали вртни прпстпр. 
Бащ кад щтп смп нащли лепп местп за тренутак да се пдмпримп дпк смп шекали да се 
вратимп, изненадили су нас сладпледпм. Бащ щта нам је билп пптребнп накпн наппрнпг 
дана! "Имамп укусан сладплед". "Мпј је сав увијен". 
Сутрадан је бип дан сађеоа. Зграбили смп наще алате и кренули. " Дпнеп сам свпје алате 
пд куће ". Ппзвали смп и наще рпдитеље да дпђу и да нам ппмпгну. Ппставили смп свпје 
цвеће где смп желели да буде и ппшели кппати рупе за стављаое нащих биљкака. "Мпје је 
највеће па би требалп да иде ппзади." Накпн щтп смп прекппали сву земљу, направили смп 
рупе и засадили наще цвеће. Затим је дпщап велики ппсап дпдаваоа ђубрива биљкама 
какп би мпгле бпље да расту, "у леппм тпплпм ћебету земље". "Ппсипајте, ппсипајте" рекла 
је Клпи дпк је сакупљала ђубривп у свпју щпљу. Када је сађеое заврщенп, пшистили смп сав 
неред и ппгледали ремек-делп кпје смп направили. Најважније пд свега је билп да 
заливамп наще биљке. Пвп смп радили сваки дан када смп били у щкпли, а тпкпм викенда 
је дплазила Клпи из свпје куће прекп пута заједнп са братпм (бивщим Пингвинпм) да негује 
нащу малу бащту. 
Рејшел је шак предлпжила "мпжда би мпгли да им певамп". На путу дп щкпле ујутрп су се 
ппнекад мпгли шути мали гласпви. "Цвеће впли песму гпсппдин Сунце". Пингвини су 
ппказали велики ентузијазам тпкпм целпг пвпг прпцеса и врлп су ппнпсни на свпја 
ппстигнућа. Заједнп су радили да направе пву бащту и развили су се у кпмпетентне 
негпватеље свпје пкплине, али и једни других. Надам седа ће управп пву бригу за живптну 
средину и заједницу деца ппнети са спбпм дпк расту и цветају кап оихпвп цвеће. 
"Защтп ппкущати да пбјасните шуда свпјпј деци када им мпжете самп дати да засаде бащту" 
- Рпберт Браулт 
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Бащтпванска Авантура Пингвина: 
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_2rHrjebXA
hVHoaQKHeLGDlkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.earlychildhoodireland.ie%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FPenguins-Gardening-
Adventure.pdf&usg=AOvVaw1xPYIHYeBqgSCCdUx1SeuJ 

http://www.querciadellamemoria.it/
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https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_2rHrjebXAhVHoaQKHeLGDlkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.earlychildhoodireland.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FPenguins-Gardening-Adventure.pdf&usg=AOvVaw1xPYIHYeBqgSCCdUx1SeuJ
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ИНСТРУМЕНТ 15: РОДИТЕЉИ УКЉУЧЕНИ У УЧЕЊЕ ДЕЦЕ 
 
ПБЛАСТ КВАЛИТЕТА  
Прпграм - Исказ 6 – Прпграм кпји захтева да заппслени сарађују са децпм, кплегама и 
рпдитељима и да се пбазиру на свпју праксу. 
 
ШТА 
Рпдитељи укљушени у ушеое деце (РФФД) је инструмент инспирисан метпдплпгијпм 
развијенпм и кприщћенпм у Пен Грин Центру8 (Pen Green Centre). Уп је мпдел сараднишкпг 
рада кпји се базира на ппщтпваоу рпдитеља кап кп-васпиташа свпје деце, третирајући их кап 
једнаке са васпиташима. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• Јашати и унапредити сарадоу рпдитеља и пружапца ПВП  у кприст деце. 
• Активнп укљушити рпдитеље на путу ушеоа деце. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: рукпвпдипци, васпиташи, рпдитељи. 
Индиректне: деца, лпкална заједница.  
 
СТАРПСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 гпдина 
 
КАДА 
На ппшетку щкплске гпдине, тпкпм прпцеса планираоа педагпщких активнпсти и прпграма.  
 
КАКП 
Метпдплпщки приступ, инспирисан Пен Грин-пвпм РФФД метпдпм, има циљ јашаое и 
ппбпљщаое сарадое рпдитеља и пбразпвних институција за дпбрпбит деце. Закљушци 
претхпдних истраживаоа су да укпликп се средина за ушеое у кући пбезбеди у сарадои са 
устанпвама ПВП, унапређују се кпгнитивна дпстигнућа мале деце. Стпга је нарпшитп важнп да 
предщкплске устанпве / васпиташи настпје да щтп ближе сарађују са рпдитељима. Метпда је 
била успещна у пвпм ппгледу и мпже пружити идеје и инспирацију за васпиташе и 
рукпвпдипце вртића кпји желе да ппбпљщају пву сарадоу. 
 
Први кпрак за реализацију званишне метпде је кратак курс за пружапце ПВП. Пвп је 
трпдневни прпграм кпји укљушује два дана истраживаоа увереоа и вреднпсти п раду са 
рпдитељима и какп заједнишки радити да се ппдржи ушеое деце. Затим се пд ушесника тражи 
да се ангажују у прпјектнпм раду у перипду пд три месеца, кпји укљушује: 

- рад у устанпви / групи са свпјим тимпм заппслених; 

- прпверу тренутне праксе; 

- студија детета са једнпм ппрпдицпм, кпристећи видеп снимке.  
Фшесници се враћају на ппследои дан да ппделе свпј прпјектни рад и акципни план за 
будућнпст.  
 
Акп су пружапци ПВП већ искусни у сарадои са рпдитељима, мпжда није нужнп да ппхађају 
курс, већ мпгу следити пве сугестије: 

                                                             
8
 Филпзпфија на кпјпј се заснива РФФД метпда је да активна сарадоа и „развпјнп партнерствп“ између 

рпдитеља и васпиташа је пд највећег знашаја да се дпведе успех и дпбрпбит детета дп највищег нивпа. Щтп су 
ставпви рпдитеља и васпиташа ближи и щтп вище заједнп раде на ппдизаоу деце, деца имају вище кпристи 
пд ПВП и у кући и у устанпви / групи. 
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- Рпдитељи треба да псете да су активни ушесници у партнерству са пружапцима ПВП: 

- Приступ "Рпдитељи кап први ушитељи": шврстп увереое да је рпдитељ први и 
најутицајнији ушитељ детета и пбележава сву кпмуникацију с рпдитељима 

- Савез за предщкплскп ушеое: рпдитељи и васпиташи се састају да разгпварају п 
свпм партнерству. 

- Кљушне дефиниције (рпдитељ, ппрпдица, кприсници ПВП, васпиташ, ппдрщка ппрпдици, 
 защтита, лпкалне власти, впђа групе). 

- Рпдитељи и пружапци ПВП редпвнп размеоују свпја знаоа п ушеоу и развпју деце: 

- Инфпрмације пд куће треба унети у прпјектнп планираое за тп кпнкретнп дете у 
вртићу / групи или у кући. 

- Инфпрмације из вртића / групе или пд васпиташа треба унети у пнп щтп рпдитељи 
пружају свпјпј деци кпд куће. 

- Пружапци ПВП треба да знају свпју лпкалну заједницу и ппрпдице. 

- Пружапци ПВП и рпдитељи заједнп анализирају щта функципнище и щта не функципнище у 
 смислу ангажпваоа ппрпдица. 

- Пружапци ПВП су свесни и цене разлишитпсти ппрпдица и живптних искустава; уппзнати су 
са  разлишитим системима кпји ппстпје за праћеое нивпа и квалитета ангажпваоа са 
 ппрпдицама такп да мпгу да пдаберу најбпљу мпгућу ппцију за ппрпдицу кпја је 
ангажпвана. 

- Пружапци ПВП имају редпвне састанке за ппдрщку и надзпр, имају времена за 
 сампрефлексију и прпверу. 

- Активан рпдитељски фпрум или рпдитељска група је пснпвана; треба узети у пбзир ставпве 
и  мищљеоа и пдсутних рпдитеља. 

- Рпдитељи треба да буду укљушени у вреднпваое рада устанпве / групе ПВП и да имају глас 
 у пнпме щта се вреднује и какп се реализује вреднпваое. 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 5 – Платфпрма за кпмуникацију са рпдитељима. 
Инструмент 6  – Активнпст за инклузију све деце. 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДПБРЕ ПРАКСЕ 
 

Пен Грин Центар 
Пен Грин Центар нуди ПВП за децу дп пет гпдина старпсти и оихпве ппрпдице, нарпшитп 
нискпг друщтвенп-екпнпмскпг статуса крпз плакщаваое дпступнпсти и максималнп 
ппвећаое кпристи пд ПВП услуга за рпдитеље и будуће рпдитеље и оихпву децу. 
Уим има вище пд 120 васпиташа и ради са прпсешнп вище пд 1.800 ппрпдица сваке гпдине. 
Главни циљ је ппбпљщаое исхпда за децу, рпдитеље и раднике / васпиташе. 
Пен Грин Центар има три гране кпји се међуспбнп пслаоају и ппдржавају једна другу: 

- Пен Грин интегрисани центар је пдгпвпран за пружаое ПВП за децу и оихпве рпдитеље, 
пслаоајући се на активнп укљушиваое рпдитеља. 

- Пен Грен щкпла за васпиташе нуди пбуке, студијске прпграме (пснпвне и мастер), 
лидерске и истраживашке мпгућнпсти, кап и ппдрщку другим щкплама. 

- Пен Грен истраживашка, развпјна и тренинг база је прпдужетак Пен Грен Центра за децу и 
ппрпдице у кпјима рпдитељи и васпиташи сарађују кап кп-истраживаши.  

Кпнтинуиранп, центар је птвпрен 48 седмица сваке гпдине, седам дана у недељи. 
Центар пружа щирпк спектар услуга за ппрпдице, укљушујући јаслице и вртић за млађе 
групе, дневни бправак на два-три сата, прпдужени бправак и групе за празнишне игре. Пва 
устанпва има места за 240 деце на флексибилнпј и пплудневнпј пснпви. Фстанпва такпђе 
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нуди щирпк спектар ппрпдишне ппдрщке, укљушујући ппрпдишне ппсете, ппрпдишну спбу, 
терапеутске групе, групе за младе рпдитеље, пшеве и пбразпваое заједнице. 
 
Заједнишки језик и знаое 
Пквир РФФД израстап је из схватаоа да су се рпдитељи псећали несигурнп пп питаоу кпји 
ппдаци п развпју оихпвпг детета су кприсни и важни да би их ппделили са васпиташима. Да  
плакщају дијалпг са рпдитељима, Пен Грин је развип заједнишки кпнцептуални пквир и 
језик за ппсматраое и пбушип рпдитеље за оих. Кприщћеое истпг језика је пд сущтинскпг 
знашаја за прпналажеое заједнишке пснпве. 
 
Ф мпделу РФФД, анализирани су видеп снимци деце ради лакщег разматраоа и размене 
инфпрмација кпристећи следеће кљушне кпнцепте: 

- Укљушенпст: пвај кпнцепт се кпристи за утврђиваое степена укљушенпсти детета у 
активнпсти кпје ради; щтп су вище задубљени и кпнцентрисани, тп ће бити 
делптвпрније оихпвп ушеое. Кпристећи  петп-степену "Левен скалу укљушенпсти" кпју 
је развип Фере Лаверс, васпиташи и рпдитељи мпгу прпцеоивати кпликп је дете 
укљушенп у ситуацију ушеоа такп щтп ће пажљивп пратити гпвпр тела и друге сигнале 
(нпр. кпнцентрација, енергија, слпженпст и креативнпст, израз лица и држаое, 
уппрнпст, прецизнпст, време реакције, вербалне изјаве и задпвпљствп). 

 

- Дпбрпбит: кпнцепт дпбрпбити је предуслпв за ушещће; ниска дпбрпбит мпже спрешити 
дете да се псећа укљушеним, а тиме и да делптвпрнп уши. Нивп дпбрпбити детета се 
мпже прпценити ппсматрајући специфишне ппказатеље у дететпвпм ппнащаоу, кап 
щтп су уживаое, сампппуздаое, сппнтанпст, енергија, птвпренпст итд. Лаверс је такпђе 
развип петп-степену скалу за пдређиваое дпбрпбити детета и најмаое пплпвина 
сигнала мпра бити пптврђена какп би указала на ппзитивну емпципналну дпбрпбит. 

Васпиташи и рпдитељи мпгу да кпристе дпбрпбит и скалу укљушенпсти у дискутпваоу п 
ушеоу детета, оегпвим пптребама кпје треба задпвпљити и врстама активнпсти у кпјима 
мпгу бити пптпм ангажпвани.  

 

- Шеме су ппнављани пбрасци акције кпје деца ппказују када истражују свет пкп себе. Пне 
ппмажу деци да развију теприје п тпме какп ствари функципнищу и у развијаоу 
разумеваоа кпнцепата. Фпбишајене щеме кпје млађа деца ппказују: путаоу, 
пренпщеое, пбухватаое и пкруживаое.  

Идентификпваое дешијих щема мпже пмпгућити практишарима и васпиташима: 1) да 
ппдрже дешију щему пбезбеђујући пдгпварајуће материјале, интеракције и активнпсти, и 2) 
прпщириваое ушеоа детета ппбпљщавајући и дппуоујући щему кпју дете уппрнп ппказује 
за разлику пд слушајнпг или ппщтег (не специфишнпг за дете) материјала и садржаја. 
Рпдитељи у Пен Грин-у дпбијају коижице са щемама и уше вепма специфишни, технишки 
језик какп би пписали щта оихпва деца раде. Заједнишки језик је пд кљушнпг знашаја за 
партнерствп са рпдитељима, а у ту сврху, уместп ппједнпстављиваоа решника, рпдитељи са 
нижим пбразпваоем имају један-на-један пбуку п кљушним кпнцептима и технишким 
терминима. 
 

- Стратегије за ппдушаваое пдраслих пмпгућавају рпдитељима и пружапцима ПВП да 
анализирају какп раде са децпм и какп оихпв приступ мпже ппдржати и утицати на 
ушеое деце. 

На пснпву детаљне анализе видеп снимака дешијих активнпсти и интеракција са пдраслима 
и кпд куће и у вртићу / групи, истраживаши у Пен Грин-у су идентификпвали псам 
делптвпрних стратегија за ппдушаваое пдраслих: 
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1. Суптилна интервенција. 
2. Ппзнаваое дешијег уграђенпг кпнтекста и сппспбнпсти да се присети претхпднпг искуства 
детета 
3. Пптврда детета крпз израз лица и физишку блискпст. 
4. Пхрабриваое деце да праве избпре и дпнпсе пдлуке. 
5. Ппдрщка пдраслих детету да преузима пдгпварајуће ризике. 
6. Ппдстицаое деце да превазилазе знаое пдраслих и да их прате у нпва искуства. 
7. Пдрасли имају свест п утицају сппствених ставпва и верпваоа и какп се пни пдражавају 
на ушеое детета. 
8. Пдрасли ппказују ушеое кап партнерствп. Пдрасла пспба је ппсвећена сппственпм ушеоу 
и ствара дух испитиваоа. 
 
Пен Грин Круг ушеоа  
Приступ РФФД ппдстише кпнтинуирани тпк инфпрмација и ппвратних инфпрмација између 
рпдитеља и пружапца ПВП. Кпнтинуирана размена знаоа крпз дијалпг пмпгућава пбема 
групама пдраслих да ппбпљщају свпје разумеваое деце у групи и на тај нашин ппдрже 
ушеое и развпј детета.  
 
Метпда РФФД се састпји, између псталпг пд: 

- Нефпрмалнпг ћаскаоа у време дпвпђеоа и узимаоа деце; 

- Ппсета кући, какп би ппделили и разменили инфпрмације п ушеоу и развпју детета у 
вртићу / групи и кпд куће; 

- Прганизпваое дпгађаја кпји укљушују рпдитеље, децу и васпиташе; 

- Пхрабриваое и ангажпваое рпдитеља да се укљуше у активнпсти у вртићу / групи; 

- Пхрабриваое рпдитеља да буду активни партнери у истраживашким прпјектима; 

- Фкљушиваое рпдитеља у прпцену оихпве деце; 

- Видеп снимаое дешијих активнпсти и дискутпваое истих са рпдитељима. 

 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Пд раних псамдесетих гпдина васпиташи у Пен Грин Центру (Кпрби, , Нпртемптпнщајр ВБ) 
ангажују рпдитеље кап дпнпсипце пдлука у планираоу и реализпваоу свпг пбразпвнпг 
прпграма. 
Центар је ппстап 'све на једнпм месту' за ппрпдице са малпм децпм у лпкалнпј заједници; 
Пен Грин Центар пружа следеће услуге: 

- виспкп квалитетнп, развпјнп пдгпварајуће, ПВП;  

- местп где се деца мпгу срести, расти и ушити; где су испуоене оихпве афективне и 
кпгнитивне пптребе;  

- пдгпварајуће услуге за децу кпјпј су пптребне;  

- укљушиваое деце са ппсебним пбразпвним пптребама;  

- партнерствп са рпдитељима и пружаое услуга оима (пбразпваое пдраслих, здравствене и 
услуге спцијалне защтите). 

 
Пен Грин Центар је такпђе ппкренуп истраживашке прпјекте, фпкусирајући се на питаоа 
везана за наставу и ушеое и прпграм, укљушујући све заинтереспване стране: рпдитеље, 
практишаре у ПВП и истраживаше. 
 
П Пен Грин Центру: http://integrated.pengreen.org  
 
 

http://integrated.pengreen.org/
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РФФД Приступ:  
http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-
their-children%E2%80%99s-learning-(picl)-approach.aspx  
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/ 
 
ПФСУЕД: Извещтај инспекције за Пен Грин Центар за децу и ппрпдице  
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-
centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf 
http://archive.c4eo.org.uk/themes/families/vlpdetails.aspx?lpeid=451  
 
РФФД приступ и резултати истраживаоа на кпјима се базира су пписани у Марчи Вали: 
Фкљушиваое рпдитеља у ушеое деце, 2007.:  
http://sk.sagepub.com/books/involving-parents-in-their-childrens-learning  
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/ 
 
Ппглавље п Пен Грин и РФФД Пквиру: 
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the
_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Ce
ntres_in_the_Dublin_Docklands 
 
Принципи за сарадоу са ппрпдицама. Пквир за лпкалну сампуправу и наципналне 
прганизације за прпцену и унапређиваое сарадое са ппрпдицама:  
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf 

http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-their-children’s-learning-(picl)-approach.aspx
http://www.c4eo.org.uk/local-practice/validated-local-practice-examples/the-parents-involved-in-their-children’s-learning-(picl)-approach.aspx
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf
https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/pen-green-centre/UploadedDocument/105e4d0fc22f4f87808fd16c150d9e90/ofsted-cc.pdf
http://archive.c4eo.org.uk/themes/families/vlpdetails.aspx?lpeid=451
http://sk.sagepub.com/books/involving-parents-in-their-childrens-learning
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.academia.edu/19598170/Developing_Early_Years_Professionalism_Evaluation_of_the_Early_Learning_Initiatives_Professional_Development_Programme_in_Community_Childcare_Centres_in_the_Dublin_Docklands
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf
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ИНСTРУMEНT 16: ПEДAГOШКA ДOКУMEНTAЦИJA 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прoгрaм – Исказ 6 – Прпграм кпји захтева да заппслени сарађују са децпм, кплегама и 
рпдитељима и да се пбазиру на свпју праксу.   
 
ШTA 
Лишни пoртфoлиo детета/ днeвник групе – пeдaгoщкa дoкумeнтaциja. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

• усмeрити рaзмищљaоa и пoдстицaти диjaлoг измeђу васпиташа, дeцe и рoдитeљa и 

шлaнoвa пoрoдицe, o тoмe кaкo и збoг шeгa дoкумeнтуjeмo дeшиje ушeоe;  

• прихвaтити приступ кojи шини видљивим дeшиje ушeоe унутaр вртићa / групе и щирe 

зajeдницe; 

• пoбoљщaти нaшин нa кojи пeдaгoщкa дoкумeнтaциja мoжe ушинити видљивим дeшиje 
ушeоe унутaр вртићa / групе, тe, нa тaj нaшин, дати инфпрмације за плaнирaое 
прoгрaмa.  

 
ЦИЉНE ГРУПE: 
дирeктнe: дeцa, васпиташи, рoдитeљи, пoрoдицe  
индирeктнe: инспeктoри  
 
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Пeдaгoщкa дoкумeнтaциja пoмaжe васпиташу дa ствoри сликoвит пoртрeт дeшиjeг ушeоa. Oвaj 
приступ мoжe сe кoристити тoкoм цeлe гoдинe кaкo би сe дeшиje ушeоe ушинилo видљивим 
унутaр вртићa / групе. Oснoвa je рaспoрeђивaоe рeдoвнoг и aдeквaтнoг врeмeнa зa 
плaнирaоe и дoкумeнтoвaоe ушeоa, у сaрaдои сa дeцoм и кoлeгaмa, кao и врeмeнa  
пoсвeћeнoг рoдитeљимa и пoрoдицaмa. Бaрeм нa пoшeтку щкoлскe гoдинe, прeпoрушуje сe дa 
сe рeдoвнo рaди нa дoкумeнтaциjи jeднoм нeдeљнo, кaкo би сe и кoнкрeтнo пoдстицao 
диjaлoг мeђу вaспитaшимa. 
 
КAКO 
Фз пoдрщку стaвoвa дeтeтa, кao кoмпeтeнтнoг и спoсoбнoг ушeникa, дeтe сe лoцирa кao 
пojeдинaц кojи уши зajeднo сa oстaлимa. 
 

1. Вaспитaши кao тим, jaснo дeфинищу нaшин нa кojи вртић / група нaмерава дa дoкумeнтуje 
дeшиje ушeоe кaкo би сe устaнoвиo зajeднишки приступ и пoдрщкa васпиташима при 
oбaвљaоу оихoвoг зaдaткa/улoгe. Прoвeритe дa ли стe дeфинисaли: 

- фoрмaт и мeдиj дoкумeнтoвaоa;  

- врeмeнскe рoкoвe;   

- улoгу свaкoг шлaнa тимa; 

- oшeкивaнe рeзултaтe.  
 

2. Вaспитaши сe кoнсултуjу сa рoдитeљимa и пoрoдицaмa кojи би нaшин биo нajбoљи дa сe и 
oни укљушe у прoцeс дoкумeнтoвaоa, какп би вплели дa се прпцеоује дпкументација, и 
пoдeле искуствa дeцe и примећиваоа. Moгући нaшини дa сe oвo oствaри су слeдeћи: 

(a)     нa увoднoм сaстaнку ппдигните свeст рoдитeљa и пoрoдицe o знашају 
дпкументпваоа и прављеоа видљивим активнпсти ушеоа деце за оихпв раст и 
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развпј. To ћe тaкoђe пoмoћи и дa сe илуструje квaлитeт oбрaзoвaоa у вртићу / 
групи;  

(b)   рeдoвнп ппказујте дoкумeнтaциjу рoдитeљимa тoкoм гoдинe, и пoзпвите их дa 
дajу свoje кoмeнтaрe, усмeним или писaним путeм;  

(c)     oглaснa тaблa кoja ћe у вртићу / групи увeк бити нa рaспoлaгaоу рoдитeљимa и 
пoрoдицaмa, дa дajу кoмeнтaрe или сугeстиje o aктивнoстимa кoje су у пoнуди. 
Пбезбедите дa вaспитaши буду псетљиви на мoгуће пoтeщкoћe у правппису и 
језику.  

 
3. Вaспитaши редпвнп кoристe приступ дoкумeнтoвaоу искустaвa дeцe oд рoђeоa, нa 

слeдeћи нaшин: 
(a)     бeлeжeоeм оихoвих изрaзa, интeрeсoвaоa, ствaри кoje вoлe и интeрaкциjе сa 

људимa и свeтoм oкo сeбe; 
(b)  oбeзбeђивaоeм детаљнпг прoфилa дeшиjeг ушeоa кoрищћeоeм рaзнoликих 

мeдиja кojи oбухвaтajу крeaтивнe умeтнoсти, плeс и дрaму, да ушине дeшиje 
ушeоe видљивим; 

(c)     укљушивaоeм дeцe у прoцeс дoкумeнтoвaоa оихoвoг ушeоa, oбeзбeђуjући им 
мoгућнoст дa  кпментарищу свoja искуствa ушeоа, кao и дa oдaбeру щта ћe дa 
уђе у дпкументацију. Дo тoгa сe мoжe дoћи крoз рaзгoвoр, пбележаваое, 
цртaоe, сликaоe, фoтoгрaфисaоe и уз пoмoћ рaзних других мeдиja. 

При прoцeсу дoкумeнтoвaоa јакп сe прeпoрушуje: 
- усрeдсрeђивaоe нa сaм прoцeс прe нeгo нa рeзултaт и пoдстицaоe дeцe дa увидe 

врeднoсти тoг прoцeсa; 
- прихвaтaоe приступa зaснoвaнoг нa снагама, кojи сe фoкусирa нa тo щтa дeтe мoжe дa 

урaди зa рaзлику oд oнoгa щтo joщ нe мoжe; 
- слављеое и прављеоем видљивим дeшиje ушeое тaкo щтo сe зaбeлeже знaшajнa искуствa 

кoja пмпгућавају увид у дeшиje ушeоe, интeрeсoвaоa и карактер. 
 

4. Вaспитaши кoристe дoкумeнтациjу да дају инфпрмацију за слeдeће кoрaке у дeшиjeм 
ушeоу, зaснoвaнп нa оихoвим интeрeсoвaоимa и спoсoбнoстимa. Дa би тo пoстигли, a 
нa oснoву спoрaзумa из тaшкe 3), oни: 

 
(a)     oргaнизуjу сaстaнкe вaспитaшa нa кojимa рaзмeоуjу идeje o изврщaвaоу 

спeцифишних aктивнoсти;  
(b)   кoристe дoкумeнтaциjу кoja je нaстaлa у прeтхoдним гoдинaмa или у другим 

групaмa у вртићу за плaнирaое примeнe прoгрaмa; 
(c)     рeдoвнo међуспбнп рaспрaвљajу o приступу дoкумeнтoвaоу дeшиjeг ушeоa 

кaкo би сe дoщлo дo тoгa щтa нajбoљe фoнкциoнищe, а кoje oблaсти трeбa 
пoбoљщaти; 

(d)   шинe дa дeшиje ушeоe пoстaнe видљивo другoj дeци у групи крoз рaзгoвoр и 
испитивaоe. 

 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
Инструмeнт 5 – Активнпст за инклузију све деце. 
Инструмeнт 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј. 
Инструмeнт 21 – Дневник (са ппртфплипм). 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

 
ИРСКA 
 
Днeвник o ушеоу пojeдинaшнoг дeтета (кaкo сe мoглo видeти у Ирскпј тoкoм студиjскe 
пoсeтe) 
Oвo je днeвник кojи зa свaкo дeтe пojeдинaшнo бeлeжи оeгoвo ушeоe и нaпрeдaк. Сaдржи 
примeрe дeшиjих рaдoвa – цртeжe, сликe, фoтoгрaфиje крeaциja, другaрствa или 
исказиваоа дпбрпте. Стaриjе дeте сaмп прaви свoj днeвник и бирa щтa ћe у оeгa дa стaви. 
Tу сe тaкoђe мoгу нaћи и писaни кoмeнтaри или зaпaжaоa вaспитaшa, o кojимa сe дeтeту 
каже прe нeгo щтo ћe бити укљушeни у днeвник. Вaспитaш мoжe нaвeсти и пoвeзaнoст сa 
ппщтим и специфишним циљевима прoгрaмa. Oви дневници сe брижљивo шувajу и дeци су 
увeк нa рaспoлaгaоу, a вaспитaши су пдгпвпрни зa прљвљеое ппјединашних днeвника o 
бeбaмa и млaђoj дeци. Днeвници сe пoпуоaвajу стaлнo и рeдoвнo сe пoкaзуjу рoдитeљимa. 
 
Днeвник ушeоa - Кoмпилaциja Днeвникa ушeоa групe/пдељеоа кoja сe шувa нa мeсту кoje je 
свaкoднeвнo дoступнo и дeци и рoдитeљимa. Дeлoви oвoг днeвникa сe пoпуоaвajу у 
oквиру мaоe групe дeцe, щтo их пoдстишe дa сe пoдсeтe oнoгa активнпсти, да п опј 
рaзгoвaрaју, рaзмeне идеје, кao и дa дajу прeдлoгe и рeщeоa зa пojeдинe прoблeмe, дa 
зajeднишки дoђу дo смисла, и дa идeнтификуjу следећа питаоа, кaкo би сe прoдубилo 
оихoвo рaзумeвaоe и знaоe.   
 
Примeри днeвникa ушeоa кojи би мoгли дa пoкaжу примeрe рaзлишитих групних 
aктивнoсти и искустaвa  - прoгрaм нa дeлу.  
Види примeр зa прoгрaм нa дeлу кoд Баштпванска авантура Пингвина у Инструмeнту 14  
 
Види тaкoђe и:  
 
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/quality-practice/awards/learning-stories/ 
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/quality-practice/awards/inspired-practice-awards/  
 
Глaс рoдитeљa - пoзиваое рoдитeљa дa дoпринeсу прoгрaму.  
 
Свaкa сoбa у вртићу имa дeo нa зиду кojи сe зoвe “Глaс рoдитeљa”. Исппд пвпг назива 
нaлaзe се мнoгe цeдуљицe кoje су нaписaли вaспитaши кojи рaдe у тoj сoби. Te цeдуљицe сe 
oднoсe нa тeмe o кojимa рoдитeљи пришajу сa вaспитaшимa свaкoг дaнa кaдa дoвeду свoje 
дeтe. Tу сe углaвнoм нe рaди o рутини кoja сe oднoси нa нeгу дeтeтa, вeћ вищe o нeшeму щтo 
јe дeтe дпживелп кoд кућe o шeму вaспитaши мoгу дaљe дa истражују сa тим дeтeтoм или сa 
другoм зaинтeрeсoвaнoм дeцoм у групи. Нa примeр, “Прeкo викeндa смo ищли у щeтоу пo 
щуми” или “пaпaгaj нaм je угинуo” или “…зa двe нeдeљe ћeмo ићи у бoлницу…”. Oвaквe 
тeмe дппринпсе плaнирaоу прoгрaмa у настајаоу – тeмe зa кoje су дeцa зaинтeрeсoвaнa, 
ствaри кoje су дпживели или ћe им сe ускoрo дoгoдити. Tи дoгaђajи нeщтo знaшe дeци, 
oднoсe сe нa оихoву ствaрнoст пa су стoгa дeцa спрeмниja дa се сa вищe eнтузиjaзмa 
укљуше у теме прпграма. (фoтoгрaфиje тoг дeлa зидa мпгу да буду укљушене)  

https://www.earlychildhoodireland.ie/work/quality-practice/awards/learning-stories/
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/quality-practice/awards/inspired-practice-awards/
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Aлвинa и Сиjинa 
мaмa кaжe дa су 
ищли дo "Moрскoг 
свeтa" у Брajу. Сиjи 
сe бaщ дoпaлo дa 
глeдa свe тe рибe и 
хпбптницу. 

Щeрoн - Дajринa 
тeткa кaжe дa су jушe 
били у Уејтп пaрку и 
дa им је билп мнпгп 
забавнп.      

Рeклa сaм 
Пoдригoвoj мaми 
кoликo му сe дoпaдa 
пeсaк, oнa кaжe дa 
oн ствaрнo вoли дa 
прaви нeщтo 
рукaмa.  

Eвинa мaмa кaжe 
дa je Eви пoтрeбнo 
дa вищe вeжбa да 
пије из пластишне 
шаще. 

 
 
ИTAЛИJA 
Ф oквиру рaдa кojи пoдрaзумeвa дa су рoдитeљи кп-ушeсници у oбрaзoвнoм прojeкту сa 
свojим лишним врeднoстимa и културама, кап и прaвoм на инфoрмaциjу и ушeствпваое и 
размену aктивнoсти кoje сe реализују у вртићимa, aнгaжoвaоe рoдитeљa у 
“лабпратпријским” ситуaциjaмa јe предлпжен нe сaмo кaкo би сe пoбoљщaлa oргaнизaциja 
рaдa у вртићимa, нити кao мoгућa пoдрщкa рoдитeљимa у рпдитељству или за пoсeбну нeгу 
дeцe, нeгo вищe кao кoнцeпт oбрaзoвaоa пoсмaтрaн кao рeципрoшни прoцeс, прoцeс 
рaзмeнe, слущaоa, кoмуникaциje и диjaлoгa мeђу свим ушeсницимa кojи су у тaj прoцeс 
укљушeни. 
Te “лaбoрaтoриje” су зaпрaвo зaмищљeнe и направљене кao прoстoри гдe сe ствaрa нeкa 
нoвa свeст, гдe свe акције кпјe се ту дeщaвaју се прoщируjу и oбoгaћуjу у трaгaоу зa нoвим 
мoгућим знaшeоимa. Прeдлoзи лaбoрaтoриja сe нe нaмeћу рoдитeљимa кao oбaвeзни у 
oбрaзoвним прoцeсимa вeћ прe кao jeднa oд мoгућнoсти кoja сe oтвaрa oнимa кojи су зa 
тaкву oпциjу зaинтeрeсoвaни. 
Нeкoликo примeрa лaбoрaтoриja зa рeaлизaциjу: 
- коигe, музишки инструмeнти, луткe, дрaмскe прeдстaвe, рaдиoницe зa кувaоe исл. 
 
METOД: 
Вaспитaш даје реш рoдитeљимa, прoтaгoнистимa идeja, дa изнeсу и прeдстaвe средства кojа 
би мoгла дa нaстaну из прoфeсипналних вещтина, лишних стaвoвa, хoбиja кojе упрaжоaвaју 
у слoбoднo врeмe. Нa тaj нaшин рaзмeоуjу сe искуствa, рaзмeоуjу сe инструмeнти и 
мaтeриjaли, a тимe щтo сви крeћу зajeднo дa рaдe дoлaзи сe дo другoг знaшajнoг циљa oвe 
лaбoрaтoриje зa oдрaслe, a тo je упoрeђивaоe и рaзмищљaоe o oбрaзoвaоу дeцe. 
Нaстojaоe дa зajeднo oсмислитe игру у oбдaнищту прeдстaвљa зa рoдитeљe нeзвaнишну 
прилику дa сe рaзмeнe стaвoви oкo избoрa прeдмeтa, мaтeриjaлa или нaшинa игрe у пднпсу 
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на неке друге. Oсим тoгa, тaквa зajeднишкa aктивнoст мoжe дa oтвoри и нeкa дубљa питaоa 
нeгo щтo je тo слушaj кoд вeћинe других oбликa ушeствoвaоa, aли истo тaкo и o нaшинимa и 
стрaтeгиjaмa кojимa сe дeцa крoз игру укљушуjу у специфишне путеве ушeоa. 
Нeoбaвeзнa aтмoсфeрa кoja тoм приликoм нaстaje гeнeрaлнo oлaкщaвa диjaлoг и рaзмeну 
идeja, jeр свaкo слoбoднo мoжe дa изнeсe щтa мисли. A при тaквим "рaспрaвaмa" вaспитaш 
мoжe, сeдeћи сa стрaнe, дa пaмти щтa рoдитeљи гoвoрe, кaкo би пoтoм рaзвиo дикусиjу и 
трaжиo оихoвo мищљeоe прeпришaвajући дoгaђaje вртићa или цитирajући нaтписe из 
нoвинa. 
 
РAЗMEОИВАОЕ КОИГА:  
Рaзмeнa коигa имa зa циљ пoдстицaоe шитaоa у кoрист дeцe заједнп са  рoдитeљимa и 
ствaрaоe мoстa измeђу вртићa и пoрoдицe. Дeцa мoгу кући дa нoсe коигe сa кojимa су сe 
упoзнaли у вртићу и кoje ћe им шитaти оихoви рoдитeљи, тaкo дa мoгу н ппделе 
кпнтинуитет намере . 

 
 
РEФEРEНЦE 
Aстeр Щилтa Впдиш за рад / Планираое и прпцеоиваое 
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ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE 
  
 
Oви инструмeнти су понуђени да 
пoдрже вртиће / групе и њихoвo 
oсoбље, кaкo би oни лaкшe мoгли дa 
идeнтификуjу снаге и слабости у 
свoм раду, сa циљeм дa сe прoмoвишe 
приступ зaснoвaн нa стaлнoм 
пoбoљшaвaњу и дa сe oлaкшa 
прихвaтaњe мeрa зa пoбoљшaњe у 
читaвoм спeктру oблaсти 
квaлитeтa нa кoje сe oднoси oвaj 
Приручник.  
 
Oбрaзлoжeњe кoje стojи изa oвих 
инструмeнaтa je приступ кojи je 
зaснoвaн нa дoкaзимa, a кojи сe у 
oквиру принципa Тоталног 
упрaвљaњa квaлитeтoм (ТУК) 
нaвoди кao oснoв зa систeмaтскo 
бeлeжeњe, дoкумeнтoвaњe и прaћeњe 
како су кључни прoцeси примењени.  
“Нeкa пoдaци гoвoрe!” je мoтo кojи 
трeбa стaлнo имaти нa уму кaкo би 
сe кoнкрeтним и пoуздaним 
пoдaцимa информисали избoри и 
унутрaшњи прoцeс дoнoшeњa oдлукa. 
Пoступajући нa oвaj нaчин, установа 
/ група мoжe пoстaти одговорнија 
спољашњим зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa – нe сaмo 
рoдитeљиимa/стaрaтeљимa/пoрoди
ци, нeгo и држaвним oргaнимa и 
доматоримa.

Пoсeбнo, oви инструмeнти 
усмeрaвajу запослене у установи / 
групи кa: процесима и резултатима 
сaмoпрoцeњивaња (Инструмeнт 19 – 
Мрежа самовредновања), oбeзбeђуjу 
узoркe и пoступкe за спољашње 
вредновање кроз aнaлизу колега 
(Инструмeнт 20), Ментора 
(Инструмeнт 18) или Акционо 
истраживање (Инструмeнт 17); 
нуди инструмeнтe зa прaћeњe 
прoгрaма (Инструмeнт 21 – Дневник 
са портфолиом ) и рaзвoj дeтeтa 
(Инструмeнт 22 – Процена детета), 
штo сe свe нaлaзи унутaр принципa 
кojи су нaвeдeни у Oпштeм увoду. Oнo 
штo сe тaкoђe oвдe мoжe видeти су 
прaктични примeри o тoмe кaкo 
идeнтификoвaти нивo зaдoвoљствa 
рoдитeљa ПВО кojе сe пружa у 
установи / групи (Инструмeнт 23 – 
Спољашња процена родитеља). 
 
У зaкључку,  кaкo би примeнa 
инструмeнaтa кojи су прeстaвљeни у 
oвoм пoглaвљу билa делотворна и 
важна, прeпoручуje сe њихoвo 
прилaгoђaвaњe кaрaктeристикaмa 
свaке установе / групе пoсeбнo, кao и 
спoљaшњим фaктoримa, нпр. 
прилагођавање пoнуђeних 
пoкaзaтeљa, укључивaњe других 
рeлeвaнтних стручњака или групa 
тaмo гдe вeћ пoстojи сaрaдњa. 
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ИНСTРУMEНT 17: ЦЕНТРИ АКЦИОНОГ ИСТРАЖИВАЊА У 
ПРАЋЕЊУ И ВРЕДНОВАЊУ 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeоe и врeднoвaоe – Искaз 7 – Прaћeоe и врeднoвaоe пружajу инфoрмaциje нa на 
пдгпварајућем лпкалнпм, регипналнпм и наципналнпм нивпу кпја ће ппдржавати стална 
ппбпљщаоа квалитета пплитике и праксе. 
 
ШTA 
Кaкo би сe идeнтификoвaлe oблaсти кoje трeбa пoбoљщaти, прaтилa примeнa oдрeђeних 
прoмeнa и врeднoвaли рaзултaти, пoтрeбнo je прикупити инфoрмaциje oд свих ушeсникa и 
кoрисникa тих услугa. Ф устанпву / групу сe пoзивa вищe зaинтeрeсoвaних стрaнa у oквиру 
Групe зa прaћeоe и врeднoвaоe, щтo oбухвaтa вaспитaшe, рукпвпдствп и заппслене у 
устанпви, пoрoдицe, рoдитeљe, стaрaтeљe, лoкaлнe прганизације цивилнпг друщтва  и другe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Глaвни циљ групнoг рaдa je пoбoљщaоe квалитета пoлитикe ПВП и 
рaдa устанпве / групе. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

 oбeзбeдити укљушивaое свих зaинтeрeсoвaних стрaнa у прaћeоe и (сaмo)вреднпваое 
квaлитeтa пружаоа ПВП; 

 oмoгућити пoбoљщaоe рада и пoлитикe у ПВП, пбезбеђујући да пни пдгпварају на 
пoтрeбе лoкaлнe зajeдницe (ппвезани сa рeгиoнaлним и нaциoнaлним пплитикама); 

 oмoгућити (сaмo)анализу рада свих зaинтeрeсoвaних стрaна на систематски нашин, кaкo 
би сe дoщлo дo важних инфoрмaциja да се идентификују жeљeна пoбoљщaоa и 
дoкумeнтују жeљeнe прoмeнe у пoлитици пптребне за виспкп квалитетни рад, прe 
нeгo дa сaмo задпвпље пoстojeћу рeгулaтиву или зaхтeве кoнтрoлe.  

 
Примeри спeцифичних циљeвa и сврхa:   

 пдгпвпрнпст при финансијскпј рeвизиjи нпвца из jaвних фoндoвa;   

 пoбoљщaоa при: идeнтификoвaоу снага и слабпсти систeмa ПВП и у oписивaоу 
oдгoвaрajућих стрaтeгиja нa кoje ћe бити усмeрeнe кoнсултaциje сa 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa;  

 идeнтификoвaоe пoтрeбa заппслених: да се пбликује пмпгућаваое стaлнoг 
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja усрeдсрeђeнпг нa пoтрeбe дeцe и оихoвих пoрoдицa 
унутар лoкaлнe зajeдницe; 

 пoдрщкa нoсиoцимa пoлитишкoг oдлушивaоa: oбeзбeђивaоe инфoрмaциja 
шинипцима упрaвљaоa кoje ћe им пoмoћи да праве инфпрмисане избпре и да 
прилaгoде / прeусмeре впје интeрвeнциjе, на oдгoвoран и делптвпран нашин; 

 инфoрмисaоe jaвнoсти: рeзултaтe прaћeоa и врeднoвaоa би мoгли, нa примeр, дa 
кoристe рoдитeљи или другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe за зaгoвaрaое. 

 
ЦИЉНE ГРУПE  
Дирeктнe: рукпвпдипци, вaспитaши, заппслени у ПВП, рoдитeљи, пoрoдицe, стaрaтeљи, 
лoкaлнe прганизације цивилнпг друщтва/групe, спцијални пaртнeри и другe зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe 
Индирeктнe: дeцa, нoсиoци пoлитишкoг oдлушивaоa нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и 
нaциoнaлнoм нивoу, истрaживaшкe институциje 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
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КAДA 
Пeриoдишнo, тoкoм гoдинe, нajмaоe двa путa гoдищоe.  
 
КAКO 
Припрeмнe рaдоe: 

1. oдaбир, крoз инициjaтиву jeдне или вищe устанпва / група, oснoвнoг тимa (нa 
лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм или нaциoнaлнoм нивoу) кojи ћe рукoвoдити и кooрдинисaти 
Центрпм за акципнп истраживаое; прeпoрушуje сe пoдрщкa ппщтине; 

2. oснoвни тим сaстaвљa списaк свих стрaнa зaинтeрeсoвaних зa живoт мaлe дeцe у 
лoкaлнoj зajeдници (имajуши нa уму свe кaтeгoриje заппслених у вртићу, кao и 
пoтeнциjaлну aкaдeмску зajeдницу, друщтвeнe групe и другe институције у пвпј 
oблaсти – сoциjaлнe, здрaвствeнe);   
 

3. пoтрeбнo je припрeмити план првoг сaстaнкa, циљeвe oснивaоa Центра за акципнп 
истраживаое и пoшeтнe идeje зa плaн рaдa (пoтрeбнo je изабрати и пдређени aспeкт / 
тeму / прaксу зa пoшeтнo акципнп истрaживaоe);  

4. зaтим сe oргaнизуje инициjaлни сaстaнaк кaкo би сe прeдстaвилa сaмa идeja Центра за 
акципнп истраживаое. Циљeви тoг првoг сaстaнкa укљушују успoстaвљaоe oднoсa 
ппщтпваоа мeђу свим ушeсницимa; oдрeђивaоe и усвajaоe прaвилa зajeднишкoг рaдa 
и прeдстaвљaоe aспeктa/тeме/прaксe кojи ћe бити први истрaживaн. Фшeсници би 
трeбaлo дa имajу прилику дa сe прeдстaвe и дa oпищу свojу улoгу у oбрaзoвaоу и 
нeзи дeцe;   

5. упoзнaвaоe сa SWOT (снаге –слабпсти – прилике – прeтоe)9 aнaлизoм би мoглo бити 
кoриснo (укoликo ушeсници нису сa оoм упoзнaти) у пднпсу на aспeкт/тeму/прaксу 
кojи ћe бити истрaживaни.  

 
Реализација: 

6. aнaлизa aспeктa/тeмe/прaксe крoз прикупљeнe пoдaткe и рeзултaтe истрaживaоа, 
мoжe пoслужити кao увoд у зajeднишки рaд и представља први кпрак. Пвим би мoгao 
дa рукoвoди oдгoвaрajући спoљни струшоaк/истрaживaш;  

7. други кпрак је дeфинисaое oдрeђeнoг прoблeмa/прaксe кojу трeбa пoбoљщaти;  
8. трeћи кпрак je прикупљaоe спeцифишних пoдaтaкa и дoкaзa, из прaксe кojу су искусили 

ушeсници, o изaбрaнoм прoблeму или прaкси кojу би трeбaлo пoбoљщaти. To 
прикупљaоe пoдaткa сe мoжe oствaрити крoз oпис сoпствeних искустaвa пo тoм 
питaоу, пoсмaтрaоeм пoнaщaоa разлишите дeцe кoje je вeзaнo зa тaj спeкт, 
рaзгoвoрoм сa дeцoм, пoпуоaвaоeм упитникa или крпз фoкус групе међу групама 
зaинтeрeсoвaних стрaнa или нa нeки други пдгпварајући нaшин;  

9. нa oснoву прикупљeних пoдaтaкa прaви сe плaн зa пoбoљщaоe. Taj плaн мoжe дa 
oбухвaти нeкoликo aктвнoсти зa разлишите зaинтeрeсoвaне стрaне. Нa примeр, 
зaпoслeни у вртићу мoгу дoбити oдрeђeнe зaдaткe, или рпдитељи мпгу дпбити 
зaдaткe да пбаве кoд кућe, a aкo je тo пoтрeбнo, зaдaци сe мoгу дoдeлити и 
прeдстaвницимa лoкaлних влaсти. 

 
Наредне aктивнoсти: 

10. свaкa aктивнoст би трeбaлo дa будe прaћeнa пaжљивим пoсмaтрaоeм и 
импрoвизaним спискoм/табелпм за прпверу да ли је пбраћена пажоа на све 
пптребне детаље; 

11. пoслe дoгoвoрeнoг врeмeнскoг рoкa, шлaнoви Центра за акципнп истраживаое сe 
сaстajу дa прoцeнe ушинак рaдои кoje су прeдузeтe и, укoликo je тo пoтрeбнo, дa 
прeдлoжe нoвe aкције зa дaљa пoбoљщaоa. 

                                                             
9
 види ИНСУРФМЕНУ 32 у Заједнишкпј пбласти 
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ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ/ ДOБРA ПРAКСA 
 

СРБИJA, ХРВATСКA, MAКEДOНИJA, ЦРНA ГOРA 
 
Прaћeоe и врeднoвaоe пoщтoвaоa рaзлишитoсти у вртићимa 
 
Идeнтификoвaоe изaзoвa: 
Нa oснoву рeзултaтa SWOT aнaлизe, пoстojи нeкoликo изaзoвa у вeзи сa пoщтoвaоeм 
рaзлишитoсти у ПВП дeцe у нaщeм вртићу. Глaвни изaзoви су: 

- зaинтeрeсoвaнe стрaнe нeмajу исту слику (рaзумeвaоe) друщтвене нeпрaвдe, 
нejeднaкoсти и дискриминaциje (пojeдини рoдитeљи, ппједини заппслени и први 
сусeди вртићa имajу рaзлишитe пoглeдe нa пву тему); 

-  пojeдини вaспитaши смaтрajу дa нису дoвoљнo кoмпeтeнтни дa пoбoљщajу 
пoщтoвaое рaзлишитoсти у прoцeсу ушeоa. 

Свaки oд нaвeдeних изaзoвa би мoгao дa будe тeмa пoсeбнoг истрaживaоa, aли сe oни 
тaкoђe мoгу пoсмaтрaти и кao цeлинa. To je мoгућe aкo сви ушeсници буду aнгaжoвaни у 
прoцeс истрaживaоa. Прeдуслoв зa тo je дa сви ушeсници: 

- имajу oснoвнo знaоe o вoђeоу акципнпг истрaживaоа (oвдe сe зa пoдрщку мoгу 
кoристити смeрницe и aнимaциje oбукe на интернету)  
https://www.naeyc.org/files/naeyc/Action_Research_Booklet.pdf 

- схвaтe дa oви изaзoви jeсу дoвљнo щирoки дa дoпущтajу знaшajaн рaспoн зa дoбиjaоe 
инфпрмација и рeзултaтa, a oпeт дoвoљнo уски дa сe оимa мoжe упрaвљaти. 

 
Meтoдe прикупљaоa пoдaтaкa: 
Студиje слушaja, фпкус групe, скaлe зa рaнгирaоe и oдрeђивaоe стaвa,  упитници или 
рeлeвaнтнa искуствa - свe сe тo мoжe искoристити зa прoушaвaоe нaбрojaних изaзoвa. 
Цeнтар за акципнп истраживаое мoжe рaзвити и сoпствeнe инструмeнтe, a мoгу сe 
кoристити и искуствa ушeсникa. 
 
Нa примeр: 

- свaки ушeсник мoжe oписaти свoje сoпствeнo искуствo у вeзи сa питaона ппљу 
пoщтoвaоa рaзлишитoсти у oбдaнищту, пoрoдици или свoм кoмщилуку; 

- ушeсници мoгу дa сe дoгoвoрe дa свaкo oд оих прганизује фoкус групу, у свojпј 
oргaнизaциjи / групи / удружeоу / институциjи; 

- мaоa групa ушeсникa мoже дa припрeми нeкoликo крaтких ситуaциja/сцeнaриja a 
свaки ушeсник мoже дa трaжи oд свojих кoлeгa дa нaпищу свoje oдгoвoрe нa питaоa 
сваке пд тих ситуaциjа/сцeнaриja; 

- ушeсници мoгу дa ппредлпже питaоa кoja смaтрajу знaшajним зa ту тeму, пa сe мoжe 
сaстaвити и зajeднишки упитник; 

- Цeнтар за акципнп истраживаое мoже дa сe пoдeли у двe групe, тaкo дa свaкa 
прикупљa пoдaткe зa jeдaн oд изaзoвa; 

- свaкo трeбa дa знa щтa, зaщтo, гдe и кaкo сe прикупљajу пoдaци. 
 
Кooрдинaтoр oснoвнoг тимa би трeбaлo дa прoвeри дa ли су oбa (или вищe изaзoвa кojи 
истaкнути SWOT aнaлизoм) пoкривeни пoступкoм прикупљaоa пoдaтaкa, кao и дa су 
прикупљeни пoдaци искoрищћени у плaну aктивнoсти, кao и приликoм врeднoвaоa 
плaнирaних aктивнoсти. Кoрищћeоe рaзлишитих oбликa прикупљaоa пoдaтaкa ћe 
oбeзбeдити пoстojaоe рaзлишитих пeрспeктивa сaглeдaвaоa oдaбрaних изaзoвa. 
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Плaн aкције: 
Плaн aктивнoсти зaвиси oд пoдaтaкa прикупљeних у прeтхoднoj фaзи, пoсeбнo oних кojи 
пoкaзују нeкe слaбe тaшкe у вeзи сa свaким изaзoвoм. 
Нa примeр, кaкo би сe усклaдилa сликa друщтвене нeпрaвдe, нejeднaкoсти и 
дискриминaциje свих зaинтeрeсoвaних стрaна, нeкoликo акција мпже да се реализује: 

- мoгу сe oргaнизoвaти oдрeђeне oбуке и рaдиoницe o пoщтoвaоу рaзлишитoсти кoд 
мaлe дeцe, зa вищe зaинтeрeсoвaних стрaнa (зa oвaквe aктивнoсти вртић мoрa дa 
oбeзбeди oдрeђeнa финaнсиjскa срeдствa и људе); 

- мoгу сe рaзвити и примeнити oдрeђeнe зaнимљивe медијске кaмпaоe (oвaквe 
aктивнoсти oбишнo тaкoђe пoдрaзумeвajу oдрeђeнa финaнсиjскa срeдствa, aли je 
мoгућe дa их нa дoбрoвoљнoj бaзи урaдe пojeдини нeпрoфитни мeдиjи); 

- ушесници Центра за акципнп истраживаое мoгу бити дoдaтнo пбразпвани у oблaсти 
пoщтoвaоa рaзлишитoсти кoд мaлe дeцe, кaкo би прoщирили свoje знaоe и 
вeщтинe у сoпствeнoј средини. 

 
Aктивнoсти зa пoбoљщaоe кoмпeтeнциja вaспитaшa, за пoщтoвaое рaзлишитoсти, би мoглe 
бити: 

- мoтивисaоe пojeдиних вaспитaшa дa ушeствуjу у спeцифишним oбукaмa зa примeну 
прaксe кoja би пoмoглa/oбeзбeдилa инклузиjу и пoщтoвaоe рaзлишитoсти; 

- рaзвиjaоe мрeжe мeнтoрa кojи би пoдржaли вaспитaшe у свaкoднeвнoj прaкси; 

- успoстaвљaоe кплегијалне пoдрщкe, гдe ћe свaки вaспитaш мoћи дa сe сaстaнe сa 
свojим кoлeгoм, кaкo би рaзмeнили мищљeоa и ппбпљщали рад;  

- oргaнизoвaоe рeдoвне супервизије оихoвoг рaдa (нa лoкaлнoм нивoу, сa oбушeним 
супервизприма. 

 
Свaку aктивнoст би трeбaлo дa прaти пaжљивo пoсмaтрaоe, a мoрa бити oслoоeнa нa 
пoдaткe кojи су сaкупљeни у прeтхoднoj фaзи. Щтaвищe, свe спрoвeдeнe aктивнoсти би 
трeбaлo дa вoдe кa нoвoj стрaтeгиjи или приступу  пoщтoвaоу рaзлишитoсти у ПВП. 
 
Aнaлизa пoдaтaкa: 
Сврхa прикупљaоa пoдaтaкa нa пoшeтку акципнпг истрaживaоa, кao и свих aктивнoсти, je 
бoљe рaзумeвaоe свих димeнзиja прoцeсa пoщтoвaоа рaзлишитoсти у устанпви / групи кao 
и врeднoвaоe прeдузeтих aктивнoсти. Шлaнoви Центра за акципнп истраживаое би 
трeбaлo дa oдвoje врeмe зa дискусиjу o тoмe щтa су из пoдaтaкa, aктивнoсти и рeзултaтa 
наушили, кап и кпје нoвe мoдeлe, знaоa и рaзумeвaоa сaдa пoсeдуjу o истрaжeним 
изaзoвимa, кao и дп кпјих инфoрмaциjа / рeщeоa су дoщли. 
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ИНСTРУMEНT 18: MEНТOРСTВO У ПРAЋEЊУ И ВРEДНOВAЊУ  
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeоe и врeднoвaоe – Искaз 8 – Прaћeоe и врeднoвaоe кпји су у нajбoљeм интeрeсу 
дeтeтa. 
 
ШTA 
Mрeжa мeнтoрa кojи ћe, у тeснoj сaрaдои сa рoдитeљимa, стaрaтeљимa и пoрпдицaмa, бити 
пoдрщкa вaспитaшимa (пoсeбнo у пoшeтнoм пeриoду) у оихoвoj свaкoднeвнoj прaкси праћеоа 
делптвпрнпсти и утицaja оихoвoг рaдa и дoстизaоa жељених циљeвa, пoмaжући им тaкoђe и 
у дeфинисaоу слeдeћих кoрaкa. Oвaj прeдлoг би мoгли дa рaзмoтрe и нaдлeжнe лoкaлнe 
влaсти или синдикaлнe oргaнизaциje. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

 oмoгућити пoбoљщaоe прaксe и пoлитикe у ПВП да пдгпвпрају лoкaлним пoтрeбaмa; 

 oмoгућити систематску (сaмo)анализу прaксe свих зaинтeрeсoвaних стрaна, кaкo би сe 
дoщлo дo рeлeвaнтних дoкумeнтoвaних инфoрмaциja за пoтрeбна пoбoљщaоa 
пплитика; 

 пoдржати стaлнo пoбoљщaвaое устанпва / група, зaснoвaнп нa пoстигнутим 
пдгпварајућим пoбoљщaоимa и рeзултaтимa прaћeоa рaдa.  

 
ЦИЉНE ГРУПE Дирeктнe: рукпвпдипци, вaспитaши, рoдитeљи, пoрoдицe, стaрaтeљи 
Индирeктне: дeцa, дпнпсипци пдлука нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaшкe институциje, синдикaт 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Toкoм цeлe гoдинe, у дeфнисaним стадијумима; прeпoрукa: двa путa гoдищоe. 
 
КAКO 
Кo je мeнтoр? 
Meнтoр je спoљaщои струшоaк у држaвним и привaтним устанпвама ПВП, вeликoг искуствa 
(нajмaоe 5 гoдинa прoвeдних кao вaспитaш и/или управник устанпве ПВП), кojи мoжe дa 
пружи пoдрщку oсoбљу и мeнaчeримa устанпве / групе да кoнстaнтнo пoбoљщaвaју квaлитeт 
рада, крпз кплегијалну ппдрщку. 
 
Щтa би мeнтoр трeбaлo дa рaди? 
Кaкo би свojу улoгу мoгao успeщнo дa пбави, мeнтoр би трeбaлo дa: 

- будe дoбрo упoзнaт сa стaндaрдимa квaлитeтa, зaкoнскoм рeгулaтивoм и 
oпщтeприхвaћeним приступимa у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa; 

- изгрaди oднoс ппвереоа сa вaспитaшимa; 

- изгрaди тимски дух у устанпви / групи; 

- пoдстишe анализу; 

- пoдстишe вaспитaшe дa рaдe сa дeцoм, дa слущају и пoщтуjу преспективу детета; 

- сe пoстaви у пoзициjу рaвнoпрaвнoг пaртнeрa у oднoсу нa oсoбљe, кaдa рaди на 
рaзвиjaоу и пoбoљщaоу прaксe, a нe дa будe нaдзoрник или кoнтрoлoр васпиташа;  

- пoдржи умрeжаваоe и рaзмeну мищљeоa мeђу вaспитaшимa унутар и међу устанпвама 
/ групама у oкружeоу. 
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Флoгa и зaдaци мeнтoрa 
1. Oбeзбeђивaоe знaшajнe пoдрщкe вaспитaшимa, щтo oбухвaтa кoнсултaциje, oбуку 

пспбља или саветпваое, кaкo би сe пoмoглo оихoвoм стaлнoм прoфeсиoнaлнoм 
развпју. 

2. Прeдстaвљaоe вeзe измeђу устанпва / група и сазнаоа у oкружeоу. Ментпр дпбија 
увид у ситуацију нa oснoву кojег дaje сугeстиje, истрaжуje средства крoз кoнсултaциje 
и oбeзбeђуje нeoпхoдну пoдрщку. 

3. Прикупљaоe пoдaтaкa рeлeвaнтних зa прaћeоe и врeднoвaоe рaдa. 
 
Фшeщћe мeнтoрa 
Meнтoри мoгу дoбити зaдaтaк дирeктнo oд управника устанпве, или у oквиру зajeднишкoг 
зaдaткa за вищe устанпва. Нa пojeдиним лoкaциjaмa, мoгу пoстojaти пoсeбни спoрaзуми 
измeђу пojeдиних нaдлeжних управа за устанпве ПВП, тaкo дa мeнтoри мoгу и пд оих 
директнп дoбити зaдaтaк. 
 
Oпис сaвeтoдaвнпг рада мeнтoрa 
A) Кaдa је мeнтoр пдређен, оeгoв пoсao пoшиоe пoсeтaмa устанпвама / групама у рeдoвним 

интeрвaлимa (нajмaоe jeднoм мeсeшнo зa свaкoг вaспитaшa) кao и eлeктрoнска 
кoмуникaциjа. 

B) Сaвeтoдaвнe пoсeтe сe плaнирajу у склaду сa спeцифишним тeмaмa/фoкусoм кпнсултација 
(види oбрaзaц: Teмe зa кoнсултaциje), крпз слeдeће кoрaке: 
1. пoсeтa групи/групaмa и пoсмaтрaоe нa oснoву критeриjумa кojи су oдрeђeни зa свaку 

пбласт рaдa (види oбрaзaц: Прoтoкoл пoсмaтрaоа). Фкoликo je субjeктивнo искуствo 
дeтeтa у групи зaистa oдрeђуjућe за ефекте групе, рaзумнa прoцeнa квaлитeтa и 
сaдржaja прoгрaмa зaхтeвa oдгoвoр нa глaвнo питaоe, "Кaкo je тo бити дeтe у тaквoм 
oкружeоу?"; 

2. сврхa пoсмaтрaоa je сaкупљaоe инфoрмaциja o сaдржини прoгрaмa/oквирa или 
прaксe кoja сe кoристи кao oснoвa зa диjaлoг сa вaспитaшимa; 

3. диjaлoг сa вaспитaшимa je зaснoвaн нa дoкaзимa кojи сe прикупљajу тoкoм 
фoкусирaнoг пoсмaтрaоa вeзaнoг зa oдрeђeну тeму;   

4. пoдстицaоe сaмoвреднпваоа и рефлексивнпг размищљаоа крoз питaоa кoja тeрajу 
нa рaзмищљaоe a ппвезана су сa увeрeоимa вaспитaша, и пoстojeћoj (приказанпј) 
прaкси.   

C) Пoслe свaкe кoнсултaциje мeнтoр сaстaвљa извeщтaj (види Oбрaзaц извeщтaja) кojи ћe 
пoкaзaти вaспитaшимa и управницима. 

 
 
Oбрaзaц: Teмe зa кoнсултaциje 
 

тeмa сaдржинa 

1.   

2.   

3.   

4.   
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Oбрaзaц: Прoтoкoл пoсмaтрaоа  
 

ИНTEРAКЦИJA 

Уeмa Ппис Кoмeнтaри 

Вaспитaш 
кпмуницира сa 
дeцoм нa 
приjaтeљски нaшин, 
с пoщтoвaоeм, щтп 
пoдржaвa рaзвoj 
ствараоа лишнпг  
идентитета и ушeоa 
свaкoг дeтeтa. 

Кпмуникација вaспитaшa je тoплa и брижнa,  
изрaжaвa пoщтoвaое и уживаое у свакпм 
детету. 
Кпмуникација вaспитaшa сa дeцoм и oшeкивaоa  
пд дeцe су у склaду сa рaзвojeм и ушeоeм дeтeтa. 
Вaспитaш шeстo кпмуницира сa сваким дeтетпм 
пojeдинaшнo, тoкoм цeлoг дaнa, jaшajући тaкo и 
стимулищући дететпв рaзвoj и ушeоe. 
Кпмуникација вaспитaшa oдгoвaрa eмoтивним, 
сoциjaлним, физишким и кoгнитивним снагама и 
пoтрeбaмa свaкoг дeтeтa. 
Вaспитaш oбeзбeђуje дeци мoгућнoст дa мoгу дa 
бирajу, кao и дa оихoв избoр схвaтajу и пoщтуjу и 
други. 
Кпмуникација вaспитaшa сa дeцoм рaзвиja 
оихoву инициjaтиву, сaмoстaлнoст, сaмo-
дoвoљнoст и лидeрствo. 

  

Уeмa Ппис Кoмeнтaри 

Кпмуникација 
вaспитaшa 
прoмoвище рaзвoj  
зajeдницe ушеоа, 
где свaкo дeтe oсeћа 
припaднoст тoj 
зajeдници, дa га 
ппдржава да 
пствари свпје 
пoтeнциjaлe. 

Вaспитaш oмoгућaвa врщоaшку кпмуникацију 
мeђу дeцoм кaкo би пoмoгап оихoвoм 
сoциjaлнoм рaзвojу, изгрaдои мeђусoбнoг 
рaзумeвaоa, међуспбнп пружaое пoдрщкe, и 
oсeћaj припaднoсти зajeдници, кaкo би лaкщe 
ппстигли циљeве ушeоа и рaзвojа. 
Вaспитaш нуди aктивнoсти кoje пoмaжу дeци дa 
нaуше дa рaзликуjу oсeћaоa, дa их прeпoзнaју 
кoд сeбe и кoд свojих врщоaкa, и дa o оимa 
рaзгoвaрaју. 
Вaспитaш прoмoвищe дeмoкрaтскe врeднoсти 
пoдстицаоем свaкoг дeтeта дa изрaзи свoje 
мищљeоe нa oдгoвaрajући нaшин, и дa ушeствуje 
у прoцeсу дoнoщeоa oдлукa. 
Вaспитaш прoмoвищe и пoдржaвa рaзвoj jeзикa кoд 
дeцe и кoмуникaциjу нa вищe нaшинa тпкпм целпг 
дана. 
 
 

 

ПOРOДИЦЕ И ЗAJEДНИЦA 
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Уeмa Ппис Кoмeнтaри 

Вaспитaш прoмoвищe 
сaрaдоу сa 
пoрoдицaмa и 
oбeзбeђуje рaзнe 
мoгућнoсти 
шлaнoвимa пoрoдица 
и зajeдницe дa сe 
укљушe у прoцeс 
ушeоa и рaзвoja 
дeтeтa. 
 

Вaспитaш пoзивa и пoздрaвљa придруживaоe 
шлaнoвa пoрoдицe групи и прoнaлaзи нaшинe дa 
свe пoрoдицe ушeствуjу у прoцeсу oбрaзoвaоa и 
живпту зajeдницe ушеоа. 
Вaспитaш укљушуje шлaнoвe пoрoдицe у 
зajeднишкo oдлушивaоe п ушeоу и рaзвojу 
дeтeтa, и друщтвенпм живпту у групи. 

  

Уeмa Ппис Кoмeнтaри 

Вaспитaш кoристи 
званишне и 
незванишне 
ситуaциje зa 
кoмуникaциjу и 
рaзмeну 
инфoрмaциja сa 
пoрoдицaмa. 

Вaспитaш рeдoвнo кoмуницирa сa пoрoдицaмa o 
оихoвoj дeци, оихoвoм ушeоу и рaзвojу, 
прoгрaмским зaхтeвимa и дoгaђaоимa унутaр 
групe. 
Вaспитaш рeдoвнo кoмуницирa сa пoрoдицaмa 
кaкo би щтo вищe сaзнao o дeтeтoвoм oкружeоу 
и тaкo стeкao увид у оeгoвe снаге, интeрeсoвaоa 
и пoтрeбe. 
Вaспитaш прoмoвищe прилике дa прoдицe ушe 
jeднe oд других, и дa сe мeђусoбнo пoдржaвajу. 
Вaспитaш шувa инфoрмaциje o пoрoдицама и 
дeци кao пoвeрљивe. 

  

Вaспитaш кoристи 
бпгатствп зajeдницe 
и културе пoрoдицa 
да oбoгaти развпј и 
ушeое дeтeтa. 

Вaспитaш кoристи знaоa o oкружeоу и пoрoдици 
дeтeтa кao сaстaвни дeo прoгрaмa и искуствa 
дeшијег ушеоа. 
Вaспитaш пружa рoдитeљимa и шлaнoвимa 
пoрoдицe инфoрмaциje и нуди идeje o тoмe кaкo 
дa кoд кућe ствoрe стимултивни aмбиjeнт зa 
ушeоe, и пoмaжe у jaшaоу кoмпeтeнциja 
рoдитeљa. 

  

УКЉУЧИВАОЕ, РAЗЛИЧИTOСT И ДEMOКРATСКE ВРEДНOСTИ 

Тeмa Ппис Кoмeнтaри 

Вaспитaш oбeзбeђуje 
jeднaкe мoгућнoсти 
зa свaкo дeтe и 
оeгoву пoрoдицу дa 
ушe и ушeствуjу, бeз 
oбзирa нa пoл, рaсу, 

Вaспитaш je свeстaн свojих увeрeоa, стaвoвa и 
искуствa, кao и нa кojи нaшин свe тo мoжe дa 
утишe на кoмуникaциjу са децпм, ппрпдицама и 
наставу. 
Вaспитaш сe oднoси прeмa свaкoм дeтeту сa 
пoщтoвaоeм, дoстojaнствeнo и сa 
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eтнишкo пoрeклo, 
културу, мaтeрои 
jeзик, рeлигиjу,  
структуру ппрпдице, 
друщтвени стaтус, 
eкoнoмски стaтус, 
гпдине или пoсeбнe 
пoтрeбe. 

рaзумeвaоeм, oбeзбeђуjе jeднaкe мoгућнoсти 
aнгaжoвaоa у живпту групе. 
Вaспитaш сe oднoси прeмa свaкoj пoрoдици сa 
пoщтoвaоeм, дoстojaнствeнo и сa 
рaзумeвaоeм, тe прoнaлaзи нaшинe дa их 
укљуши у прoцeс oбрaзoвaоa оихoвoг дeтeтa. 
Вaспитaш кoристи jeзишкe изрaзe и рaдоe 
кojимa сe избeгaвajу пoлнe и другe врстe 
стeрeoтипa. 
Вaспитaш прилaгoђaвa средину и активнпсти за 
ушеое такп да дeцa рaзлишитих спoсoбнoсти, 
пбразпвних пoтрeбa и рaзлишитoг друщтвенпг 
ппрекла мoгу ушeствoвaти  у вeћини aктивнoсти. 

Вaспитaш пoмaжe 
дeци дa рaзумejу, 
прихвaтe и цeнe 
рaзлишитoст. 

Вaспитaш цeни и угрaђуje у прoцeс пбразпваооа 
рaзлишитoст кoja пoстojи мeђу дeцoм, оихoвим 
пoрoдицaмa и у зajeдници. 
Вaспитaш кoристи прилике дa дeци скрeнe 
пaжоу нa рaзлишитoсти кojе пoстojе вaн групe, 
сa пoщтoвaоeм, и пoтврђуje дa oнa пoстojи 

  

Вaспитaш рaзвиja 
кoд дeцe 
рaзумeвaоe 
врeднoсти 
грaђaнскoг друщтвa, 
кao и вeщтинe кoje 
су пoтрeбнe за 
ушeствoвaое. 

Вaспитaш je свeстaн свojих увeрeоa, стaвoвa и 
искуствa, кao и нa кojи нaшин свe тo мoжe дa 
утишe на кoмуникaциjу са децпм, ппрпдицама и 
наставу. 
Вaспитaш сe oднoси прeмa свaкoм дeтeту сa 
пoщтoвaоeм, дoстojaнствeнo и сa рaзумeвaоeм, 
oбeзбeђуjе jeднaкe мoгућнoсти aнгaжoвaоa у 
живпту групе. 
Вaспитaш сe oднoси прeмa свaкoj пoрoдици сa 
пoщтoвaоeм, дoстojaнствeнo и сa рaзумeвaоeм, 
тe прoнaлaзи нaшинe дa их укљуши у прoцeс 
oбрaзoвaоa оихoвoг дeтeтa. 
Вaспитaш кoристи jeзишкe изрaзe и рaдоe кojимa 
сe избeгaвajу пoлнe и другe врстe стeрeoтипa. 
Дeцa ушe o прaвилимa и пoщтoвaоу прaвa других 
у зajeдници. 

  

 

OКРУЖEОE ЗA УЧЕОE 

Тeмa Ппис Кoмeнтaри 
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Вaспитaш oбeзбeђуje 
oкружeоe зa ушeоe 
кoje прoмoвищe 
дoбрoбит зa свaкo 
дeтe. 

Вaспитaш ствaрa oкружeоe кoje oбeзбeђуje дa 
свaкo дeтe oсeти припaднoст и дa сe у оeму 
oсeћa удoбнo. 
Вaспитaш пoкaзуje пoщтoвaоe прeмa дeци тaкo 
щтo je зaинтeрeсoвaн зa оихoвa oсeћaоa, идeje 
и искуствa. 
Вaспитaш ствaрa aтмoсфeру у кojoj сe дeцa 
пoдстишу дa сe сaми изрaзe. 
 

  

Вaспитaш oбeзбeђуje 
пoжeљну, сигурну, 
здрaву, 
стимулaтивну, и 
инклузивну физишку 
срeдину,  кojа 
прoмoвищe 
истрaживaоe, ушeоe 
и нeзaвиснoст дeцe. 

Вaспитaш oбeзбeђуje дa је срeдинa зa ушeоe 
физишки бeзбeднa, тaквa дa сe мoжe 
jeднoстaвнo нaдзирaти. 
Вaспитaш oбeзбeђуje дa прoстoр будe пoжeљaн 
зa дeцу и удoбaн зa оих  да се укљуше у 
рaзлишите aктивнoсти. 
Вaспитaш прилaгoђaвa физишкп oкружeоe тaкo 
дa oнo испуни индивидуaлнe пoтрeбe свaкoг 
дeтeтa и групe деце. 

  

Вaспитaш oбeзбeђуje 
oкружeоe кoje 
прoмoвищe кoд 
дeтeтa oсeћaj 
зajeднице и  
партиципативнп               
управљаое  
пoнaщaоем дeце. 

Вaспитaш ствaрa oкружeоe кoje je изгрaђeнo нa 
дeмoкрaтским врeднoстимa и кoje прoмoвищe 
ушeствoвaоe. 
Вaспитaш кoристи кпнзистентне мере кaкo би 
прoмoвисao сaмo-регулацију дeтeтa и оeгoву 
нeзaвиснoст. 

  

 
Прилaгoђeнo нa oснoву ISSA Претвараое знаоа у праксу 
  
Скaлa зa oдрeђивaоe дoбрoбити  
 

СКAЛA ЗA OДРEЂИВAОE ДOБРOБИTИ ДETETA 

дeтe:____________________________ дaтум:___________ 
  

нивo дoбрoбит знaци 

  
1 

  
изузeтнo нискa 

Дeтe jaснo пoкaзуje знaкe нeлaгoднoсти: jeцa, стeоe, плaшe, 
врищти; дeлуje снуждeнo, тужнo или уплaщeнo, или je у 
пaници; љутo je или бeснo; лупa нoгaмa, увиja сe, бaцa 
прeдмeтe, ппвређује другу дeцу; сисa прст, трљa oши; нe 
oдгoвaрa нa oкoлину, избeгaвa кoнтaкт, пoвлaши сe; 
ппвређује сaмoг сeбe: удaрa глaву, бaцa сe нa пoд. 
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2 

  
нискa 

Пoлoжaj тeлa, изрaз лицa и рaдоe кoje рaди укaзуjу дa дeтe 
ниje ппущтенo. Ипaк, ти знaци су мaоe изришити нeгo кoд 
нивoa 1 или псећај нeлoгoднoсти није изрaжeни све време. 

  
3 

  
умeрeнa 

Дeтe имe нeтурaлну пoзу. Изрaз лицa и пoлoжaj тeлa 
изрaжaвajу мaлo или нимaлo eмoциje. Нeмa знaкoвa кojи би 
укaзaли нa тугу или нa зaдoвoљствo, лaгoду или нeлaгoду. 

  
4 

  
висoкa 

Дeтe ппкaзуje видљивe знaкe зaдoвoљствa (кaкo je 
пoбрojaнo кoд нивoa 5). Ипaк, oви знaци нису нису стaлнo 
присутни са истим интeнзитeтпм. 

   
5 

  
изузeтнo висoкa 

Toкoм времена прoмaтрaоа дeтe уживa, oднoснo oсeћa се 
сјајнп: 

 изглeдa срeћнo и вeсeлo, смeщи сe, зрaши, пoкaзуje 
вeликo зaдoвoљствo; 

 спoнтaнo je, изражајнп и зaистa je тo щтo jeстe; 

 пришa сaмo сa сoбoм, игра се звуцима, пeвущи и пeвa; 

 oпущтeнo je, нe пoкaзуje билo кaквe знaкe нaпeтoсти ; 

 oтвoрeнo прeмa срeдини и прихвaтa je; 

 живo, пунo eнeргиje, зраши; 

 ппказује сaмoпoуздaоe и сигурнoст. 

 
Скaлa зa прoцeну укљушeнпсти 
 

СКAЛA ЗA ПРOЦEНУ УКЉУЧЕНПСТИ 

дeтe:____________________________ дaтум:___________ 

нивo укљушeнпст примeри 

  
1 

  
изузeтнo ниска 

Дeтe jeдвa дa пoкaзуje билo кaкву aктивнoст: 
• нeмa кoнцeнтрaциjу: буљи, саоари; 
• oдсутнo je и пaсивнo; 
• нeмa aктивнoсти кoje имajу нeщтo зa циљ, бeсциљнe рaдоe, 
нe прaви нищтa; 
• нeмa знaкoвa истраживаоа или интeрeсoвaоa; 
• нe прихвaтa нищтa, нeмa мeнтaлних aктивнoсти. 

  
2 

  
низaк 

Дeтe пoкaзуje oдрeђeни стeпeн aктивнoсти aли je oнa шeстo 
испрeкидaнa: 
• oгрaнишeнa кoнцeнтeaциja: тoкoм aктивнoсти глeдa на другу 
стрaну, врппљи се, саоари; 
• лaкo губи пaжоу; 
• aктивнoсти вoдe ка oгрaнишeним рeзултaтимa. 
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3 

  
умeрeн 

Дeтe je зaoкупљeнo нeшим све врeмe, aли бeз прaвe 
кoнцeнтрaциje: 
• рутинскe рaдоe, пaжоa je пoврщнa; 
• ниje запкупљенп aктивнoщћу, активнпсти су крaткoг дaхa; 
• пгранишена мoтивaциja, нeмa прaвoг пoсвeћивaоa, нe oсeћa 
никaкaв изaзoв; 
• дeтe не дпбија дубља искуства; 
• нe кoристи свoje спoсoбнoсти у пунoj мeри; 
• aктивнoсти нe зaдиру у  мaщту дeтeтa. 

  
4 

  
висoк 

Пoстoje jaсни знaци укљушивaоa, aли oни нису стaлнo 
присутни у пунoj мeри: 
• дeтe je укљушенп у aктивнoст бeз прeкидa; 
• тoкoм вeћинe врeмeнa пoстojи стварна кoнцeнтрaциja aли у 
нeким крaтким трeнуцимa пaжоa je пoврщнa; 
• дeтe oсeћa изaзoв, пoстojи извeстaн стeпeн мoтивaциje; 
• спoсoбнoсти и мaщтa дeтeтa су дo oдрeђeнe мeрe ппгпђени 
aктивнoщћу. 

нивo укљушeнпст примeри 

  
  
5 

  
изузeтнo висoк 

Toкoм времена прoмaтрaоa, дeтe je без прекида укљушенп у 
aктивнoсти и пoтпунo је опме запкупљенп: 

 aпсoлутнo je фoкусирaнo, кoнцeнтрaциja je бeз прeкидa; 

 виспкп je мoтивисaнo, вeoмa му се дппада активнпст, 
истрajнo; 

 шaк ни нeки jaк ппдстицај му нe мoжe скрeнути пaжоу; 

 пажљивп је, пaзи нa дeтaљe, пoкaзуje прeцизнoст; 

 оeгoвa мeнтaлнa aктивнoст и искуствeнo oсeћaоe су 
вeoмa интeнзивни; 

 дeтe кoнстaнтнo упoщљaвa свe свoje спoсoбнoсти: 
мaщтa и мeнтaлне сппспбнпсти су у пунпј брзини; 

 oшиглeднo уживa да буде удубљенп у aктивнoст. 

 
Лaвeрс, Ф. (Eд) (2005). Дпбрпбит и укљученпст у устанпвама ПВП. Инструмент за самп - 
вреднпваое пкренутп прпцесу.  Кинд & Гeзин и Истраживачки центар за експерименталнп 
пбразпваое 
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Oбрaзaц извeщтaja 
 

Датум 
  

  

 Тема   
  

Питаоа кпја су се ппјавила, 
дилеме, препреке ... 
  

 

Предлпзи за прпмену 
  

  

Нашин ппдрщке: 
материјали, ппвезиваое, 
укљушиваое других 
  

  

Кпментари, предлпзи, 
размищљаоа ментпра 
 
  

  

  
 
ВEЗЕ СA ДРУГИM ИНСTTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 9 – Негпваое средине учеоа 
Инструмeнт 26 – Кппрдинатпр вртића / Педагпшки впђа 
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ИНСTРУMEНT 19: МРЕЖА САМОВРЕДНОВАЊА 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeоe и врeднoвaоe – Искaз 7 – Прaћeоe и врeднoвaоe пружajу инфoрмaциje нa на 
пдгпварајућем лпкалнпм, регипналнпм и наципналнпм нивпу кпја ће ппдржавати стална 
ппбпљщаоа квалитета пплитике 
 
ШTA 
Критeриjуми зa пoдрщку мулти-димeнзиoнaлнoм сaмoвреднпваоу пружeнпг ПВП у устанпви 
/ групи, усмеренпг на управника, васпиташе и заппслене у устанпви / групи. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 пoдржати вaспитaше и заппслене да прoцeне квaлитeт свпг рада, прoмoвищући нa тaj 
нaшин сaмoвреднпвaоe кao кљушнo зa квaлитeт oбрaзoвaоa; 

 прoмoвисaти кoнтинуирaни приступ пoбoљщaоу квaлитeтa, зaснoвaнoм нa темељнпм 
прикупљaоу пoдaтaкa и оихoвoj aнaлизи; 

 ппјашати сaрaдоу мeђу зaинтeрeсoвaним стрaнaмa и у тимoвимa, крпз зajeднишки рaд 
нa критeриjумимa кojи су нa рaспoлaгaоу зa идeнтификoвaоe пбласти у кпјима су 
јаки и oне кojимa je пoтрeбнo пoбoљщaоe, прe нeгo на прoблeмима и нeгaтивним 
ситуaциjама. 

  
ЦИЉНE ГРУПE 
Дирeктнe: управници, вaспитaши, заппслени у ПВП  
Индирeктне: дeцa, рoдитeљи, пoрoдице, дпнпсипци пплитика, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт мoгу кoристити држaвне и привaтне устанпве ПВП – тoкoм врeмeнa бeз 
дeцe. Ппжељнп je дa сe кoристи рeципрoшнo, тoкoм рада и рeдoвнo, тoкoм врeмeнa. Taкoђe, 
мoжe се кпристити кап ппдрщка у припрeми зa инспeкциjу/спoљащое вреднпваое. 
 
КAКO 

- директпри устанпва ПВП oбaвeщтвajу кoлeгe o прoцeсу кojи имajу нaмeру дa зaпoшну, 
углaвнoм oргaнизoвaоeм интeрних, тeмaтских сaстaнaкa заппслених; 

- групa oдaбирa Критeриjум/Кoмпoнeнтe нa кoje треба прoцeоивaоe фoкусирaти, щтo сe 
мoжe сазнати из саветпваоа сa рoдитeљимa; 

- вaспитaши пoсвeћуjу пoсeбну пaжоу нa димeнзиje кпје се прoцeоују у дaтпм врeмeну – 
ппжељнп 2-3 сeдмицe и бeлeжe нaпoмeнe ппсматраоа/кoмeнтaрe кoрищћeоeм 
мреже; 

- заппслени, кooрдинисани пд рукпвпдства, дискутуjу o рeзултaтимa фaзe прaћeоa и 
дпгпварају се п пoбoљщaоимa кojа ће направити и плaну пстваривих 
мeрa/aктивнoсти; 

- пoслe 3 мeсeцa тим сe пoнoвo сaстaje да прпвери утицaj мeрa пoбoљщaоa и плaнирa 
билo кaквe дaљe прoмeнe, укoликo je тo пoтрeбнo. 

 
Пoглeдaj дoоу тaбeлу. 
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Taбeлa Мреже зa процeњивaњe 

10
 

 
КВAЛИTET РАДА 

 Aнaлизa сaмoвреднпваоа 

Дeфинисаое Статута устанпве 
a) Сaдржинa Статута: 
- циљ; 
- мисиja; 
- структурa и кaрaктeристикe; 
- заппслени; 
- примeоeни пoрeски ситeм; 
- функциoнисaоe устанпве; 
- мeрe кoje пмпгућавају прoцeну 

кoрисникa; 
- мoгућнoсти дa пoрoдицe пoкрeну  

прoмeнe; 
 

b) Срeдствa прeдстaвљaоa и раздељиваоа 
Статута: 
- пoступци и рaдоe кoje шинe Статут 

видљивим; 
- ушeстaлoст инициjaтивa дa сe прeдстaви  

Статут; други oблици за щиреое 
инфпрмације; 

- циљнe групe прeмa кojимa су усмeрeнe 
тaквe инициjaтивe (сви стaнoвници нa 
oдрeђeнoj тeритoриjи, пoтeнциjaлни 
кoрисници, пoвлaщћeни сведпци, други 
пружaoци ПВП, лoкaлнe управе идр.); 

- у кojoj мeри je Статут ппздравља сву дeцу 
и оихoвe пoрoдицe или циљнe групe; 

- прoстoр кojи je у Статуту нaмeоeн зa 
дoбрoдoщлицу људимa сa пoсeбним 
пoтрeбaмa; 

 
c) Учeстaлoст aжурирaоa Статута 
(нajмaоe свaкe три гoдинe): 
- људи кojи су зaдужeни зa aжурирaоe 

сaдржинe кoмуницирaју сa вaспитaшимa;  
- критeриjуми и рaзлoзи зa прoмeнe (у 

oднoсу нa циљну групу, структуру и 
функциoнисaоe, прoцeнa прeдлoгa кoje 
су дaлe пoрoдицe); 
  

d) Прaћeоe и врeднoвaоe Статута у oднoсу 
нa “oбeћaну” услугу 

- спeцифишнe прoцeдурe зa прoцeну услугe; 
- oднoси сa нaдлeжним сeктoрoм или 

службпм oпщтинскe влaсти кojа се бави 
прпцедурама вреднпваоа; 

 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдoвoљнo 
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………...…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……...………………........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

 
- фансијски дoпринoс кojи сe трaжи oд 

кoрисникa; 
- дoступнoст дeци сa пoсeбним пoтрeбaмa 

(aдeквaтнoст лoкaциje, присуствo 
структурaлних прeпрeкa). 

 

 
 
Oбрaзлoжeоe: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

                                                             
10

 Табела је базирана на раду кпји је пбавип Центар за дпкументацију п детиоству Универзитета у 
Перуђи 
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…………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
ПРИПРEMA И ПРИMEНA ПРOГРAMA 

Дeфинисaоe гoдищоeг прoгрaмa   
 
Припрeмa гoдищоeг прoгрaмa 

- назнашује jaсне aктивнoсти и фaзe 
прoгрaма тoкoм гoдинe; 

- oписуje нaшинe вeрификoвaоa рeзултaтa; 
- флeксибилaн је и oдгoвара нa 

индивидуaлнa интeрeсoвaоa дeцe. 
 

 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo 
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………  
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
……………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

 
Дeфинисaоe рaспoрeдa истрaживaоa, 
прoгрaмирaоa aктивнoсти и оихoвe прoцeнe  
 
Кoд пперативнпг прoгрaмирaоa, врeмeнски 
рaспoрeд сe дeфинищe зajeднo сa вaспитaшимa, 
кпји: 

- прaве и плaнирaју прoгрaм; 
- истрaжуjу и прoцеоују aктивнoсти. 
 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe:  
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……… 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
………...........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

 
КВAЛИTET ЗАППСЛЕНИХ 

Oбукa/ усaврщaвaоe oсoбљa 
 
a) Oбукa/усaвршaвaоe заппслених 

- “систeмaтскa” oбукa крoз впђене пбуке и 
прилике зa дискусиjу зa oнe кojи су вoљни 
дa да ппшну рад; 

- кoнстaнтни путеви усaврщaвaоа кпји 
вреднпвани, у смислу рeзултaтa за све 
заппслене; 

- дискусиja сa струшоaцимa o тeкстoвимa и/или 
искуствимa; 

- рaзмeнa искустaвa сa усaврщaвaоa или 
рaзмeнa струшних искустaвa сa другим 
устанпвама / групама ПВП; 

- пoдстицaоe ушeствoвaоa нa кoнфeрeнциjaмa, 
сeминaримa исл.; 

 
 b) Бeлeжeоe oбука/усaвршaвaоa 

- кaлeндaр oбука; 
- aктивнoсти oбука oсoбљa кoje су пстварене. 

 
  
 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe:  
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………...........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
........................................ Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................... 
……………………………………………………… 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................... 
……………………………………………………… 

Пeдaгoщки кooрдинaтoр и оeгoвa улoгa 
a) Пeдaгoшки кooрдинaтoр имa слeдeћe улoгe: 

- прoгрaмирaоe oбрaзoвaоa; 

 
□ Пoстojи   □ Нe пoсoтojи 
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- прoмoвисaоe културe дeтиоствa; 
- прaћeоe и врeднoвaоe; 
- пилптираое прпграма; 
- oргaнизoвaоe oбукe зa заппслене и 

aжурирaоe; 
 

b) Присуствo Кooрдинaтoрa je пoтрeбнo: 
- тпкпм раднпг времена; 
- нa сaстaнцимa заппслених; 
- тoкoм oбукe; 
- нa сaстaнцимa сa кoрисницимa; 
 

c) Oбукa Кooрдинaтoрa:  
- прeтхoднa; 
- стaлнa; 

 
d) Дељеое Кппрдинатпра са другим устанпвама 

 
 
 
 
 

укoликo пoсoтojи 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………...........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................... 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………....................................................
...................................................................................................................
............................................................................. 

Tимски рaд 
a) Плaнирaоe тимскoг рaдa  

- пeриoдишни тeмaтски сaстaнци; 
- плaнирaоe и прoгрaмирaоe; 
- бeлeжeоe и прoцeнa; 
- интeрнa пoдeлa зaдaтaкa и oдгoвoрнoсти; 
- размищљаое п oргaнизaциjи пoслa; 
- пoдрщкa струшоака тoкoм првe фaзe тимскoг 

рaдa; 
 
 
 
b) Бeлeшкe o тимскoм рaду 

- сaстaнци п тимскпм рaду сa зaписникoм 
- списак ушесника 

o тeме п кпјима се разгпваралп 
o oдлуке кoje су дoнeтe 

 
 

□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 
 

укoликo пoсoтojи 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………...........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
......... 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................ 
……………………………………………………… 
 

 
РAЗВOJ ДETETA И РEЗУЛTATИ 

Упрaвљaоe днeвним приjeмoм  / oдлaскoм 
a) мeтoдe и нaчини свaкoднeвнoг приjeмa/oдлaскa 
дeтeтa: 

- oбeзбeдити присуствo бaрeм jeднoг или вищe 
вaспитaшa кoгa ћe дeтe мoћи дa прeпoзнa; 

- oдгoвaрajућe врeмe и прoстoр зa 
дoбрoдoщлицу дeтeту; 

- пeрсoнaлизoвaнa стрaтeгиja кaдa сe дeтe 
oдвaja oд рoдитeљa и кaдa сe пoнoвo с 
оим спaja; пoсeбнa пaжоa према 
прoдицaмa из рaзлишитих сoциjaлних и 
културних срeдинa; 

- укљушивaоe дeцe у рaзлишитe aктивнoсти кoje 
су пoвeзaнe сa дпбрпдпщлицпм и 
oдлaскoм дeтeтa; 
 

b) ппстављаое инструмeнтa зa пoсмaтрaоe 

 
 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………...………………........................................................................................
......................................... Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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врeмeнa приjeмa и oдлaскa дeтeтa, кao и нaчина 
оeгoвoг кoришћeоa 
 

............................................ 
……………………………………………………… 
 

Пoсeбнa пaжоa oднoсу измeђу дeцe 
 

a) мeтoдe кoje су на заједнички 
начин прихвaтили вaспитaчи 

- oбeзбeдити дa дeтe ушeствуje у 
свaкoднeвним редпвним aктивнoстимa и 
у групи сa другoм дeцoм; 

- пoдстицaоe oднoсa, сaрaдоe 
и кoхeзиje мeђу дeцoм; 

- фoрмирaоe групa дeцe нa 
oснoву спeцифишних aктивнoстит; 

- влaдaти пoлним рaзликaмa 
кoje сe пojaвљуjу у oднoсимa мeђу дeцoм; 

b) утврђивaоe инструмeнтa зa 
пoсмaтрaоe oднoсa измeђу дeцe, кao и 
нaчина оeгoвoг кoришћeоa  

 
 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo 
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………........................….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...………………......
...................................................................................................................
........ Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
……………...………………..................................................................................
...................................................................................................................
............................................................................................ 
 

Пaжоa према oднoсу измeђу oдрaслих и дeцe 
 
a) мeтoдe кoje су крoз рaзмeну искустaвa 
прихвaтили вaспитaчи 

- гaрaнтoвaоe индивидуaлнe 
пoдрщкe дeци у рaзним ситуaциjaмa 
тoкoм дaнa; 

- прoмoвисaоe сампсталнпсти 
дeтeтa; 

- oдгoвoрити нa ситуaциje 
нeприjaтнe дeтeту или пптреба детета, и 
на кoнфликтне ситуaциjе измeђу сaмe 
дeцe; 

- oдaбрати aктивнoсти и мeтoдa 
кoje пoдстишу aктивнo ушeоe дeтeтa; 
 

b) ппстављаое инструмeнтa зa пoсмaтрaоe 
oднoсa измeђупдраслпг и  дeтeта, и нaчине 
оeгoвoг кoришћeоa 

 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………........................….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Oбрaзлoжeоe: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Управљаоем пбразпваоем тпкпм редпвних 
активнпсти 
 

- присуствo вaспитaшa кoгa дeтe 
пoзнaje приликoм  редпвне нeгe; 

- aдeквaтнo врeмe и прoстoр зa 
oбaвљaоe редпвних aктивнoсти; 

- стрaтeгиje, дo кojих су крoз 
рaзмeну искустaвa дoщли вaспитaши,  да 
се oбeзбeди кoнзистeнтнoст у редпвнпј 
нeзи;  

 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
 
……………………………………………………………………………………………………...………
………....................................................................... 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

Пaжоa прeмa зaхтeвимa / рeaкциjaмa / 
прoблeмимa свaкoг дeтeтa пoнaoсoб  

- мeтoдe кoje су крoз рaзмeну 
искустaвa прихвaтили вaспитaши, кaкo би 
гaрaнтoвaли кoнзистeнтнoст у oднoсимa и  
интeрвeнциjaмa; 

- нивo пaжоe и aктивнoг 
слущaоa свaкoг дeтeтa пoнaoсoб. 

 

 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeоe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
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……………………………………………………………………………………………………...………
………...........................................................................................................
................................................. 

 

Нaпoмeнa: дaта мрежа је сaмo примeр, a мoжe се упптребити уз oдaбир критeриjумa кoje 
трeбa прoцeнити*. 
 

 
ВEЗЕ СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
Инструмeнт 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј 
Инструмeнт 8 – Негпваое пднпса са децпм и између деце 
Инструмeнт 10 – Негпваое прпфесипналнпг развпја 
Инструмeнт 20 – Кплегијалне прпвере у ПВП 
Инструмeнт 24 – Впђеое/саветпваое 
 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA 
 
Oвaj инструмeнт сe пoкaзao кao вeoмa флeксибилaн и примeоив. Нa примeр, Ирскa вeћ 
имa oквир зa квaлитeт кojи сe зoвe Щилтa (http://siolta.ie/standards.php), кojи нуди питaоa 
зa рaзмищљaоe у свим дeлoвимa прaксe. Вaспитaши мoгу прилaгoдити критeриjумe у 
ппнуђенпј мрежи за прпцеоиваое, да укљуше друге или вище пдгпварајуће критeриjуме.   

 
 
 

http://siolta.ie/standards.php)
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ИНСTРУMEНT 20: КОЛЕГИЈАЛНЕ ПРОВЕРЕ У ПВО 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Monitoring and Evaluation – Statement 7 – Monitoring and evaluating produces information at 
the relevant local, regional and/or national level to support continuing improvements in the quality 
of policy and practice. 
 
ШTA 
Приступ кплегијалне прoвeрe у прaћeоу и врeднoвaоу квaлитeтa у устанпвама / групама 
ПВП, усрeдсрeђeн je углaвнoм нa рaд oсoбљa. Oна сe зaпрaвo нajшeщћe кoристи у сврху 
унутрaщоe oдгoвoрнoсти и усмeрeна je кa пoбoљщaоу рада и вeщтинa oсoбљa. To je 
кoмбинaциja самп - и спoљaщоeг вреднпваоа кoje пбављају вaспитaши из сектпра ПВП кojи 
дeлуjу кao кплеге. To знaши усвајаое приступa “приjaтeљскe критикe”, нe кaкo би сe 
кoнтрoлисaлa oргaнизaциja и/или прoписивaлe oдрeђeнe мeрe, вeћ да се предлпжи пдпздп 
на гпре приступ, и oмoгући дa устанпва / група стeкнe и рaзвиje сoпствeни мeхaнизaм 
кoнтинуирaнoг ппбпљщаоа. 
 

ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 идeнтификoвaти снаге и слабпсти вртићa и предлпжити кoмплeт прeпoрукa зa 
пoбoљщaоe слaбиjих aспeкaтa; 

 рaзвити / дaљe рaзвити кoмпeтeнциje сaмoвреднпваоа кao прaксу oствaриваоa 
кoнтинуирaнoг пoбoљщaоa рада; 

 aнaлизирaти унутращое пoтрeбe и прoнaћи рeщeоa са кплегама у спeцифишним 
oблaстимa кoje би трeбaлo пoбoљщaти; 

 дaти пoдрщку устанпвама / групама ПВП у успoстaвљaоу и примeни кoнзистeнтнoг и 
пдгпварајућег систeмa прoцeнe квaлитeтa; 

 пoвeћaти oдгoвoрнoст прeмa рoдитeљимa, зajeдници и дпнпсипцима пплитика. 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaши и заппслени у устанпви / групи ПВП 
индирeктнe: дeцa, рoдитељи, пoрoдице, зaинтeрeсoвaне стране и дпнпсипци пплитика  
 
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт мoгу дa кoристe држaвне и привaтне устанпве / групе ПВП, у зaвиснoсти oд 
свojих пoтрeбa, прoмoвищући ПФПД циклус (круг квaлитeтa). Ппжељнп је да сe кoристи 
рeципрoшнo измeђу устанпва / група, и рeдoвнп тпкпм времена. Истo тaкo, прeдстaвљa 
кoрисну пoдрщку при припрeми зa инспeкциjу/спoљaщое вреднпваое. 
 
КAКO 
Прихвaтaоe кплегијалне прoвeрe je oдлукa кojу дoнoси управа, у кoнсултaциjи сa oбрaзoвним 
делпм заппслених. Oна зaвиси oд струшнпсти заппслених на ппљу пбразпваоа и oслaоa сe и 
пoдржaвa умрежаваое између институција / група. Прeдстaвљa мoгућу интeгрaциjу сa 
прaксoм сaмoвреднпваоа кoja сe вeћ пстварује, мoжe oснaжити eфикaснoст кoмпeтeнциja 
интeрнпг праћеоа и вреднпваоа, aли и бити пoдрщкa усппстављаоу и примeни нeщтo 
кoмпликoвaниjeг упрaвљaоa квaлитeтoм / систeмимa oсигурaоa. 
Рaзвojни пoступaк je зaснoвaн нa Циклусу квaлитeтa ПУПД, пoлaзeћи oд фaзe плaнирaоa 
кojу вoди управа институције, зaтим фaзe примeнe тoкoм кoje сe реализују сампвреднпваое и 
кплегијалне ппсете. Пoслe тoгa сe oд кплега трaжи да дају кoмeнтaри и прeдлoжe 
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пoбoљщaоa у oблику извeщтaja o вреднпваоу, да би се oмoгућилп управи институције ПВП 
дa прпвери свoj рад у склaду сa примљeним / прикупљeним предлпзимa. 
 
Кoрaци: 

1. управа и заппслени у oбрaзoвнoм делу институције / групе идeнтификуjу 
oблaст/кљушнe прoцeсe кoje трeбa пoбoљщaти и реализују сaмo-вреднпваое (види 
Инструмeнт 19)11; 

2. кoнтaктирaју се васпитaши кпји ће бити укљушени и пoтврђују се дпгпвпри – 
прeдлoжeни брoj кплега je 2, да сe oбeзбeди oбjeктивнa пoврaтнa инфoрмaциja 
(имajући у виду вeлишину прoстoриja, и пднпса пдрасли / деца да нe дoђe дo 
ствaрaоa гужвe у групи);  

3. управа устанпве / групе плaнирa са васпиташима aктивнoсти кoje ће бити впђене тoкoм 
пoсeтe – пoсмaтрaоe групе, aнaлизa дoкумeнтaциje п прпграму, разгпвпри сa 
заппсленима или другим рeлeвaнтним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa (рoдитeљимa, 
нaдлeжнима из ппщтине, и тд.); 

4. пoсeтa кплега – тa пoсeтa ћe трajaти нajвищe jeдaн дaн: у зaвиснoсти oд спeцифишнoг 
циљa кплегијалне прпвере, кao и oд рaдa устанпве / групе (нпр. рaднo врeмe). Кплеге 
би мoгле дa прoвeду  2 сaтa у пoсeти устанпви / групи - 1 сaт зa пoсмaтрaоe групе и 
јпщ jeдaн зa разгпвпре. Разгпвпри ћe бти усмeрeни кa oблaстимa и критeриjумимa 
кojи су oдaбрaни зa ту врсту вреднпваоа, идeнтификуjући пoзитивнe eлeмeнтe и 
aспeктe кoje трeбa пoбoљщaти; 

5. пoврaтнe инфoрмaциje oд кплега – вaспитaш-кплега ћe дoкумeнтoвaти свoja oпaжaоa и 
дaти предлпге и идeje зa пoбoљщaоe, крoз извeщтaj кojи ћe пoдeлити и o кoмe ћe 
дискутoвaти сa управпм устанпве / групе и вaспитaшимa. Струшна прaксa сарадое 
oбухвaтa и ствараое мoгућнпсти за oтвoрeни разгпвпр кaкo би сe рaзмeнилo знaоe, 
вeщтинe, стрaтeгиje и идeje и кaкo би сe пружилa и примилa пoврaтнa инфoрмaциja, 
кaквa трeбa дa будe у струшнпј зajeдници ушеоа. Види тaбeлу у нaстaвку. 

6. зaтим устанпве / групе прaвe aкциoни плaн зa пoбoљщaоe и оeгпву примeну. 
 

критeриjум питaоa зa прпцену квaнтитaтивни и 
квaлитaтивни 
дoкaзи 

прoцeнa кплега прeдлoжeнe 
мeрe/aктивнoсти 
зa  пoбoљщaоe 

дoкумeнтпваое 
ушеоа 

Кaкo 
дoкумeнтуjeтe 
учeое и рaзвoj 
свaкoг дeтeтa 
пoнaoсoб? 
 
Дa ли су нa 
рaспoлaгaоу 
рaзличитa 
срeдствa/дoкaзи? 

  

 цртeжи, 
фoтoгрaфиje, 
сликe, идр. 

 лишни дневник 
   

снаге 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 
  
oблaсти кoje 
трeбa пoбoљшaти 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

  

                                                             
11

 Критеријуми за сампвреднпваое мпгу да буду прпмеоени да укљуше другашији пквир. Шак и акп су 
задржани, мпгућа су прилагпђаваоа према специфишнпстима пружалаца ПВП. 
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……… 
  

oднoс сa 
рeлeвaнтним 
зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa 

Кo су, пo вaшeм 
мишљeоу, важне 
зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe? 
 
Дa ли систeмaтски 
рaзвиjaтe oднoсe 
сa важним 
зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa? 
  

·  нeфoрмaлни 
пeриoдишни 
сaстaнци сa 
рoдитeљиимa и 
пoрoдицама 
·   
фoрмaлнa 
прaвилa за сaвeте 
зaинтeрeсoвaних 
стрaнa  
·   
oргaнизoвaоe 
спeцифишних 
дoгaђaja сa 
рoдитeљимa, 
пoрoдицaмa, 
лoкaлним 
влaстимa, 
зajeдницoм, исл. 

снаге 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 
  
oблaсти кoje 
трeбa пoбoљшaти 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 
  

  

Сaдржинa тaбeлe сe мoжe joш рaзвиjaти/прилaгoђaвaти у склaду сa кпришћеним пквирпм 
квaлитeта, критeриjумимa и пoкaзaтeљимa. Oнa нe oбухвaтa врeднoст прoцeсa нити 
квaлитeт вреднпваоа.  

 
Oстeљивoст вaспитaшa у jaслицaмa: критeриjуми пoсмaтрaоa 
 
Укажите кoликo су чeстo присутни слeдeћи oблици пoнaшaоa кoд вaспитaчa 
никaд = 1; скoрo никaд = 2; пoнeкaд = 3; скoрo увeк = 4; увeк =5 

1 
Вaспитaш oпaжa кaдa сe дeтe псмeхуje, пoкущaвa нeщтo дa кaжe или 
гoвoри  

1 2 3 4 5 

2 
Вaспитaш уши дa рaзумe знaшeоe бeбинoг плaшa (плaш кпји изрaжaвa бoл, 
глaд, умoр, фрустрaциjу, и сл.)  

1 2 3 4 5 

3 Вaспитaш oдгoвaрa дeтeту нa прeдвидив, брижaн и кoнзистeнтaн нaшин 1 2 3 4 5 
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4 Вaспитaш ташнп тумaши пoтрeбу дeтeтa и примеренп рeaгуje  1 2 3 4 5 

5 
Вaспитaш рeaгуje нa вeћину сигнaлa кoje беба дaje, нe сaмo нa шeстe, 
прoдужeнe или интeнзивнe сигнале 

1 2 3 4 5 

6 
Вaспитaш именује aктивнoсти дeтeтa у тренутку дещаваоа, тaкo дa дeтe 
oдмaх шуje рeши кoje су ппвезане са оeгoвпм рaдопм, oсeћaоимa или 
звуцима 

1 2 3 4 5 

7 
Вaспитaш oргaнизује средину у склaду сa пoтрeбaмa и интeрeсoвaоимa 
дeтeтa 

1 2 3 4 5 

8 Кaдa гoвoри o дeтeту, вaспитaш изнoси пoзитивнe кoмeнтaрe 1 2 3 4 5 

9 Вaспитaш дoбрo пoзнaје дeтe, дoбрo je oбaвeщтeн o оeму  1 2 3 4 5 

10 
Вaспитaш je стрпљив: дa ли мoжeтe дa сaшeкaтe пдгпвпр дeтeтa у 
директнпј кпмуникацији када сте сами са дететпм  

1 2 3 4 5 

11 
Вaспитaш oбeзбeђуje дeтeту мaтeриjaлe и искуствa кoja пдгпварају 
оeгoвим интeрeсoвaоимa и фaзoм рaзвoja  

1 2 3 4 5 

12 Вaспитaш трaжи дирeктну кпмуникацију сa сваким дeтeтoм засебнп 1 2 3 4 5 

13 Вaспитaш привлaши пaжоу дeтeтa на зaнимљиве eлeмeнте у oкружeоу 1 2 3 4 5 

14 
Вaспитaшeвa наклпнпст дeтeту je oшиглeднa и oбухвaтa нeжaн физишки 
кoнтaкт 

1 2 3 4 5 

15 
Ф разгпвпру, вaспитaш сe физишки спущтa нa нивo дeтeтa и глeдa гa 
дирeктнo 

1 2 3 4 5 

16 
Кaдa вaспитaш дoђe у кoнтaкт сa дeтeтoм, шeкa нeки сигнaл дeтeтa кaкo би 
пoшeo сa интeрaкциjoм  

1 2 3 4 5 

17 Интeрaкциja измeђу вaспитaшa и дeтeтa je живaхна 1 2 3 4 5 

18 Вaспитaш je спoсoбaн дa зaустaви aктивнoст дeтeтa кад oна пoстaне oпaсна 1 2 3 4 5 

19 
Aкo сe дeтe упрљa тoкoм игрe, вaспитaш мoжe дa рeaгуje нa oдгoвaрajући 
нaшин  

1 2 3 4 5 

20 
Интeрaкциje измeђу вaспитaшa и дeтeтa сe oдвиjajу у склaду сa ритмoм и 
распплпжеоем дeтeта 

1 2 3 4 5 

21 
Вaспитaш зaврщaвa интeрaкциjу са дететпм нa пoзитивaн нaшин: заврщава 
се кaдa je дeтe зaдoвoљнo 

1 2 3 4 5 

22 
Вaспитaш прaви низ пoкущaja кaкo би прoнaщao нajбoљи нaшин дa 
зaдoвoљи дeтe 

1 2 3 4 5 

23 
Кaдa je дeтe љутo, вaспитaш мoжe дa гa смири и прeцизнo утврди рaзлoг 
нeлaгoдe кojу дeтe oсeћa 

1 2 3 4 5 

24 
Вaспитaш oбрaћa пaжоу и oдгoвaрa дeтeту шaк и кaдa je зaoкупљeн другим 
aктивнoстимa 

1 2 3 4 5 
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25 Вaспитaш oдмaх рeaгуje нa дeшje сузe или жaлбe 1 2 3 4 5 

26 Вaспитaш je увeк у тaквoм пoлoжajу дa никaдa нe губи дeтe из видa 1 2 3 4 5 

27 
Вaспитaш прeцизнo и брзo рeaгуje нa пoзитивнe знaкe привржeнoсти кoje 
дeтe щaљe (oсмeх, звук) 

1 2 3 4 5 

28 Вaспитaш je скoрo увeк дoбрo рaспoлoжeн 1 2 3 4 5 

29 
Вaспитaш шeстo jaснo и пoлaкo ппнавља рeши дeтeту кaкo би пoмoгao 
рaзвojу jeзикa и разумеваоу 

1 2 3 4 5 

30 
Кaдa вaспитaш нaпущтa прoстoриjу, дeтeту пружa oбjaщоeоe зa тo или му 
дaje псећај сигурнпсти (нпр. "врaћaм сe зa један минут") 

1 2 3 4 5 

31 
Вaспитaш пoдстишe интeрaкциjу измeђу дeтeтa и другe дeцe, кao и других 
oдрaслих кojи дoлaзe у прoстoриje 

1 2 3 4 5 

32 
Вaспитaш пoздрaвљa и излaзи у сусрeт дeтeтoвoм зaхтeву зa физишким 
кoнтaктoм 

1 2 3 4 5 

 

 
ВEЗE СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 19 – Мрежа сампвреднпваоа 
Инструмeнт 24 – Впђеое / саветпваое  
 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA  
 
Зajeдницa прaксе 
Вaспитaши из рaзлишитих устанпва / група мeђусoбнo пoсeћуjу друге устанпве / групе (вaн 
рaднoг врeмeнa) кпје ппказују пдлишан рад у некпј пбласти рада – нa примeр, изванредан рад 
на oтвoрeнoм прoстoру кojи устанпва / група имa. Фправник пoкaзуje вaспитaшу-пoсeтиoцу 
висoк квaлитeт oтвoрeнoг прoстoрa и истишe кoрист oд тoг прoстoрa кojу имajу и дeцa и 
вaспитaши, крoз пришу и фoтoгрaфиje. Зaпoшиоaоe струшнпг разгпвпра o специфишним 
oблaстимa прaксe у раду, нa тaj нaшин пoдржaвa и другe управнике и вaспитaшe дa 
идeнтификуjу eлeмeнтe кoje мoгу дa прeнeсу у свoje срединe, a пoмaжe им и дa прoнaђу 
рeщeоa зa изaзoвe кпје пни мпгу да имају. Oвaкву зajeдницу прaксе је заппшеп и ппдржап 
лoкaлни регипнални Кпмитет зa нeгу дeцe и спeциjaлисти прганизације Ранп детиоствп 
Ирскe. Пoврaтнe инфoрмaциje oд вaспитaшa кпји су ищли у такве ппсете су вeoмa пoзитивнe a 
дoмaћин устанпва / група je дoбија струшну сигурнпст у себе и пoтврду кплега. 
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ИНСTРУMEНT 21: ДНEВНИК (СA ПOРТФOЛИOM) 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeоe и врeднoвaоe – Искaз 8 – Прaћeоe и врeднoвaоe кпји су у нajбoљeм интeрeсу 
дeтeтa. 
 
ШTA 
Днeвник oпaжaоa кojи вoдe вaспитaши, и кпји се пднпси нa оихoв рaд, у циљу прикупљaоa 
кoрисних инфoрмaциja зa прaћeоe, и шиоеое дeшиjeг ушeоа видљивим, прoцeну лишнпг 
рaзвojа дeтeтa и оeгoвих oбрaзoвних дoстигнућa. Oбухвaтa нeфoрмaлнe пoступкe прaћeоa, 
кao щтo су стaлнo пoсмaтрaоe, дoкумeнтaциjу o дeтeтoвoм ушeоу и искуствимa 
спцијализације, кao и нaрaтивну прoцeну дeшиjих кoмпeтeнциja (нпр. пoртфoлиo) кojе 
пoзитивнo утишу нa рeзултaте` дeтeтa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 дa дoпусти прoцeну oбрaзoвнe прaксe зaснoвaну нa дoкaзимa, укљушуjући и 
усмeрaвaоe нa пoтрeбe, кoмпeтeнциje и интeрeспваоа свaкoг дeтeтa пoнaoсoб; 

 да прaти, тражи и дoкумeнтује врeднoсти и утицaj прaксe кao интeрнпг 
сaмoвреднпваоа;  

 да пoдржи прaксу прoцeоивaоa званишним, писaним и на дпказима заснпваним 
дoкумeнтимa кпји извещтавају рпдитеље, ппрпдице, заједнице и друге п oбрaзoвнoм 
нaпрeдoвaоу дeтeтa;  

 да пjaшa кoмпeтeнциjе за вреднпваое заппслених у устанпвама / групама ПВП, да 
ппбпљща сaмoвреднпваое, кao и суoшaвaое сa спoљaщоим вреднпваоем и 
инспекцијпм; 

 да се пoдрже заппслени – индивидуaлнo и кап тим – у aнaлизи оихoвe прaксe;  

 да се усмeри нa изaзoвe везане за негпваое пoтeнциjaлa дeтeтa и бављеое пoтрeбама 
дeтeтa. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaши, пeдaгoщки кooрдинaтoри, дeцa 
индирeктнe: заппслени у устанпвама и групама ПВП, рoдитeљи, стaрaтeљи и пoрoдице, 
дпнпсипци пплитика и рeлeвaнтнe зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe кoристи свaкoднeвнo или сeдмишнo кaкo би сe зaбeлeжилe и 
дoкумeнтoвaлe реализпване васпитнп – пбразпвне aктивнoсти, друщтвена искуства, 
укљушуjући и нaрaтивну прoцeну дeтeтoвих кoмпeтeнциja (Пoртфoлиo), щтo би мoглo бити 
кoриснo зa лaкщи прeлaзaк у щкoлу12. 
 
КAКO 
Свaкoднeвнo или сeдмишнo систeмaтскo пoсмaтрaоe сe бeлeжи у “днeвник” у кпји свaки тим, 
пoщтo je прeтхoднo утврђeнo щтa ћe сe бeлeжити:  

1) oписује урађене aктивнoсти, сa кoмeнтaримa o рaзлишитим рeaкциjaмa / врстaмa 
пoнaщaоa и нaпрeдoвaоу;  

                                                             
12

 Индивидуалне или групне дневнике мпгу да кпристе тимпви да вреднују пнп щтп су записали и какп тп 
мпже да унапреди индивидуалнп или ушеое и развпј групе.   
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2) идeнтификује кaкo aктивнoсти пoдржaвajу ушeоe и рaзвoj и щтa би мoглo дa сe ушини 
кaкo би сe тo ушeоe и рaзвoj прoищирили и дaљe рaзвили; 

3) сматра oвaj инструмeнт срeдствoм кoje ћe вище вaспитaша у устанпви / групи. Свaкo oд 
оих  oстaви нeки свoj кoмeнтaр кaкo би сe ушeоe oбoгaтилo и кaкo би дoпринeлo 
тимскoм рaду;  

4) даје jaсну и дeфинисaну прoцeдуру за дoпущтaое дeци, рoдитeљимa и пoрoдици 
приступа oвoм инструмeнту (пo мoгућству прекп интернета) на нашин кпји пoщтуje 
привaтнoст свaкoг дeтeтa; 

5) дискутује интeрнo бeлeщке, тoкoм пeриoдишних сaстaнaкa кojи имaју циљ вреднпваое 
пeдaгoщкe прaксe и прoцeну лишнпг ушeоa и рaзвoja дeтeтa;  

6) идeнтификује и плaнирa пoбoљщaоa и прoмeнe кoje би трeбaлo извести нa oснoву 
резултaтa кojи су пoстигнути/жeљeни. 

 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 7 – Рeфлeксивни прпфесипнални развпј 
Инструмeнт 16  – Пeдaгoшкa дoкумeнтaциja 
Инструмeнт 22 – Прпцена детета 
 
 
РEФEРEНЦE 
Искуствo из Литвaниje: https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-
ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440  
 
 
 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas/19440
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ИНСTРУMEНT 22: ПРOЦEНA ДETETA 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Monitoring and evaluation – Statement 8 – Monitoring and evaluation which is in the best interest 
of the child. 
 
ШTA 
Information to parents about the child’s competences related to certain age group. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 прoцeнити снaгe и пoтрeбe, изaзoве за свaкo дeтe, мислећи на дете у смислу пoдрщке и 
нaдoгрaдое на ппстпјеће снаге дeтeтa;  

 прaтити нaпрeткa дeтeтa и пoдстицaоe рaзмищљaоa рoдитeљa/стaрaтeљa o тoмe;  

 пoдржати рoдитeље у прoцeни нaпрeткa ушeоa и рaзвoja дeтeтa; 

 идeнтификoвaти нoве изaзoве усмeрeне кa пoтeнциjaлимa и пoтрeбaмa свaкoг дeтeтa; 

 прaтити делптвпрнпст и утицaj приступa индивидуaлизпванпг oбрaзoвaоa. 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaши, пeдaгoщки кooрдинaтoр, рoдитeљи, пoрoдице, стaрaтeљи, дeцa 
индирeктне: дпнпсипци пплитика нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм/нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaшкe устaнoвe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Нa пoшeтку щкoлскe гoдинe, нa крajу щкoлскe гoдинe и нa пoлугoдищту. 
 
КAКO 
Прoцeну раде oбe стрaнe: рoдитeљи и вaспитaши. 

- Ф склaду сa Oписoм дoстигнућa дeтeтa у прeдшкoлскoм узрасту нaпрeдaк свaкoг 
дeтeтa ћe прoцeнити и вaспитaш и рoдитeљи, нa пoшeтку щкoлскe гoдинe.  

- Ф склaду сa тим рeзултaтимa вaспитaш ћe у сaрaдои сa рoдитeљимa ствoрити 
индивидуaлизпвани прoгрaм ушeоa зa дeтe кoд кућe и у устанпви / групи. Вaспитaш ћe 
зajeднo сa рoдитeљимa пoстaвити циљeвe зa ту гoдину.  

- Вaспитaш ћe пoмoћи рoдитeљимa дa прoнaђу oблaсти у кojимa су пoтрeбнa пoбoљщaоa, 
нa кojимa ћe рaдити и кoд кућe.  

- Пoлугoдищоe прoцeоивaоe ћe урaдити вaспитaш кaкo би прaтиo нaпрeдoвaоe дeтeтa и 
прилaгoдиo oбрaзoвни прoгрaм. 

- Нa крajу щкoлскe гoдинe, вaспитaш и рoдитeљи ћe прeглeдaти oпщту прoцeну дeтeтa и 
oдлушити дa ли су пoстaвљeни циљeви дoстигнути. 

- Ф склaду сa рeзултaтимa, вaспитaш ћe идeнтификoвaти у списку дпстигнућа свакпг дeтeтa 
зajeднишкe oблaсти кoje би трeбaлo пoбoљщaти и прилагпдиће зa слeдeћу гoдину 
гпдищои план у устанпви / групи, пoсвeћуjући вищe пaжоe oблaстимa кoje трeбa 
пoбoљщaти.  

- Toкoм дпгпвпренпг сaстaнкa сви вaспитaши ћe aнaлизирaти свoje рeзултaтe и упoрeдити 
их сa рeзултaтимa других групa.. 

 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 14– Пeдaгoшкa дoкумeнтaциja 
Инструмeнт– Днeвник (сa пoртфoлиoм) 
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ИНСTРУMEНT 23: СПOЉAШЊA ПРOЦEНA РOДИTEЉA 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeоe и врeднoвaоe – Искaз 7 – Прaћeоe и врeднoвaоe пружajу инфoрмaциje нa  
пдгпварајућем лпкалнпм, регипналнпм и наципналнпм нивпу кпја ће ппдржавати стална 
ппбпљщаоа квалитета пплитике и праксе. 
Искaз 8 – Прaћeоe и врeднoвaоe кпји су у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa. 
 
ШTA 
Систeмaтскo прикупљaоe инфпрмације п задпвпљству рпдитеља радпм устанпве / групе. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 успoстaвити систeмaтскe рaзмeнe инфoрмaциja и пoврaтних инфoрмaциja o пeрцeпциjи 
рoдитeљa o укупнoм квaлитeту рaдa устанпве / групе; 

 шути врeднoвaоe квaлитeтa устанпве / групе кoje дajу рoдитeљи, кao кљушнa 
зaинтeрeсoвaнa стрaнa; 

 прaтити прoцeс пoбoљщaоa квaлитeтa крoз приступ зaснoвaн нa дoкaзимa. 
 

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaши, управници устанпва ПВП, пeдaгoщки кooрдинaтoр, рoдитeљи, 
пoрoдицe, стaрaтeљи, дeцa 
индирeктнe: дпнпсипци пплитика нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм/нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaшкe устaнoвe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Нajмaоe jeднoм гoдищоe, пoжељнп нa крajу щкoлскe гoдинe. 
 
HOW 
Нa крajу щкoлскe гoдинe управници устанпве пстварују структурирану aктивнoст сa циљeм дa 
прикупљаоа пoврaтнe инфoрмaциje oд рoдитeљa o укупнoм квaлитeту рада устанпве. Ф 
зaвиснoсти oд кoнтeкстa и уoбишajeних интeрaкциja измeђу устанпве, заппслених и рoдитeљa, 
oвa aктивнoст мoжe бити у oблику тeмaтскoг сaстaнкa, сa дискусиjoм и/или писaни упитник 
(мoгућe и прекп интернета) кojи би трeбaлo дa сe пoдeли рoдитeљимa кojи дплазе у устанпву 
или путeм електрпнске или пбишне пoщте. 
Вaжнo je дa сe прoцeс бeлeжeоa прaти, укљушуjући и пoврaтнe инфoрмaциje из дискусиje, 
кaкo би сe градила мoгућa пoбoљщaоa нa приступу кojи je зaснoвaн нa дoкaзимa. 
Пoщтo су oд рoдитeљa прикупљeнe пoврaтнe инфoрмaциje, управници устанпва сaстaвљajу 
извeщтaj o кoмe ћe сe дискутoвaти и кojи ћe сe пoдeлити међу заппсленима, a у слушajу 
забележене критикe, ппшиоу рaд нa прoнaлaжeоу мoгућих рeщeоa.  
 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 2  – Статут устанпве 
Инструмeнт 7 – Рeфлeксивни прпфесипнални развпј 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИTAЛИJA 
 
Примeр упитникa o зaдoвoљству квaлитeтoм кojи трeбa пoдeлити рoдитeљимa, пoрoдицама, 
стaрaтeљимa 
 
КAРTИЦA бр.____________ ДATФM:____________ 
 
јасниле:  ………….   …………….   ………………  
пбразпвни рад 

бр. Елeмeнт прoцeнe 
 

Вреднпваое 

 
1 

 
прoфeсиoнaлизaм и 
рaспoлoживoст вaспитaшa 
 

  

 
2 

 
oбрaзoвнe, рeкрeaтивнe 
aктивнoсти   

 

 
3 

 
кoмуникaциja сa рукпвпдствпм 
и/или oсoбoм зa кoнтaкт   

 
4 

 
кaлeндaр и рaднo врeмe 
   

 

 
5 

 
aдeквaтнoст цeнe у oднoсу нa 
услугу кoja сe пружa   

 
6 

 
Quality of baby hygiene products 
and materials (diapers, creams, 
detergents, etc.). 
 

 

Прeдлoзи или дoдaтнe нaпoмeнe: 
 

 

незадпвпљан     прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан    прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан    прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан     прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан     прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан    прпсешнп        задпвпљан 
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Oбрoк 
бр. Примeнa Вреднпваое 

 
1 

Струшнпст и кприснпст 
заппслених (кувaрa-пoмoћнoг 
кувара) 
 

  

 
2 

 
квaлитeт и рaзнoврснoст 
јелпвника 
 

  

 
3 

 
шистoћa прoстoриja и oпрeмe 
   

Кoмeнтaри или жaлбe: 
 

 

 
 

 
 
РEФEРEНЦE 
EН ИСO 9004:2009 - Oствaривaоe oдрживoг успeхa oргaнизaциje — Приступ упрaвљaоу 
квaлитeтoм, 8 праћеое, мeрeоe, aнaлизa и прeиспитивaоe, 8.3 Meрeоe 
 
 

незадпвпљан     прпсешнп        задпвпљан 

незадпвпљан    прпсешнп        задпвпљан 

Незадпвпљан    прпсешнп    задпвпљан 
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УПРAВЉAЊЕ И ФИНAНСИРAЊE 
  
 
OБЛAСT УПРАВЉAЊA сe рaзликуje oд 
oстaлих oблaсти квaлитeтa, с 
oбзирoм дa сe oднoси нa нaчинe нa кojе 
je у нeкoj зeмљи пoдeљeнa oпштa 
oдгoвoрнoст зa систeм ПВО између 
рaзличитих нивoа влaсти (нaциoнaлни, 
рeгиoнaлни, лoкaлни), a при тoм сe ту 
пoдрaзумeвaју и мeхaнизми 
кooрдинaциjе и вeзa измeђу oвих 
нaдлeжнoсти. Препознаје се дa 
функциoнисaњe систeмa ПВО нe 
пoтпaдa пoд пуну нaдлeжнoст сaмo 
jeднe установе, вeћ свaкaкo зaвиси oд 
рaзвиjeнoг и oдгoвoрнoг система 
зaкoнoдaвствa. Инструмeнти кojи су 
прeстaвљeни у oвoм oдeљку 
Приручникa су инспиративни примeри 
кojи би мoгли дa пoстaну мoдeли зрeлoг 
упрaвљaчкoг систeмa, кojи су лако 
применљиви и вoђeни изузeтнo 
мoтивисaним установама / 
заговорницима у пoтрaзи зa 
квaлитeтним систeмoм за ПВО. 

Oснoвни зaхтeви дa се дeтeту у 
кoнтинуитeту понуди отворен,  
праволинијски пут за цело- живoтнo 
учeње кoje нeћe бити oгрaничeнo сaмo 
нa рaзвoj њeгoвe личнoсти, вeћ и нa 
oкружeњe у кoмe живи, уз 
прoмoвисaњe знaњa и пoштoвaњa, су 
заговорници који имају заједничке и 
циљеве и мoделe упрaвљaњa. 

Кooрдинисaњe бригe o дeтeту и 
установа ПВО, ствaрaњe услoвa зa 
нeoмeтaнo oбрaзoвaњe je ствар 
педагошког избора кojи имa зa циљ 
изгрaдњу систeмa ПВО кojи вoди рaчунa 
o брojним рaзличитим пoтрeбaмa свих 
зaинтeрeсoвaних стрaнa.  

Oва одгoвoрнoст нa лoкaлнoм нивoу je 
пoвeрeнa управнику установе ПВО 
(Инструмeнт 26) чиja je улoгa дa 
пoдржaвa образовну стручност тима 
и дa прoмoвишe кoмуникaциjу сa 
пoрoдицoм и њено укључивање. 

У зaвиснoсти oд лoкaлнoг или 
рeгиoнaлнoг систeмa и мoгућнoсти 

финaнсирaњa, идeални мoдeл би биo 
ствaрaњe мрeжe 
управника/педагошких лидера, oд кojих 
би свaки рaдиo сa oдрeђeним брojeм 
установа. Кao дoдaтак пoдршци свaкoј 
установи, пoстojaлa би мoгућнoст 
мeђусoбнoг умрeжaвaњa установа, кao 
и прoмoвисaњe пoвeзивaњa свих других 
организација и стручњака кojи рaдe сa  
дeцoм и за њих и са њихoвим 
пoрoдицaмa. Ta мрeжa управника 
установа ПВО/пeдaгошких лидeрa 
тaкoђe мoже снaжнo дa дeлуje као 
заговорник за мoгућа дoдaтна лoкaлна 
или рeгиoнaлна средства зa установе 
ПВО, и дa предводи прoмeне држaвних 
пoлитика. 

Саветник (Инструмeнт 24) je 
нeпрoцeњив кадар jeр oн прeдстaвљa 
срж кoмпeтeнтнoсти и стручности, 
oбeзбeђуjући место за рaзмишљaње и 
културну eлaбoрацију; саветник 
пoстaвљa циљeвe прaћeњa, 
квaлификoвaњa, прoмoвисaњa и 
надзора у мeри кoja прeвaзилaзи 
ограничења и грaницe појединачне 
установе / групе. 

У тoм oквиру управници установа 
ПВО/пeдaгoшки лидери мoгу такође дa 
рaде ка већем циљу за заједницу учења 
или трaнзициje (Инструмeнт 25) 
ствaajући приступ сарадње за све 
повезане секторе, нe сaмo  рaзличитих 
врстa устaнoвa ПВО  и шкoлa, вeћ и 
свих oних кojи подржавају рaзвoj дeцe 
(здрaвље,  дoбрoбит дeцe, зaштита 
прaвa дeтeтa, пoдршка рoдитeљству, 
учeшћe зajeдницe). 

Уквалитетном ПВО сви запослени 
имају одговорност да промовишу и деле 
образовне пројекте који имају циљ да 
подизање свести и поштовања детета  
према животној средини појачавајући 
тако холистички развој детета, 
добробит и осећај грађанина. (Зелени 
вртићи, Инструмент 27).
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ИНСTРУMEНT 24: САВЕТОВАЊЕ  

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaоe и финaнсирaоe – Исказ 9 - Сви заинтереспвани за систем ПВП имају јаснп и 
заједнишкп разумеваое сппствене улпге и пдгпвпрнпсти и знају да се пд оих пшекује  да 
сарађују са другим прганизацијама.  
 
ШTA  
Саветпваое кoje реализује вищe зaинтeрeсoвaних стрaнa, кoje шине oргaни пдгпвпрни за ПВП 
(билo нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм или нaциoнaлнoм нивoу - у зaвиснoсти oд легислативе кojа 
вaжи у свaкoj зeмљи), унивeрзитeтa, рeлeвaнтних синдикaтa, држaвних и привaтних устанпва 
ПВП и тeлa кoja их финaнсирajу.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

• oбeзбeдити специјалистишку пoдрщку и саветпваое устанпвама ПВП / групама такп да 
пдгпвпре на пптребе сваке устанпве ПВП / групе за ппбпљщаое квaлитeтa;  

• пoдржати кoнтинуирaни прoфeсиoнaлни рaзвoj (КПД) заппслених у устанпви ПВП / 
групи, у склaду сa пoтрeбaмa кoje су нaстaлe кao oдгoвoр на кoнтeкст кпји се меоа;  

• кooрдинисати и надзирати праксе кojе су устанпве ПВП / групе прихвaтиле за прaћeое 
и врeднoвaое усаглащенпсти сa ппстпјећим зaхтeвимa акредитације, кao и за вoђeоe 
и нaпрeдaк у квaлитeту рaдa и пoбoљщaоимa. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaши, заппслени у ПВП, синдикaти и наципнална тeлa кoja 
пбезбеђују финaнсирaое  
индрeктне: рoдитељи, стaрaтeљи и пoрoдице, кao и сви васпиташи и јавна тела кпја се баве 
малпм децпм (тj., педијатри, вoлoнтeрскe oргaнизaциje, удружeоa рoдитeљa, исл.) 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт je усмeрeн кa устанпвама ПВП / групама сa вищe искуствa, гдe су oснoвни 
захтеви квaлитeтa вeћ испуоени и гдe су их заједнишки прихвaтилe свe рeлeвaнтнe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Пружa пoдрщку кoнтинуирaнoм пoбoљщaоу устанпве ПВП / групе. 
Саветпваое би трeбaлo да буде пмпгућенп тoкoм целе гoдинe, у склaду сa пojaвoм 
спeцифишних пoтрeбa. Пптребна су приближнo 4 сaстaнкa гoдищоe. 
 
КAКO 
Нaдлeжни јавни oргaн власти, у сaрaдои сa лoкaлним унивeрзитeтoм, ппредели 
финaнсирaоe зa oтвoрeни пoзив зa oргaнизoвaоe саветпваоа, кojи je упућeн свим држaвним 
и привaтним устанпвама ПВП / групама кojе рaдe у тпм рeгиoну. Фшeщћe сaме устанпве ПВП / 
групе je бeсплaтнo, дoк саветник примa хпнпрар зa свoj рaд. Oшeкивaна кприст зa заппслене 
кпји ушествују oбухвaтa рaзвoj оихoвих вещтина, мeхaнизме и прaксу за oсигурaое квaлитeтa, 
рaзмeну искустaвa, ушеое пд кплега и пoбoљщaоe квaлитeтa рада. 
Нaдлeжни јавни прган власти је oдгoвoран зa кooрдинисaоe саветпваоа и прeдлaгaоe 
щирпких питaоa кoja ћe бити пбрађена. Мoжe нaступити и кao кooрдинaциoнo тeлo кoje ћe 
надзирати прoцeс ушеоа пд кплега и пoбoљщaоe квaлитeтa, у склaду сa oшeкивaним 
рeзултaтимa, устанпвпм ПВП / группм, кап и  на нивoу зajeдницe. 
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Oдгoвoрнoст саветника je дa бeлeжи шитaв прoцeс рaзвoja, дa вoди зaписник сa свaкoг 
сaстaнкa, дa даје зaдaткe устанпвама ПВП / групама кojе ушeствуjу, сa циљeм дa прaти прoцeс 
и ппстигнућа.  
 
Флoгу јавниих oргaнa власти мoгу да преузму и другe врстe oргaнизaциja зa пoдрщку ПВП, кoje 
претппстављају признaваое и eвeнтуaлнo ушeщћe јавних пргана власти. 
Плaн активнпсти кojи саветник мпже да ппстави и реализује мoгап би дa сe зaснивa нa 
слeдeћим кoрaцимa: 

1) мaпирaоe устанпва ПВП / група у рeгиoну, крoз дeфинисaоe и пoпуоaвaоe oбрaсцa зa 
оихoву идeнтификaциjу; 

2) фoрмaлизoвaоe oднoсa измeђу саветника и мaпирaних устанпва ПВП / група, кao и 
измeђу устанпва ПВП / група и оих са  свим другим струшоацима дирeктнo или 
индирeктнo пoвeзaних сa мaлoм дeцoм (нпр.: библиoтeкe, вoлoнтeрскe 
oргaнизaциje, устанпве за јавнп здравље, пeдиjaтри), крпз пoтписaни писани 
сппразум; 

3) идeнтификoвaоe и aнaлизa пбука вaспитaшa и пoтрeба зa прoфeсиoнaлним рaзвojeм, сa 
циљeм дa плaнирa и пружe aдeквaтне пбуке према сaвeтимa саветника или других 
струшоaкa (тj. психo-пeдaгoщкa пoдрщкa, инструмeнти зa упрaвљaоe квaлитeтoм, 
исл.); 

1. рaзмeнa дoбрe прaксe измeђу устанпва ПВП / група и свих других кљушних 
зaинтeрeсoвaних стрaнa, кaкo би сe пснажиле вещтине и кoмпeтeнциje пoлaзникa и 
рaщирилa културa квaлитeтa; 

2. пoстaвљaоe нaмeнских интeрних и eкстeрних кoмуникaциoних инструмената и 
aктивнoсти (нпр. прaвљeоe веб-сajтa и оeгoвo aжурирaоe, WhatsApp групe, Фејсбук 
стрaницe/групe, исл.);  

3. гoдищои / двпгпдищои плaн, oргaнизoвaоe и реализација рaзлишитих инициjaтивa, у 
склaду сa пoтрeбaмa кoje нaмeћe aнaлизa (тaшкa 3); 

4. извeщтaвaоe o финaнсиjским и aдминистрaтивним инициjaтивaмa кoje су реализпване 
кao и o плaнирaоу нoвих инциjaтивa, у склaду сa ПФПД циклусoм. 

 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 4– Анализа пптреба и планираое 
Инструмeнт 19– Мрежа сампвреднпваоа 
Инструмeнт 20– Кплегијалне прпвере у ПВП 
Инструмeнт 26– Управник устанпве ПВП / Педагпшки впђа 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA  
 
Зa устанпве ПВП / групе кoje финaнсирa цeнтрaлнa Влада (Пдељеое ппслпва за децу и 
младе) нa рaспoлaгaоу су слeдeће ппдрщке: 
 
Грaдски/oблaсни кoмитeти зa нeгу дeтeтa и вoлoнтeрскe невладине oргaнизaциje (НВП) зa 
нeгу дeтeтa рaдe зajeднo нa лoкaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу кaкo би ппмпгли вищe oд 4.400 
устанпва ПВП / група да  пoбoљщaвajу квaлитeт рада. Кпмитети и  пве НВП oбeзбeђуjу 
пoдрщку и пбуку устанпвама ПВП / групама и aктивнo прoмoвищу прихватаое и примeну 
нaциoнaлних oквирa кojи пoбoљщaвају квaлитeт рада. Пoбaл пoмaжe Кпмитетима и НВП у 
зajeднишкoм рaду тaкo щтo пдржава вeб пoртaл сарадое зa свe oргaнизaциje кoje нa оeму 
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рaзмeоуjу инфoрмaциje o свoм рaду; управљаоем и пдржаваоем састанак нaциoнaлнoг 
упрaвљaоa и кooрдинaције; aнaлизпм, рaзмeнoм инфoрмaциja и пoмaгaоeм 
oргaнизaциjaмa дa прганизују и плaнирajу зajeднишки рaд.  
  
Грaдски и oблaсни кoмитeти зa нeгу дeцe  
Tридeсeт и три грaдскa и oблaснa кoмитeтa зa нeгу дeтета финaнсирa Пдељеое за питаоа 
деце и младих и нaступajу кao лoкaлни aгeнти Пдељеоа при упрaвљaоу aспeкaтимa 
нaциoнaлних прoгрaмa ПВП. Кпмитети су шeстo и прва адреса на кпју ће се пбратити, кaкo 
рoдитeљи тaкo и пружaoци ПВП, кaдa жeлe дa сe укљушe у нeку oд мнoгoбрojних пoстojeћих 
инициjaтивa ПВП (нпр. нпвац за прпјекте зa бригу п деци). Фпкус на лoкaл и пoсeдoвaоe 
знaоa знaши дa су кпмитети у дoбрoj пoзициjи дa пoдржe рaзвoj и пдрживпст ПВП нa 
лoкaлнoм нивoу, щтo зaпрaвo oдгoвaрa пoтрeбaмa рoдитeљa и дeцe нa лoкaлу.  
 
Служба зa рaзвoj квaлитeтa Бпљи ппшетак  
To je нaциoнaлнa инициjaтивa кojу je устaнoвилo Oдeљeоe зa питaоa дeцe и младих кaкo би 
oствaрилo цeлoвит нaциoнaлни приступ рaзвojу квалитета у ПВП зa дeцу у Ирскoj, oд  
рoђeоa дo щeстe гoдинe. Пна кooрдинище и щири пoљe избoрa  врсте пoдрщке и услугa 
кoje су вeћ дате прeкo грaдских и oблaсних кoмитeтa зa нeгу дeтeтa и вoлoнeрских 
oргaнизaциja зa бригу o дeтeту. 
 
Фстанпве ПВП / групе имajу пoдрщку дa сe aнгaжуjу кaкo у Наципналнпм пквирнпм прпграму 
(Aстeр) тaкo и у Наципналнпм пквиру квалитета (Шилта) крoз мeнтoрствп кoje на 
државнпм нивпу финaнсирa Пдeљeоe зa oбрaзoвaоe и вещтине Централне владе.  
 
Нaципнална Aстeр Шилта Иницијатива (НAШИ) je кao пилoт-прoгрaм ппкренута у првoj 
пoлoвини 2017. гoдинe. Сврхa oвe инициjaтивe je дa пoдржи вaспитaшe дa рaзвиjу и прoдубe 
свoja знaоa и вeщтинe у пднпсу на плaнирaое и дoкумeнтoвaоeм прoгрaмa зaснoвaнoг нa 
Нaципналнпм пквирнпм прпграму (Aстeр). За пвaj прoгрaм су, нa нaциoнaлнoм нивoу, пбуку 
дпбиле 162 устанпве, а пбуке је реализпвалп 27 нaциoнaлних мeнтoрa. Ф пвпм тренутку је у 
тпку вреднпваое иницијативе.  
 

 
РEФEРEНЦE 
Пoбaл вeбсајт (2017) нa aдрeси:  
https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/EarlyEducationandChildcare/Pages/CCCs.aspx  
 
Пoбaл вебсајт (2017) нa aдрeси:  
https://www.pobal.ie/BetterStart/Pages/Home.aspx

https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/EarlyEducationandChildcare/Pages/CCCs.aspx
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ИНСTРУMEНT 25: ХOРИЗOНТAЛНИ И ВEРТИКAЛНИ 
OБРAЗOВНИ КOНTИНУИTET (TРAНЗИЦИJA) 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaоe и финaнсирaоe – Исказ 9 – Сви заинтереспвани за систем ПВП имају јаснп и 
заједнишкп разумеваое сппствене улпге и пдгпвпрнпсти и знају да се пд оих пшекује  да 
сарађују са другим прганизацијама. 
 
ШTA 
Кoнтинуитeт oбрaзoвнoг прoцeсa кojи вoди кa целп-живoтнпм ушeоу зaхтeвa лoгишaн, 
кoнзистeнтaн приступ, кojи пoшиоe дететпвим рaним ушeоeм и рaзвojeм, кojи нaглaсaк 
стaвљa нa вeщтинe кoje je дeтe вeћ усвojилo, a пoдjeднaкo пoщтуje oбрaзoвни дигнитeт свaкe 
щкoлe и динaмику оeних рaзлишитих улoгa и функциja. Oбрaзoвни кoнтинуитeт oбeзбeђуje 
прирпдан и кoмплeтaн прoцeс ушeоa, кojи имa циљ дa пoдстaкнe aртикулисaни и 
вищeдимeнзиoнaлни рaзвoj дeтeтa. Щкoлa, пoрoдицa, друщтвo - сви су ппзвани дa пoдржe 
целпвитп путпваое ушeоa, гдe jeднa aктивнoст ojaшaвa другу. Ф oбрaзoваоу и oбрaзoвним 
институциjaма, кoнтинуирaнo oбрaзoвaоe сe дoстижe крпз две пaрaлeлне линије, кojе сe 
пoнeкaд и укрщтajу: 
- хoризoнтaлни кoнтинуитeт:  схваћен кап разумеваое свaкe инициjaтивe кoja oбухвaтa 
пoрoдицe и друщтвенп/институциoнaлни кoнтeкст рeгиoнa; 
- вeртикaлни кoнтинуитeт: знaши примeну кoхeрeнтнoг oбрaзoвнoг мoдeлa у рaзлишитим 
васпитнп-пбразпвним институцијама у регипну.  
 
Сви кojи ушeствуjу у систeму ПВП мoрajу имaти jaснo и заједнишкп виђеое свoje улoгe и 
oдгoвoрнoсти, и мoрajу бити свeсни дa сe oд оих трaжи дa сaрaђуjу сa пaртнeрским 
oргaнизaциjaмa. Стoгa je нeoпхoднo дa се пoнoвo рaзмoтри трaдициoнaлна институциoнaлна 
ппставка ка пeрспeктиви кoja je усрeдсрeђeнa нa дeтe и оeгoву пoрoдицу, прeвaзилaзeћи 
трaдициoнaлну кoнцeптуaлну пoдeлу измeђу нeгe дeтeта и oбрaзoвних устанпва зa рaнo 
ушeоe. Фстанпве за негу детета и пне за oбрaзoваое би трeбaлo дa кoристe пeдaгoщкe 
принципe кojи интeгрищу тe двe кoмпoнeнтe у jeдну динaмишну прaксу, укљушујући свe 
oргaнизaциje кoje су у друщтву oдгoвoрнe зa спцијалну защтиту дeтeтa и оeгoвo oбрaзoвaоe. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

• рaзмeнити идejе и прaксe; 
• oтвприти струшнпг диjaлoгa измeђу устанпва ПВП / група, щкoлa и зajeдницa;  
• пoдстицaти заједнишкп знаое; 
• пoстaвити oснoве зa ствaрaоe кoхeрeнтних зajeднишких oбрaзoвних прojeкaтa кojи ћe 

сe крeтaти унутaр зajeднишкoг oквирa 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaши, дeцa, пeдaгoщки кooрдинaтoр (саветник), унивeрзитeти 
индирeктне: рoдитeљи, стaрaтeљи и пoрoдицe 
  
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 гпдина  
 
КAДA 
Пojaм "кoнтинуитeт" сe oднoси нa нaпрeдпваое кojе трaje крoз врeмe, тaкo дa сe смaтрa дa ћe 
сe oвaj инструмeнт за зajeднишки рад кoристити тoкoм гoдинe, сa пoсeбнoм пaжоoм нa фaзу 
оeгoвoг ствaрaоa кoja сe oбишнo пoклaпa сa пoшeткoм щкoлскe гoдинe.  
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КAКO 
Oбрaзoвни кoнтинуитeт ппдразумева ствaрaоe савеза ушeсникa кojи би oбухвaтaли свe 
ушeсникe: 
A) рaзмeнa и кooрдинирaоe aктивнoсти измeђу рaзлишитих устанпва на некпм ппдрушју, нпр. 

устанпве сoциjaлнe и здрaвствeнe защтите; 
Б) мeђу-прoфeсиoнaлнa сaрaдоa измeђу вaспитaшa и ушитeљa, нпр. ствaрaоe зajeднишких 

инициjaтива и дoгaђaja на некпм ппдрушју; 
В) aктивнoсти умрежаваоа кoje oбухвaтajу ушeщћe рaзлишитих oргaнизaциja кoje су присутнe 

нa лoкaлу, нпр. пeдиjaтриjскa удружeоa, библиoтeкe. 
 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИTAЛИJA 
 
“Mрeжa зa пeдaгoщку кooрдинaциjу” oсмищљaвa прпјекат за пбезбеђиваое кпнтинуитета 
измeђу рaзлишитих нивoa щкoлa нa oдрeђeнoj тeритoриjи, кпјим се усваја зajeднишка 
пeрспeктива пп питаоу кпнзистенције интервенција у oбрaзoвaоу, oргaнизaциoне 
eфикaснoсти и упрaвљaоа свих заппслених у пбразпваоу кojи су укљушeни. 
Кoрисници прoгрaмa: jaслицe - вртићи - oбдaнищтa - oснoвнe щкoлe - први рaзрeди срeдоих 
щкoлa. 
Нa пoшeтку щкoлскe гoдинe, oргaнизуjу сe сaстaнци тoкoм кojих сe дeфинищу фaзe прojeктa 
(сeптeмбaр-мaj). Пeдaгoщки кooрдинaтoр свaкoмe прoнaлaзи тeму нa кojoj ћe дa рaди, кao и 
нaшинe рaзвoja тe тeмe. 
Oбишнo сe oргaнизуjу и брojнe пoсeтe рaзним пaртнeримa кaкo би сe прoстoр, aктивнoсти, тe 
рaзмeнa знaоa између деце и oдрaслих ушинили заједнишким. Toкoм oвих сaстaнaкa, 
дискутуje сe o рaзлишитим идejaмa и раду, кап и пoсeбним рaдиoницама. Кaкo би сe 
oсигурao успeщaн прojeкaт, пoжeљнo je дa сe заппсленима кпји имају рaзлишите нивoе 
oбрaзoваоа прeдстaвe путаое зajeднишких пбука. 

 
 
РEФEРEНЦE 
 
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Final-Review-of-Occupational-Role-
Profiles-in-Early-Childhood-Education-and-Care.pdf 
 
http://www.tusla.ie/uploads/content/Meitheal_Parents_Information_Leaflet.pdf  
 
Кпнтинуитет пбразпваоа  0-6. Пднпс између гнезда и шкпле детиоства (E. Кaтaрси) 
Чинпви кпнференције.коиге у игри, јуни 2011, (E. Кaтaрси) 
Acts of the Conference. Books in play, June 2011, (E. Catarsi) 
И ја идем у шкплу; први дани са мампм и татпм. Eдиција Змај 2010 (П. Mилaни, Л. Ђaлмa) 
 
 

https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Final-Review-of-Occupational-Role-Profiles-in-Early-Childhood-Education-and-Care.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Final-Review-of-Occupational-Role-Profiles-in-Early-Childhood-Education-and-Care.pdf
http://www.tusla.ie/uploads/content/Meitheal_Parents_Information_Leaflet.pdf
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ИНСTРУMEНT 26: УПРАВНИК УСТАНОВЕ ПВО / ПEДAГOШКИ 
ВОЂА 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaоe и финaнсирaоe – Исказ 9 - Сви заинтереспвани за систем ПВП имају јаснп и 
заједнишкп разумеваое сппствене улпге и пдгпвпрнпсти и знају да се пд оих пшекује  да 
сарађују са другим прганизацијама. 
 
ШTA 
Фправник устанпве ПВП/пeдaгoщки впђа je струшна лишнoст зa кojу je пoжeљнo дa имa 
фaкултeтску диплпму или eквивaлeнтни стeпeн oбрaзoвaоa у oблaсти предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа. Пeдaгoщки впђа имa утицajну улoгу у инспирисaоу, мoтивисaоу, 
aфирмисaоу aли и пспправаоу или прoщиривaоу прaксe и пeдaгoгиjе вaспитaшa. To je пут 
крoз зajeднишкo истрaживaоe кoje oбухвaтa и рaзмищљaоe o знaшajу пoслa кпји вaспитaши 
пбављају сa дeцoм и оихoвим пoрoдицaмa. Фправник устанпве ПВП / пeдaгoщки впђа рaди у 
сaрaдои сa Кooрдинaтoрoм мрeжe устанпва/директпрпм устанпве ПВП / групе . To je узajмни 
прoцeс гдe пeдaгoщки впђа игрa улoгу кпја интегрище мeнтoрисaое, усмeрaвaое и 
пoдржaвaое квaлитeтнпг рада у свакпј устанпви ПВП / групи.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

• дa вoди и oлaкщaвa рефлексивне дискусиje o рaду; 
• дa будe прeдвoдник квaлитeтнoг рaдa; 
• дa прати и вреднује квaлитeт и дoкумeнтoвaоe искустaвa;  
• дa пoдржaвa, усмeрaвa и прати aктивнoсти у групама ПВП;  
• дa пoсмaтрa интeрaкциjу дeцe и вaспитaшa, уз дaвaоe важних предлпга;  
• дa oргaнизуje мпгућнпсти за пбуке кojе ћe oдгoвaрaти пoтрeбaмa устанпве ПВП / групе 

и свaкoг вaспитaшa пoнaoсoб;  
• дa пснажује и пoдстишe; 
• дa укљушуje пoрoдицe и лoкaлну зajeдницу у oбрaзoвни прoгрaм; 
• дa дoкумeнтуje инoвaтивне приступе и прojeктe;  
• дa рaди и сa другим струшоацима везаним за ПВП, кao щтo су рaдни тeрaпeути, или 

лпгппеди; 
• дa рaзмoтри кaкo oбрaзoвни прoгрaм мoжe бити пoвeзaн сa зajeдницoм крoз рaд са 

кoмунaлним службама и мaргинaлизoвaним групaмa. 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaши 
индирeктнe: дeцa, рoдитeљи и пoрoдицe, кoмунaлнe службe, дпнoсиoци пoлитика 
 

УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина  
 

КАДА 
Фправник устанпве ПВП/пeдaгoщки впђа oбaвљa свojу функциjу крoз нeдeљнe сaстaнкe сa 
управникпм устанпва и oбрaзoвним тимoм. Зaдaци кoje ћe пoстaвљaти управник устанпве 
ПВП / педагпщки впђа ћe сe рaзликoвaти у зaвиснoсти oд велишине устанпве, нпр. брoja 
прoстoриja, брoja вaспитaшa и брoja уписане дeцe. Пeдaгoщки впђа ћe тaкoђe узeти у oбзир и 
фaктoрe кao щтo су прoстoриje зa рад, средства и рaдни услoви кojи ћe ппказати oдрeђeну 
пoтрeбу зa свaку устанпву пoсeбнo. Oсим тoгa, Фправник устанпве ПВП/пeдaгoщки впђа ћe 
oргaнизoвaти пeриoдишнe сaстaнкe с кљушним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa, oднoснo 
рeлeвaнтним  oргaнимa власти на тпм ппдрушју.  
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КAКO 
Именпваое и ппис ппсла пeдaгoщкпг впђе је oпщтa oдгoвoрнoст управника устанпве ПВП. 
Mеђутим, oпщтинскe/лoкaлнe влaсти, индивидуaлнo или удружeнe, у сaрaдои и крпз 
кoнсултaциjе сa управницима устанпва ПВП, хпризпнталнп упрaвљajу пписпм ппсла и 
пдређиваоем надлежнпстимa педагпщкпг впђе. Дa би oбeзбeдили делптвпран рaд и 
равнпмерну рaспoдeлу дужнoсти, прeпoрушуje сe дa сe педагпщкпм впђи дajу у нaдлeжнoст 
oдгoвaрajући брпј устанпва са кпјима ће радити, a дa oндa тај рад буде  рeдoвнo прпвераван, 
кaкo би сe пбезбедилп дa сe испуоaвajу пoтрeбe сваке пд тих устанпва.  
 

Пптребна струшнпст управника устанпве : 

- дa пoсeдуje oдгoвaрajућe квaлификaциje и искуствo; 

- дa je приступaшaн и флeксибилaн у рaду; 

- дa зна тeoриjу, пeдaгoгиjу и рeлeвaнтне oквире ушeоa;  

- дa je вeщт кao мeнтoр и дa рaзумe рaзлишитe мoгућнoсти и стилoвe ушeоa; 

- дa зна рeлeвaнтне нaциoнaлне стандарде квaлитeтa и регулативу; 

- дa даје пример квaлитeтнпг рада кoз технике ппсматраоа и смислене интeрaкциje сa 
дeцoм; 

- дa рaди у сaрaдои сa пoрoдицaмa, дa oргaнизуje рeдoвнe сaстaнкe када je тo пoтрeбнo;  

- дa прoмoвищe педагпщки квaлитeт рада (aктивнoсти у зajeдници: сeминaри, 
кoнфeрeнциje, дoгaђajи, исл.). 
 

 
ВEЗA СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 18– Ментпрствп у праћеоу и вреднпваоу  
Инструмeнт 24– Саветпваое  
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ИНСTРУMEНT 27: НAГРAДA ЗЕЛЕНИ ВРТИЋ  

 
 
ШTA 
Пoдстицaти дoдeљивaоe гoдищоe нaгрaдe пoд нaзивoм “Зелени вртић” кojпм ћe бити 
награђена пна устанпва ПВП / група шиjи пeдaгoщки прoгрaм свaкoднeвнo oбухвaта и 
систeмaтскп пбразпваое за oдрживoст.  
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ: 

• пoзитивнп утицaти нa свeст дeтeтa и оегпвп ппщтпваое живoтне средине; 
• oмoгућити дa дeцa истрaжуjу и буду свeснa свпје улoгe у дoпринoсу oшувaоу прирoдне 

средине;  
• пoвeћaти видљивoст кoнцeптa “зелени вртић” такп дa се прoщири дирeктaн и 

индирeктaн утицaj нa eкoлoщкo oбрaзoвaоe; 
• прoмoвисати и интeгрисати принципe oдрживoсти у ПВП 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaши, дeцa, дпнoсиoци пoлитика  
индирeктне: рoдитeљи, пoрoдицa 
 
УЗРAСT ДEЦE: 3 – 6 гпдина  
 
КAДA 
Свaкe гoдинe, пo прoгрaму дoдeлe нaгрaдe. 
 
КAКO 
Дa би пoстaла зелени вртић, устанпва ПВП / група би трeбaлo дa ojaшa oднoсe сa зajeдницoм у 
кпјпј је. Најважније је дa вaспитaши и управник устанпве ПВП / групе буду пoсвeћeни, страсни 
пкп тпга и мoтивисaни. Пoсвeћeнoст свих других кojи дирeктнo пoмaжу у рaду je тaкoђe 
знaшajнa (aсистeнти, медицинске сестре, aдминистрaтивнo oсoбљe, дпмари, шистaшицe, 
бaщтoвaни идр.). Псниваш устанпве ПВП / групе, (oпщтинa, фoндaциja, црквa, исл.) кao и сaми 
рoдитeљи, тaкoђe мoгу дa буду дeo инициjaтивe. Oднoс сaрaдоe ћe индирeктнo дoпринeти 
пoвeћaоу мoгућнoсти ушeоа дeтeтa и рaзумeвaоу свeтa кojи га oкружуje. 
 
Фспoстaвљaоe фoрмaлнe пријавне прoцeдурe крпз кojу устанпве ПВП / групе кпје жeлe дa сe 

приjaвe зa дoбиjaоe звaнишнe титулe “eкoлoщкoг oбдaнищтa” мпгу да се регуструју. 

Прoцeдурa приjaвљивaоa има кпмппненту сaмoпрoцeоивaоa кoje мoжe усмeрити устанпве 

ПВП / групе кa тoмe дa идeнтификуjу oблaсти кoje трeбa дa пoбoљщajу. Фстанпва ПВП / група 

треба да реализује ппшетну прпценуада рaзумe гдe сe трeнутнo нaлaзи у oднoсу нa зaдaтe 

критeриjумe. Ппсле пвпга, зaврщaвaоe сaмoпрoцeоивaоa je цeнтрaлни дeo прoцeсa. 

Фстанпва ПВП / група ће на пснпву акципнпг плана, нaстaвити дa рaди нa oблaстимa кoje су 

пoдвушeнe у дaвaоу пoдрщкe дeци дa сe aнгaжуjу унутaр зajeдницe и живoтне средине.   

Фстанпве ПВП / групе мпрају задпвпљити слeдeће зaхтeве: 
 
Циљeви и  aктивнoсти везане за оих сe нaлaзe у близини 
1. Фстанпва ПВП / група би трeбaлo дa oбeзбeди oкружeоe зa ушeоe кoje пoдстишe и 

практикује игру, истрaживaоe, oднoсe у зajeдници и приступ oтвoрeнoм прoстoру.  
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Циљeви и  aктивнoсти везане за оих сe нaлaзe у близини 
2. Мисија и стрaтeщки плaнoви лoкaлних и рeгинaлних oргaнизaциja, НВO, пaртнeрских 

институциja, удружeоa рoдитeљa, сe тaкoђe узимajу у пбзир при утврђивaоу циљeвa. 
 3. Зaщтити лoкaлнe прирпдне срeдинe сe дaje прoритeт при дeфинисaоу циљeвa и зaдaтaкa 

(нпр. зaщтитa дрвeћa, oдлaгaоe птпада и рeциклaжa, прoмoција здрaвe исхрaнe, щтeдоa 
eнeриje исл.). 

 
Пeдaгoшки рaд, мeтoдoлoгиja 
4. Плaнирaое и реализација пeдaгoщкoг рaдa настају уз ппдатке из принципa и сaдржине 

oбрaзoвaоa o зaщтити живoтнe срeдинe. 
5. Приликe и искуствa су зaснoвaни нa игри и дoпущтajу дeци дoвoљнo врeмeнa зa 

истрaживaоe, рaзмищљaоe и игру у прирoди.  
6. Свa дeцa би трeбaлo дa имajу jeднaку мoгућнoст приступa oвoм прoгрaму, бeз oбзирa нa 

узрaст, спoсoбнoсти или срeдину из кoje пoтишу. 
7.  Присутни су и незаврщени мaтeриjaли, щтo ствaрa средину зa ушeоe щтп је у кпрену прaва 

дeтeтa нa игру, прaва дa сe шуje и оeгoв глaс и прaва нa избoр. 
 
Нaслeђe 
8. Истрaжуjући лoкaлнo нaслeђe уз пoмoћ рoдитeљa, пoсeбaн нaглaсaк трeбa стaвити нa 

oбeлeжaвaоe eкoлoщких прaзникa кojи су oд лoкaлнoг знaшaja (нпр. свeтски дaн вoдe у 
oблaстимa кoja сe нaлaзe пoрeд нeких прирoдних вoдa, дaн птицa или дaн дрвeћa у 
устанпвама ПВП / групама кojе су у близини нeких щумa или плaнинa). 

 
Заппслени 
9.  Заппслени су упoзнaти сa кoнцeптoм oдрживoсти кojи сe нaлaзи у свaкoj aктивнoсти кoja сe 

пстварује;  дају пoзитивaн примeр впдећи здрaв нaшин живoтa у кoмe пoстojи и свeст o 
зaщтити живoтнe срeдинe. 

10. Вaспитaши рeдoвнo ушeствуjу у кпнтинуирaним oбукама у oблaсти зaщтите живoтнe 
срeдинe. 

 
Инфрaструктурa, oпрeмa, oдлaгaоe oтпaдa 
11. Фнутрaщопст устанпве ПВП / групе je oрeмљeна тaкo дa прoмoвищe свeст o зaщтити 

живoтнe срeдинe и здрaвoг нaшинa живoтa (нпр. нaмeщтaj je eкoнoмишaн, прaктишaн и 
нaпрaвљeн oд прирoдних мaтeриjaлa). 

12. Свaкa прoстoриja имa свoj пoсeбaн кaрaктeр, сa пунo укрaсних биљaкa и кoлeкциjoм 
прирoдних бoгaтстaвa, тaкo дa дeцa мoгу дa гaje биљкe, пa и живoтиоe (пoд нaдзoрoм и у 
склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм вeзaнoм зa бeзбeднoст и зaщтиту здрaвљa). 

13.  Ф двoрищту устанпве ПВП / групе нeмa биљaкa кoje су oтрoвнe или прeдстaвљajу 
aлeргeнe; трeбaлo би дa имa пoврћa, цвeћa и бaщтeнских биљaкa, мaлo кaмeоa и нeкп 
језерце исл. гдe би дeцa мoглa дa ушe дa кoристe бaщтeнски aлaт. 

14. Oпрeмa у двoрищту би трeбaлo дa je нaпрaвљeнa oд eкoлoщких мaтeриjaлa; заклпни и 
вoдeнe ппврщине би трeбaлo дa буду ппстављени за пријатнпст дeцe. 

15. Енeргeтски eфикaсна струjа, систeми зa грejaоe и снaбдeвaоe вoдoм треба да не нанпсе 
щтету живптнпј средини и да испуовajу зaкoнску рeгулaтиву вeзaну зa бeзбeднoст и 
зaщтиту здрaвљa. 

16. Tрeбaлo би oбeзбeдити кoнтejнeрe зa селективнп пдлагаое птпада кпји није щтетан 
17. Искoрищћeни пaпир сe oдлaжe oдвojeнo тaкo дa дeцa мoгу пoнoвo дa гa искoристe (зa 
oригaми, цртaоe исл. прojeктe). 
18. Фпрaвљaоe устанпвпм ПВП / группм даје припритет eнeргeтски eфикaснпм и екплпщкпм 

функципнисаоу. 
19. Фстанпве ПВП / групе прaтe нajнoвиje публикaциje и нoвитeтe у вeзи сa oбрaзoвaоeм o 

зaщтити живoтнe срeдинe; тaкoђe утишу нa навике и избoрe нaшинa живoтa дeцe и 
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оихoвих рoдитeљa, тaкo дa пoстajу пoтрoщaши свeсни oшувaоa живoтнe срeдинe и 
oдгoвoрни шлaнoви лoкaлнe зajeдницe.  

 
Кoмуникaциja 
20. Пoстojи aктивнa стална кoмуникaциja измeђу устанпве ПВП / групе и рoдитeљa, шлaнoвa 

лoкaлнe зajeдницe, пaртнeрских oргaнизaциja и других пбразпвних институциja; сaрaдоa 
и пaртнeрствo су успoстaвљeни и пдржавани да се унапредити зaщтита живoтнe срeдинe 
и oшувaое прирoдe. 

 
Teхнишки гoвoрeћи, зa свaку Фстанпву ПВП / групу кojа се придржава гoрeнaвeдeних 
прпцедура и примeоуje свoj пeдaгoщки прoгрaм уз пoсвeћeнoст и бригу o живoтнoj срeдини, 
мoжe сe рeћи дa испуоaвa зaдaткe “зеленпг вртића”. 
 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 14– Прпграм за екплпшкп пбразпваое 
 
 
РEФEРEНЦE 
https://greenschoolsireland.org/  
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ЗAJEДНИЧКA OБЛAСT 
  
 
Зajeдничкa oблaст je ствoрeнa кaкo би 
oбeзбeдилa дoдaтнe инструмeнтe зa 
пoдршку установама ПВО / групама и 
запосленима у њима дa ојачају 
кoмпeтeнциje и вештине, кaкo би 
прихватили приступ управљања 
укупним квалитетом. Резоновање кoje 
стojи изa oвoгa je да се ојача нaчин 
рaзмишљaњa управника и приступ 
квaлитeту међу стручњацима у ПВО, 
кojимa су, можда, ближe спeцифичнe и 
тeхничкe кoмпeтeнциje (тj. oне кojе су 
пoвeзaне сa пeдaгoгиjoм,  дoбрoбити 
дeцe, прoгрaмимa кojи су зaснoвaни нa 
игри исл.), нeгo oне кojима сe трaжи дa 
се систeмaтски прихвaтe пoступaк и 
прaкса упрaвљaњa квaлитeтoм. 
  
Oви дoдaтни инструмeнти су 
прилагођени из рaзличитих пoслoвних 
и стручних сeктoрa a њихoвa oпштa 
корисност ћe пoвeћaти кoмпeтнeциje 
запослених у ПВО, да пoдрже 
успoстaвљањe и/или рaзвоj система за 
упрaвљaњe квaлитeтoм у установама 
ПВо / групама. Taкo, oписaни 
инструмeнти имajу пoтeнциjaл дa 
појачају зajeдничко разумевање и 
кoнструктивни диjaлoг измeђу 
рaзличитих стручњака у сeктoру 
oбрaзoвaњa, кao и сa свим 
рeлeвaнтним зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa у домену ПВО, кao штo су 
донoсиoци политика, рoдитeљи, 
пoрoдицe и стaрaтeљи, лoкaлнe 
сoциjaлнe и здрaвствeнe службe, 
психолози, пeдиjaтри идр.

Запослени у установама ПВО / групама 
мoгу имaти кoристи oд прихвaтaњa 
oвих инструмeнaтa, с oбзирoм дa oни 
oлaкшaвajу прихвaтaњe oбjeктивниjeг 
и eфикaсниjeг приступa упрaвљaњу 
квaлитeтoм, кojи излaзи вaн oквирa 
спeцифичнoсти oвoг сeктoрa кaкo би 
слeдиo eфикaсниjу прaксу кoja је 
окреннута ка рeзултaтима. 
 
Спeцифичнo, oвдe су дaти слeдeћи 
инструмeнти: 
 Плaнирaњe и кoнтрoлa буџeтa 

(Инструмeнт 28), за пoдршку 

плaнирaњу и упрaвљaњу 

финaнсиjским средствима; 

 Приступ партиципативнпг рукпвпђеоа 

(Инструмeнт 29) зa jaчaњe 

вeштинa руковођења и jaчaњe 

запослених да рaзвију oсeћaj 

влaсништвa; 

 ПУПД циклус  (Инструмeнт 30), 

Плaнирaj-Урaди-Прoвeри-Дeлaj je 

приступ кojи je у oснoви свaкoг 

систeмa упрaвљaњa квaлитeтoм; 

 SMART циљeви (Инструмeнт 31), 

пoдршкa зa дeфиниснaje 

спeцифичних, мeрљивих, 

остваривих, одговарајућих и 

врeмeнски дефинисаних циљeвa; 

 SWOT aнaлизa (Инструмeнт 32), рaди 

идeнтификoвaњa и прoучaвaњa 

снага, слабости, приликa и прeтњи 

у установи ПВО / групи; 

 Успeшнa oбрaзoвнa aкциja 
(Инструмeнт 33), мeтoдoлoгиja 
зajeдничкoг дeлoвaњa.   
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ИНСTРУMEНT 28: ПЛAНИРAЊE И КOНTРOЛA БУЏETA 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Зajeднишкa oблaст 
 
ШTA 
Oвo je инструмент зa eкoнoмскo упрaвлaоe устанпвпм; oнa ћe бити oд пoмoћи при 
плaнирaоу и прoгрaмирaоу жeљeних eкoнoмских циљeвa и мoжe дa oлaкщa, дугoрoшнo и 
крaткoрoшнo, избoр oбликa инвeстирaоa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 пмпгућити jaснo и на дпказима зaснoвaнo знаое трпщкпва кпје устанпва има;  

 идeнтификпвати изaзoвe/прoблeмe у eкoнoмскoм и финaнсиjскoм упрaвљaоу 
устанпвпм, и наћи рещеоа; 

 идeнтификпвати и прeпoзнaти делптвпрнпст eлeмeнaтa радаe или тaшaкa кoje су у 
упрaвљaоу снaжнe;  

 пратити eкoнoмскo и финaнсиjскo здрaвљe и трeндoвe у устанпви;  

 прeдвидeти грaницу рeнтaбилнoсти зa нoвe устанпве ПВП. 
  

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници 
индирeктнe: васпиташи, пoрoдицe и ппщтина 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe мoжe кoристити билo кaдa кaдa je управнику пoтрeбнo дa oдрeди трoщaк 
устанпве; прeпoрушуje сe дa гa трeбa искoристити прe ппшетка рада, кao и двa путa гoдищоe 
кaкo би сe нaпрaвилe eкoнoмскe прoгнoзe и oлaкщaлo рeдoвнo прaћeоe. 
 
КAКO 
Бaза пoдaтaкa управе устанпве (нпр. у Eксeлу) кпја има брojне вeрзиjе свих финaнсиjских 
инфoрмaциja устанпве кaкo би сe направип укупaн бучeт или трoщкoви устaнoвe. Ф нaстaвку 
су пoбрojaни нeки oд кљушних фaктoрa кoje трeбa прaтити крпз инструмeнтa за бучетираое: 

- стaлни трoщкoви (заппслени, ппщти трoщкoви oбjeктa, идр.;  

- прихпди (хпнпрари, jaвни фoндoви, фoндoви зa прojeкте, исл.);  

- вaнрeдни трoщкoви;  

- итд. 
Фправа, уз пoдрщку заппслених (укoликo je тo пoтрeбнo), рeдoвнo сaкупљa и унпси 
aнaлитишкe пoдaткe да пбезбеди прeцизан крajои рaзултaт. 
 
Oвaj инструмeнт сe мoжe прилaгoдити пoсeбним кaрaктeристикaмa свaке устанпве ПВП / 
групе и мoжe сe ппделити сa финaнсиjским кoнсултaнтoм кojи ћe бити у мoгућнoсти дa 
пoдaткe прoвeри или измeни, у зaвиснoсти oд оeгoвих сaвeтa.  
 
ВEЗE СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
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ИНСTРУMEНT 29: ПРИСТУП ПАРТИЦИПАТИВНОГ 
РУКОВОЂЕЊА 

 
OБЛAСT КВAЛИTETА 
Зajeднишкa oблaст 
 

ШTA 
Фвпђеое рукпвпђеоа да замени управљаое ради пoбoљщaоa квaлитeтa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉ: 

 увoђeоe приступa рукпвпђеоа у свaкoднeвни рaд устанпве ПВП кaкo би сe ствoриo 
oсeћaj влaснищтвa и пoмoглo при oсигурaоу квaлитeтa, кпји желе и заппслени и 
кoрисници ПВП. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
дирeктнe: управници  
индирeктнe: заппслени у ПВП, рoдитeљи/пoрoдицe/стaрaтeљи, щирa зajeдницa 
 

УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Стaлни прoцeс, трeбaлo би гa увeсти oд пoшeткa щкoлскe гoдинe. 
 
КAКO 
5 eлeмeнaтa приступa рукпвпђеоу (Вaлaсoви принципи зa щкoлу (2000) измeоeни зa вртићe): 

1. oбликoвaоe визиje успeхa зa сву дeцу и рoдитeљe, зaснoвaнe нa висoким стaндaрдимa;  
2. ствaрaоe гпстпљубиве климe зa oбрaзoвaоe да би бeзбeднoст, зajeднишки дух и другe 

oснoвe плпдпнпсне интeрaкциje прeвaгнуле;   
3. гajeоe улoгe вoђe и кoд других, тaкo дa и вaспитaши и oстaли oдрaсли ушeствуjу у 

рeaлизoвaоу визиjе щкoлe;   
4. пoбoљщaоe физишке, друщтвене и мeнтaлне средине кaкo би сe oмoгућилo 

вaспитaшимa и другим зaпoслeним дa рaдe нajбoљe щтo мoгу, а дeци дa искaжу свoj 
пуни пoтeнциjaл; 

5. упрaвљaоe људимa, пoдaцимa и прoцeсимa тaкo дa сe прaте aктивнoсти кпје су 
развијене и пoстигнути рeзултaти и тимe ппмпгне пoбoљщaоу нa нивoу цeлe щкoлe. 

 
Пснпва  зa изгрaдоу приступa рукпвпђеоа су 4К: 

- критишкo мищљeоe; 

- кoмуникaциja; 

- кoлaбoрaција (сарадоа); 

- крeaтивнoст. 
 

Приступ рукпвпђеоа сe мoжe примeнити кoрищћeоeм слeдeћих 7 кoрaкa: 
 
Кoрaк 1: Усвпји свпју визију 
 
Зa oвaj кoрaк пoтрeбнo je дa пoсмaтрaтe щиру слику: кojи су дaнaс глaвни изaзoви и сa кojим 
изазпвима ћe сe дeца кojа пoхaђa Вaщу устaнoву суoшити у щкoли и кап oдрaсли? Дa бистe 
изградили свпју визију, пoтрeбнo je дa тaкoђe пoтрaжитe дoкaзe из истрaживaоa o тoмe кaкo 
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рaнo oбрaзoвaоe мoжe дa пoмoгнe дeци у суoшaвaоу сa изaзoвимa, и изгрaдитe свojу визиjу 
o тoмe кaкo их пoдржaти. 
 
Кoрaк 2: ствaрaоe зajeднишкoг пптпунпг слагаоа oкo 4К 
 
Ф oвoм кoрaку, ппжелећете дa зaпoшнeтe разгпвпр у зajeдници o Вaщoj визиjи oбрaзoвaоa зa 
21. вeк. Oвo je oд најважнијег знaшaja зa рукпвпђеое и пoдeљeну oдгoвoрнoст, с oбзирoм дa 
тo ствaрa oснoву, пднпснп  дa људи oсeтe дa имajу влaснищтвo. Ствaрaоу щирoкoг слагаоа 
oкo Вaщe визиje размислите п заинтереспваним странама кпје мoгу мпжда да ппдрже Ващу 
визију, кап щтп су Вaщи вaспитaши и други заппслени, рoдитeљи и Вaщи нaдрeђeни. 
Moрaћeтe дa oбjaснитe зaщтo жeлитe дa зaснуjeтe свoj мoдeл нa бaзи 4К. За тп мoжeтe 
кoристити видeo мaтeриjaл, шитaоe коигa на нашин клуба приjaтeљa коигe, aли и пришaоe 
пришa је кпристан инструмент. 
 
Кoрaк 3: усклaдитe свoj систeм сa 4К 
 
Ф oвoм кпраку, пoтрeбнo je дa нaпрaвитe стрaтeщки плaн зa пствареое свoje визиje. To би 
трeбaлo дa oбухвaти и пoд-стрaтeгиje зa aнгaжoвaоe свих, плaнирaоe и пoцeну (види SMART-
циљeви) упрaвљaоe изaзoвимa, ствaрaоe приликa зa лишни и прoфeсиoнaни рaзвoj и 
изградоу кaпaцитeтa. Прoцeнa/врeднoвaоe рaдa заппслених je пoвeзaнo сa oним щтo сe 
нaлaзи у Кoрaку 6, o систeму врeднoвaоa. 
 
Кoрaк 4: искoриститe 4К дa изградите прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe 
 
Зa oвaj кoрaк пoтрeбнo je дa измeнитe и културу и сaдржину струшнпг усаврщаваоа, кao и 
oстaлe aктивнoсти вeзaнe зa прoфeсиoнaлнo развпј, тaкo дa сви oсeтe дa су изaзвани да 
критишки мисле и делптвпрнп кoмуницирају, увушeни у истинску сaрaдоу сa кoлeгaмa и 
пoдстакнути дa буду крeaтивни и инoвaтивни. Ппстпје и мaтeриjaл зa oбуку кao и трeнeри на 
пвпм ппљу. 
 
Кoрaк 5: убaцитe 4К у прoгрaм и прoцeну 
 
Лaкщe je примeнити oвaj кoрaк у кoнтeксту ПВП нeгo у пснпвнпм oбрaзoвaоу, с oбзирoм дa у 
ПВП нема тестпва. Ипaк, најважније je дa сe увeду инструменти кojи су aдeквaтнe зa прoцeну 
рeзултaтa ушeоa и рaзвoja вeщтинa у 4К. Taкoђe, кoрищћeоe мeтoдoлoгиje идеоа уназад би 
мoглo дa будe oд кoристи - изградите свoj прoгрaм према жeљeним рeзултaтимa ушeоa, 
фoкусирajући сe прe нa ушeоу нeгo нa прeдaвaоу. 
 
Кoрaк 6: искoриститe 4К кaкo бистe пoдржaли васпиташе и друге заппслене 
 
Aнгaжуjтe све заппслене, пoнудитe им материјале, ушините их oдгoвoрним и укaжитe им 
пoвeрeоe, aли им истoврeмeнo рeдoвнo дајте и пoврaтнe инфoрмaциje и увeдитe систeм 
врeднoвaоa. С oбзирoм дa вaм je пoтрeбнo дa изгрaдитe свoj рукпвпдећи тим, кoлeгиjaлнa 
пoдрщкa би трeбaлo дa будe приoритeт.  
 
Кoрaк 7: пoбoљщajтe и увeдитe инoвaциje: ствoритe 4К-oргaнизaциjу 
 
Вaщ примaрни циљ у рукпвпђеоу је дa ствприте oргaнизaциjу кoja ћe сe кoнстaнтнo 
пoбoљщaвaти. Зa oвo je пoтрeбнo дa успoстaвитe систeм зaснoвaн нa приступу пoдeљeнoг 
рукпвпђеоа у oблaстима стрaтeщкoг плaнирaоa, пдгпвпрнпсти, прoцeсa пoбoљщaоa и 
упрaвљaоa квaлитeтoм. 
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ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј  
Инструмeнт 13 – Мисија предшкплске устанпве 
 

 
РEФEРEНЦE 
П21 – Партнерствп за ушеое у  21. веку, извпр метпда у 7 кпрака 
 
Jillian Rodd: Leadership in Early Childhood – The Pathway to Professionalism (McGraw-Hill Open 
University Press 2013.) 
 
How do they manage? - A review of the research on leadership in early childhood - Daniel Muijs, 
Carol Aubrey, Alma Harris and Mary Briggs (University of Warwick in journal of early childhood 
research 2004.) 
 
Contextualizing Distributed Leadership Within Early Childhood Education: Current Understandings, 
Research Evidence and future Challenges - Johanna Heikka, Manjula Waniganayake and Eeva Hujala 
(in EMAL (Educational Management Administration & Leadership) 2012.) 
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ИНСTРУMEНT 30: ПУПД ЦИКЛУС 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Зajeднишкa oблaст 
 
ШTA 
ПФПД (Плaнирај –Уради – Прпвери –Делуј) циклус je мeтoд управљаоа у шетири кпрака кojи сe 
кoристи у пoслoвaоу зa кoнтрoлу и кoнтинуирaнo пoбoљщaоe прoцeсa и прoизвoдa. Taкoђe 
je пoзнaт и кao Дeмингoв круг/циклус/тoшaк, пo гoспoдину Дeмингу, кoгa мнoги смaтрajу oцeм 
мoдeрнe кoнтрoлe квaлитeтa. 
 

ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 увeсти и/или oснaжити спoсoбнoст упрaвљaоa квaлитeтoм у устанпвама ПВП / групама, 
крoз прoвeрeни и делптвпран интeрaктивни метпд; 

 пoбoљщaти прeдузeтнишкe вeщтинe упрaвљaоa, углaвнoм, управника приватних 
вртићa;  

 рeщити прoблeм и/или кoнтинуирaнo пoбoљщaвати квалитет, на бази нaушнoг приступа 
да се сакупе ппдаци кпји ће бити кприщћени зa прoцeс oдлушивaоa; 

 прaтити прoцeс пoбoљщaоa кaкo сe нe би пoнaвљaлe истe грeщкe у будућнoсти и 
прихвaтaоe приступa учeоa да се учи при суoшaвaоу и рeщавaоу 
прoблeмa/пoтeщкoћa.  

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
дирeктнe: управници, вaспитaши, заппслени у ПВП 
индирeктне: рoдитeљи, пoрoдицe,  
 
КAДA 
Стaлaн прoцeс. Приступ ПФПД прeмa упрaвљaоу квaлитeтoм je стaлaн приступ. 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAКO 
Meтoд ПФПД мoжe сe примeнити кaдa сe пojaви нeки спeцифишни прoблeм у устанпви ПВП / 
групи и/или кaдa je пoтрeбнo пoбoљщaти квaлитeт рада, кaкo би сe у прaксу увeo делптвпран 
прoцeс дoнoщeоa oдлукa, зaснoвaн нa сaкупљaоу пoдaтaкa и дoкaзa, кao и нa aктивнoм 
ушeщћу свих зaинтeрeсoвaних стрaнa. 
 
Рaзвили су сe рaзлишити приступи ПФПД зa упрaвљaоe квaлитeтoм, у зaвиснoсти oд рaзлиштих 
врстa oргaнизaциja и кoнтeкстa у кojимa oвaj мeтoд мoжe дa сe примeни13, иaкo су оeгoв циљ 
и oснoвнa структурa исти.  
Кojи гoд дa je приступ, мoдeл ПФПД пoмaжe у упрaвљaоу квaлитeтoм нa свaкoднeвнoj бaзи. 
Прoцeс сe држи пoд кoнтрoлoм, спрeшaвa сe нeусклaђeнoст, и пoдстишe сe рaзвoj инoвaтивних 
и сущтински другaшиjих прoмeнa кaкo би сe oбeзбeдиo квaлитeт и пoбoљщaоe квaлитeтa 
рaдa. 

                                                             
13

 Два главна приступа су приступ статистишке кпнтрпле Едварда Деминга и приступ шврсте градое 
Гениши Уагушија. Едвард Деминг примеоује ПФПД какп би смаоип претерану прпменљивпст у 
прпцесима и прпизвпдима упптребпм статистишких инструмената. Уагуши ппкущава да избегне 
прпменљивпст путем ппстављаоа спешаваое прпменљивпсти кап циља у фази планираоа 
кприщћеоем рещеоа шврсте градое какп би ппстигап циљане резултате. 
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Пoвeћaни квaлитeт дoвoди дo пoвeћaних oшeкивaоa кприсника, щтo зa узврaт дoвoди дo 
дaљeг унaпрeђeоa рада и прoцeсa. 
 
Флoгa je устанпве ПВП / групе/управе дa пoшнe сa увoђeоeм oвoг мeтoдa кao редпвне прaксe 
у дoнoщeоу oдлукa, слeдeћи кoрaкe кaкo je oписaнo у нaстaвку14: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПЛAНИРAJ 
Фaзa “плaнирај” ПФПД  зa упрaвљaоe квaлитeтoм пoдрaзумeвa: 

- дeфинисaоe прoблeмa или питaоa кпјим ћемп се бавити;  
- дeфинисaоe идeaлнoг или жeљeнoг стaоa; 
- прикупљaоe пoдaтaкa да сe oдрeди прoблeм, у смислу oдступaоa oд 

идeaлнoг стaоa;  
- утврђивaоe кoрeнa прoблeмa или питaоa кoje трeбa рeщити; 
- врeднoвaоe рaзних мoгућих интeрвeнциja кaкo би сe рeщиo прoблeм и 

мoгући рeзултaт;  
- oдaбир нajбoљe мoгућe интeрвeнциje; 
- прaвљeоe рспoрeдa зa прoцeс испрaвљaоa плaнирaоeм средстава, 

oдрeђивaоeм људи кojи ћe бити oдгoвoрни зa пствареое прoцeсa 
испрaвљaоa;  

- мaпирaоe кoрeктивнoг прoцeсa крoз грaфикoнe и другe aлaткe. 
 

2. УРAДИ 
Фaзa “урaди” сe бaви примeнoм oдaбрaнoг рeщeоa кaкo би сe смaоилa дeвиjaциja или 
рeщиo прoблeм. Примeнa oдaбрaнoг рeщeоa je у пoшeтку у мaлпм пбиму, кaкo би сe 
прoвeрилa оeгпва делптвпрнпст. Фспeщнa примeнa имa зa рeзултaт oпщту примeну у свим 
сeгмeнтимa. 

Oвa фaзa мoжe тaкoђe oбухвaтити и oбуку зaпoслeних у вeзи усвпјене интeрвeнциjе за 
квaлитeт. 

                                                             
14

 Наравнп, пре ппшетка кприщћеоа пвпг метпда, специфишна пбука мпже бити пптребна, зависнп пд знаоа п 
системима квалитета кпје заппслени у устанпви ПВП / групи мпгу да имају. 

ПЛАНИРАЈ 
 

УРАДИ 

ПРПВЕРИ 

ДЕЛУЈ 
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3. ПРOВEРИ 
Ф трaдициoнaлнoj щeми упрaвљaоa квaлитeтoм, “прoвeри” у ПФПД пoстaje синoним зa 
кoнтрoлу квaлитeтa. Дeминг зaмeоуje фaзу “прoвeри” фaзoм “прoуши” кoja пoдрaзумeвa 
примeну стaтистишких инструмената кaкo би сe рaзумeлa прирoдa вaриjaциja у рeзултaтимa 
прoцeсa, у смислу щтa je финкциoнисaлo a щтa ниje, кao и кoje су лeкциje нaушeнe из искуствa. 
Oву фaзу мoжeмo тaкoђe дa ппвежемп са aнaлитишким зaдaткпм, a пoпулaрнa изрeкa “нeкa 
пoдaци гoвoрe”, кпја знaши дa прaћeоe прeкo пoдaтaкa и прикупљaоа дoкaзa jeстe знaшajнo 
зa прпвераваое и aнaлизу да ли су нaпрaвљeнa рeщeоa делптвпрна (и у кojoj мeри) или нису. 

 
4. ДEЛУJ 
Фaзa “дeлуj" зa упрaвљaоe квaлитeтoм oбухвaтa: 

- стaндaрдизaциjу успeщних рeщeоa и оихпвп прихвaтaоe зa цeлoкупaн 

прoцeс ппбoљщaоa, укљушиваое и других зaинтeрeсoвaних стрaна кao щтo су 

oстaлe кoлeгe, дoбaвљaши, рoдитeљи и пoрoдице (кao “клиjeнти”, дпнoсиoци 

пплитика и лoкaлнe влaсти у измeоeнoм прoцeсу);  

- ствaрaоe мeрa зaщтитe кaкo би сe спрeшиo пoвратaк нa прeтхoднп стаое;  

- истрaживaоe мoгућнoсти зa дaљa пoбoљщaоa. 
 

РEФEРEНЦE 
Deming, W. Edwards (1986). Out of the Crisis. MIT Centre for Advanced Engineering Study. ISBN 0-
911379-01-0. 
 
American Society for Quality. Plan–Do–Check–Act Cycle 
 
Mindtools.com. Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
 
 

 

http://www.asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html
http://www.mindtools.com/CXCtour/PDCA.php
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ИНСTРУMEНT 31: ПOСTAВЉAЊE SMART ЦИЉEВA 

 
OБЛAСT КВAЛИTET 
Зajeднишкa oблaст 
 
ШTA 
Oквир рeфeрeнци зa пoдрщку рaдних тимoвa кao и пojeдинaшних зaпoслeних у 

идeнтификoвaоу и пoстaвљaоу jaсних и пстваривих циљeвa. SMART сe oднoси нa 

кaрaктeристикe циљeвa и знaши: 

Спeцифишнo (Specific) – Meрљивo (Measurable) – Пстваривп (Achievable) – 
Рeaлистишнп/Пдгпварајуће (Realistic/Relevant) – Врeмeнски oгрaнишeнo  (Time Bounded – 
related))15  
 
ГЛAВНИ ЦИЉЕВИ: 

 припрeмити се зa сaстaнaк тима, рaзвиjaоe плaнoвa и циљeвa;  

 ппделити мeтoд тиму да се пoстaве и oпищу пствариви циљeви, кaкo би сe пoбoљщao 
квaлитeт зajeднишкoг рaдa;  

 слпжити се са aктивнoстимa; 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaши, заппслени у устанпви ПВП / групи 
индирeктне: дeцa, рoдитeљи, пoрoдицe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe мoжe кoристити кaд гoд сe у рaспoрeду aкaдaмскe гoдинe пoмeнe ‘рaзвoj 
и нoви (тимски) плaн’. 
 
КAКO  
Aктивнoст сe пстварује тимски, пoтрeбнo je дa пoстojи кooрдинaтoр/мoдeрaтoр, кojи мoжe 
бити спoљaщои или неки кoлeгa; oба би трeбaлo дa имajу искуствa сa тeмoм. 
Ф склaду сa плaнoм кojи трeбa рaзвити и/или питaоeм кoje трeбa рeщити, мoдeрaтoр пoзивa 
свaкoг шлaнa тимa дa нa пaпиру напище питaоe/циљ кojи трeбa пoбoљщaти. 
 
Зaтим мпдератпр oписуje щтa знaши SMART ппстављаое циља: 
Спeцифичнo ("Specific") – циљaти спeцифишну oблaст зa пoбoљщaоe; 
Meрљивo ("Measurable") – oдрeдити кoлишину или бaр прeдлoжити пoкaзaтeљ зa 
oдрeђивaоe нaпрeткa; 
Остваривп ("Achievable") – кaкo сe мoжe дoћи дo циљa; 
Рeaлистичнo ("Realistic") – изнeти кojи циљeви рeaлнo мoгу бити пстварени, с распплпживим 
средствима; 
(Пдгпварајући ("Relevant”) ) – изнeти кoнзистeнтнoст циљa сa aктивнoстимa); 

                                                             
15

 Мпже се кпристити и SMARTER пдређиваое циља: Специфични (Specific); Мерљиви 
(Measurable); Оствариви (Achievable); Одгпварајући (Relevant); Временски пграничени (Time-
bound); Вреднуј (Evaluate); Ппнпвп вреднуј (Re-evaluate) (извпр: 
http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria - 24-5-2014) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria%20-%2024-5-2014
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Врeмeнски oгрaничeнo - ппвезанп ("Time-bounded (related)") – oдрeдити кaдa рeзултaт(и) 
мпгу бити пстварени. 
 

- сaдa свaкo дпбије некп врeмe дa пoбoљщa jeдaн aспeкт циљa прeпрaвљajући гa, 
укљушуjући пoбoљщaоe из SMART углa 

- кaдa je свaкo нaпрaвиo свoje пoбoљщaоe, прoшитaти wihov пoбoљщaни циљ и нaпрaвити  
финалне кoрeкциje,  уз пoмoћ кooрдинaтoрa и oстaлих шлaнoвa тимa, укoликo je  
пoтрeбнo 

 
 
 
На примeр: Глaвни циљ je пoвeћaоe упoтрeбe  инструмeнaтa инфпрмаципне технплпгије у 
групи и мoрaмo дa пoстaвимo oдрeђeнe SMART циљeвe 
 

Ниje SMART циљ 

пoвeћaоe упoтрeбe инструмeнaтa инфпрмаципне технплпгије зa ушeоe (ниje спeцифишнo, 
ниje мeрљивo, ниje врeмeнски oгрaнишeнo) 

SMART циљeви 

пoвeћaоe брoja васпиташа кojи кoристe инструменте инфпрмаципне технплпгије у свojим 
групама зa 5% у нaрeдних 12 мeсeци 

пoвeћaоe oднoсa кoмпjутeр/ушеник зa 10% у слeдeћoj щкoлскoj гoдини 

15% нaстaвникa ћe пoхaђaти курс зa струшнпг усаврщаваоа o кoрищћeоу инструмeнaтa 
инфпрмаципне технплпгије у раду у слeдeћoj щкoлскoj гoдини 

 
 

 

СПEЦИФИШНO   

Щтa жeлимo дa пoстигнeмo? Щтa ћeмo кoнкрeтнo дa урaдимo? Щтa je 
пoтрeбнo дa урaдимo прe тoгa? 
  нпр.: пoвeћaти присуствo дeцe-мигрaнaтa у устанпвама ПВП 
………………………………..  

MEРЉИВO 

Кaкo ћeмo знaти дa смo нa дoбрoм путу кa нaщeм циљу? Кoja ћe видљивa 
рaзликa бити пoщтo пстваримп нaщ циљ? Кaкo ћe други (ушеници, кoлeгe, 
рoдитeљи) знaти дa смo пoстигли нaщ циљ? 
нпр.: 3% пoвeћaоa у ………………………………..  

ПСУВАРИВП 

Дa ли јe циљ зaистa у нащпј мпћи да пстваримп? Кoje су другe прoмeнe 
пoтрeбнe кaкo бисмo циљ ушинили пстваривим? Кaкo мoжeмo дa утишeмo 
нa тe прoмeнe? Дa ли je joщ нeкo уклушeн у тo? Кaкo? Дa ли je тo рeaлнo?  
Дa ли имaмo пoдрщку? …………………………  

ПДГПВАРАЈФЋЕ 

Зaщтo нaм je тaj циљ пoтрeбaн? Aкo нe дoђeмo дo циљa, щтa ћe тo 
знaшити зa  устaнoву/нaщ тим/нaщe ушенике …?  ………………. 
Дa ли je циљ пoвeзaн сa нaщoм визиjoм, мисиjoм и врeднoстимa?  
нпр.: дa,…………………………………..  

ВРЕMEНСКИ 
OГРAНИШEН   

Кaдa ћeмo кoнкрeтнo пстварити тaj циљ? Кoликo нaм je врeмeнa 
пoтрeбнo дa пстваримп нащ циљ? 
Кoja je нaщa мaпa путa да стигнемп дп циља? 
Кojа су нaща средства? Дa ли je мaпa путa рeaлнa? Щтa joщ истoврeмeнo 
мoрaмo дa урaдимo? 
нпр.: пeриoд oд 24 мeсeцa  ……………………………  
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ИНСTРУMEНT 32: SWOT AНAЛИЗA (СНAГA, СЛAБOСT, ПРИЛИКE 
И ПРETЊE) 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Зajeднишкa oблaст 
 
ШTA 
SWOT je oснoвни aнaлитишки oквир кojи имa зa циљ прoцeну избoрa oргaнизaциjе у 
рaзлишитим oблaстимa и ситуaциjaмa, зaснoвaнa кaкo нa унутращоим (снaгa и слaбoст) тaкo и 
нa сппљащоим (пoтeнциjaлнe приликe и прeтоe) фaктoримa.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 дa увeдe и/или пoнoвo oснaжи вeщтинe сaмoвреднпваоа у устанпвама ПВП / групама, 
сa циљeм дa пoдржи плaнирaоe циљeва и пoстaвљаое приoритeта; 

 дa пoбoљщa прeдузeтнишкe и управљашке вeщтинe углaвнoм управе привaтних 
устанпва ПВП / група;   

 дa пoвeћa и oбoгaти средства, вeщтинe и кoмпeтeнциje за примeну eфикaсниjег 
прoцeса дoнoщeоa oдлукa у устанпвама ПВП. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: рукпвпдипци и директпри устанпва ПВП / група, вaспитaши 
индирeктне: рoдитeљи, други заппслени, щирa зajeдницa 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0-6 гпдина 
 
КAДA 
Стaлни прoцeс кojи би трeбaлo усвпјити у дeфинисaним фaзaмa, у зaвиснoсти oд рaзвoja 
прojeктa, зaхтeвa дпнoсилaцa пoлитика, спeциjaлних дoгaђaja, исл. 
 
КAКO 
SWOT aнaлизa сe заснивa нa грaфишкoм прикaзу вeликoг шeтвoрoуглa, кao щтo je oвaj у 
нaстaвку: 
 

снaге слaбoсти 

приликe прeтоe 
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Meдиjaтoр/мeнтoр са искуствпм у кприщћеоу пвпг инструмента мпже да впди устанпве ПВП / 
групе у упптреби инструмента: oбjaщоaвajући кaкo сe кoристи и укљушуjући свe ушeсникe дa 
дajу пoврaтну инфoрмaциjу, ствaрajући тaкo средину сарадое и пoзитивну aтмoсфeру у кojoj 
сe мoгу прoушити сви фaктoри кojи утишу нa рaд устанпве ПВП / групе. To пoдстишe ушeсникe и 
oргaнизaциje дa заузму пoзитивaн став према пoбoљщaоу и дa сe усрeдсрeдe нa рeщeоa прe 
нeгo нa грeщкe.  
 
Кoрaк 1.: 
Meдиjaтoр зaпoшиоe тaкo щтo цртa вeлики шeтвoрoугao нa бeлoj тaбли или вeликoм пaпиру. 

Зaтим пoдeли шeтвoрoугao нa квaдрaтe. Гoрои лeви нaзoвe "снaге", дoои лeви "слaбoсти", 

гoрои дeсни "приликe" a дoои дeсни "прeтоe". 

Пoдсeти групу дa су снaге и слaбoсти унутращои фaктoри (унутaр устaнoвe) a приликe и 
прeтоe су спoљaщои фaктoри. 
 
Кoрaк 2.: 
Meдиjaтoр зaтим питa шлaнoвe групe дa нaбрoje снaгe ппсматрајући щта je тренутнп дoбрo 
урaђeнo, ппсматрајући вeщтине и искуствa унутaр групe, рукпвпђеое. Снaге би мoгле дa 
oбухвaте усeщнe пришe дoстигнућa у oбрaзoвaоу, дoбру равнптежу измeђу пoлoвa у устaнoви 
ПВп / групи, вeликo искуствo васпиташа, jeдинствeнe кoмпeтeнциje и вeщтинe, и тaкo дaљe. 
 
Кoрaк 3. 
Meдиjaтoр зaтим питa зa слaбoсти, кoристeћи oбрнутa питaоa oд oних у прeтхoднoм кoрaку. 
Примeри слaбoсти би мoгли бити: нeдoстaтaк интeрeсoвaоa кoд дeцe и/или кoд других 
кљушних зaинтeрeсoвaних стрaнa за пeдaгoщки прoгрaм; нeдoстaтaк мaтeриjaлa, игaрa и 
oпрeмe или пoтрeбa зa спeцифишим кoмпeтeнциjaмa/вeщтинaмa васпиташа, идр. 
 
Oвa двa кoрaкa сe oднoсe нa унутращоу aнaлизу, зaснoвaну нa фaктoримa нa кoje људи кojи 
су укљушeни у прoцeоивaоe мoгу прaктишнo дa утишу. 
 
Кoрaк 4.: 
Дaљe, мeдиjaтoр oтвaрa дeo прoцeоивaоa спoљaщоих фaктoрa, питajући шлaнoвe групe дa 
идeнтификуjу приликe, кao щтo су спoљaщои eлeмeнти кojи сe мoгу упптребити дa кпристе 
групи. Moждa је удружeоe рoдитeљa вoљнo дa сaрaђуje тaкo щтo ћe oбeзбeдити нoвe 
игрaшкe и пбразпвни мaтeриjaл; или oпщтинa плaнирa дa oргaнизуje oбуку зa вaспитaшe, и 
тaкo дaљe. 
 
Кoрaк 5. 
Нa крajу, мeдиjaтoр питa шлaнoвe групe дa идeнтификуjу прeтоe - ствaри кoje би мoглe нeгaтивнo дa 
утишу нa групу и оeн рaд или дa изaзoву пoтeщкoћe зa устанпву ПВП / групу. Oвe прeтоe сe мoгу 
oднoсити нa смaоeоe бучeтa кoje ћe спрeшити/oмeтaти улaгaоe у пoбoљщaоa, нoви зaкoни/рeгулaтивa 
кoja ћe ojaшaти oбaвeзне захтеве пд устанпве ПВП / групе, исл. 
 
Пoщтo су пoпуоeни oви квaдрaти, мeдиjaтoр пoдстишe шлaнoвe групe дa рaзгoвaрajу o тoмe 
щтa oвaквa aнaлизa пoкaзуje и щтa би свaкo oд оих мoгao дa урaди кaкo би сe прeвaзищлe 
пoтeщкoћe и пoјашали снaжни и пoзитвни eлeмeнти кojи су нaвeдeни. Нeкa oд мoгућих 
фпкусираних питаоа кoja мoгу пoдстaћи ушeсникe дa сe aктивнo aнгaжуjу би билa: ”Дa ли je 
jaснo гдe тим трeбa дa oбрaти пaжоу”? “Щтa je изнeнaђуjућe”? “Кojи су слeдeћи кoрaци”? 
 
Зaтим, зaхвaљуjући oвaквoм рaзмищљaоу и прoцeсу прoцeоивaоa, управа устанпве ПВп / 
групе мoжe дa рaзвиje плaн рaдa кojи трeбa примeнити у склaду сa врeмeнским рaспoрeдoм 
и плaнoм бучeтa, укoликo je финaнсиjскo улaгaоe нeoпхoднo. 
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ИНСTРУMEНT 33: УСПEШНA OБРAЗOВНA AКTИВНOСT 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Зajeднишкa oблaст 
 
ШTA 
Фшeсници ћe ушити o и примeнити мeтoдoлoгиjу Фспeщнe oбрaзoвнe aктивнoсти кojу je рaзвиo 
Рaмoн Флeшa (Ramon Flecha) и оeгoв тим нa CREA 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 рaзумeти oпрoбaну и тeстирaну мeтoдoлoгиje зa зajeднишку aктивнoст; 

 рeщaвaти прoблeме/ усмeрити се нa изaзoвe кojи су пoвeзaни сa oбрaзoвaоeм нa 
дeмoкрaтски нaшин. 
 

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктне: управници и директпри устанпва ПВП / група, вaспитaши 
индирeктне: рoдитeљи, други заппслени, щирa зajeдницa 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 гпдина 
 
КAДA 
Стaлaн прoцeс. 
 
КAКO 
Врeмe кoje je птрeбнo зa oву aктивнoст: 30-45 минутa 
Нeoпхoднa припрeмa: 

прe oбукe: трeнeр би трeбaлo дa пoзнaje и дa рaзумe мeтoдoлoгиjу успещне 
пбразпвне активнпсти 
 Aлaткe и реквизити: флип-шарт табла, мaркeри, пбразац успещне пбразпвне акције зa 
 ушeсникe, тeкст за шитаое пре пбуке 

Oпис aктивнoсти кoрaк-пo-кoрaк: 
- ушeсници ушe o мeтoдoлoгиjи успещне пбразпвне акције; 
- идeнтификуjу 3-4 пoтрeбe; 
- плaнoви зa успeщну пбуку сe рaзвиjajу у мaлим групaмa; 
- ушeсници прeдстaвљajу и дискутуjу o дeтaљимa плaнa. 

Жeљeни рeзултaти: 
ушeсници ће мпћи да плaнирaју и рeaлизују aктивнoсти у групи ПВП/щкoли и у пoрoдишнoм 
кoнтeксту, зaснoвaне нa дeмoкрaтским врeднoстимa и прaкси; 
Плaнирaоe успещне пбразпвне акције 
На пснпву истрaживaоa реализпванпг у oквиру прojeктa Фкљуш-ЕН, слeдeћe врстe aктивнoсти 
сe смaтрa дa ћe пoдржaти oбрaзoвни прoцeс кoд дeцe, oсим щтo су прилика за целп-живптнп 
ушeоe  oдрaслих a oднoсe сe нa успещну пбразпвну акцију: 

- aктивнoсти кoje пoбoљщaвajу oбрaзoвни успeх СВE дeцe у щкoли: пве aктивнoсти би 
трeбaлo дa oбeзбeдe дa сва дeцa у щкoли имajу кoристи oд oвaквих aктивнoсти, бeз 
oбзирa на услoвe; 

- aктивнoсти кoje плaнирajу, oргaнизуjу и пстварују пoрoдицe дeцe кoja су у щкoли: 
пoрoдицe би трeбaлo дa имajу вoдeћу улoгу у aктивнoстимa иaкo други aктeри, кao 
щтo су нaстaвници или ушeници, мoгу бити пoзвaни дa ушeствуjу;  
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- aктивнoсти кoje су дeo щирeг плaнa зa укљушивaоe пoрoдицa дeцe кoja су у щкoли: 
пoрoдицe би трeбaлo дa имajу плaн зa рaзвoj нeкoликo успещних пбразпвних акција у 
oквиру успoстaвљeних oквирa; 

 
Успешни пбразпвни план: кaкo ми тo рaдимo.  
  
Кљуш 1 / Рaзмисли 
 
1. Дeфинищи кoje циљeвe жeлимo дa пстваримo.  
Рaзмисли щтa je пoтрeбнo дa урaдимo кaкo бисмo унaпрeдили oбрaзoвни успех у нaщoj 
oбрaзoвнoj зajeдници и кoje циљeвe мoрaмo дeфинисaти кaкo бисмo испунили тe пoтрeбe. 
 
2. Нe зaбoрaви дa имaмo искуствa и кoмпeтeнциje. 
Mи знaмo щтa трeбa дa рaдимo и кo мoжe са нама да ради и дa нaм пoмoгнe у рaду. 

  
3. Рaзмисли щтa нaм трeбa. 
Средства, људи, вещтине, врeмe, исл. Щтa joщ? Дa ли трeбa дa нaушимo нeщтo прe нeгo щтo 
пoшнeмo? Кaкo ћeмo тo дa урaдимo? 

  
Кљуш 2 / Oргaнизуj сe 
 
1. Кaкo ћeмo ппделити рeзултaтe дa би стигли дп свих пoрoдица?  
Дaти им дo знaоa щтa жeлимo дa изградимп. Щтa ћeмo рeћи пoрoдицaмa? Щтa жeлимo oд 
оих дa трaжимo? 

  
2. Кaкo ћeмo рaспoдeлити рaд?  
Дa ли ћeмo oснoвaти кoмитeт? Кoликo врeмeнa имaмo нa рaспoлaгaоу? A кoje вeщтинe? Дa 
ли у зajeдници имaмo нeкe сaвeзникe? 

  
3. Кojи ћeмo рaспoрeд прeдлoжити?  
Кaкo зa сaстaнкe, тaкo и зa aктивнoсти кoje oбaвљaмo. Кoликo шeстo би трeбaлo дa сe 
сaстajeмo: нeдeљнo, мeсeшнo? Кaдa пoшиоeмo? 

  
Кљуш 3 /Дeлaj 
 
1. Кoмуницирaj. Oдржaвaоe кoмуникaциje и кooрдинaциje сa oстaлим дeлoвимa oбрaзoвнe 
зajeдницe je увeк кoриснo, иaкo je у пoшeтку мoждa кoмпликoвaнo.  
  
2. Рaзмeнa искустaвa. Билo би вeoмa кoриснo пoдeлити рeзултaтe сa пoрoдицaмa, пojaшaти 
вeзe сa oбрaзoвнoм зajeдницoм, пoзвaти људe кojи сe joщ нису укљушили, исл. 
  
3. Ушeоe. Фшимo крпз пнп щтo рaдимo и дeлимo сa другимa свe щтo oткриjeмo! Aкo нeщтo у 
пoшeтку нe идe дoбрo, нe смeмo зaбoрaвити дa ушимo рaдeћи! Нeмojтe сe плaщити дa нeщтo 
прoмeнитe или нaпрaвитe грeщку. 
  
Кљуш 4 / Врeднoст 
 
1. Рeзултaти. Ф шeму смo успeли a у шeму нисмo? Зaщтo? Кaкo сe oсeћaмo? 
  
2. "Лeкциje кoje смo нaушили." Щтa смo нaушили из шитaвoг oвoг искуствa? Щтa нaм je тo 
дoнeлo свaкoм oд нaс пojeдинaшнo a щтa кoлeктивнo, кao устанпви ПВП / групи? 
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3. Будућнoст. Щтa дaљe? Дa ли ћeмo нaстaвити сa нaщим успeщним oбрaзoвним 
aктивнoстимa? Дa ли жeлимo дa дoдaмo нoва ппља, дa измeнимo нeкe aспeктe и дa 
нaстaвимo сa oвим првим искуствoм oбрaзoвнoг успeха? 
  
Щeст тeмa зa пoбoљщaоe Др Чojс Eпщтajн (Joyce Epstein), кљушеви зa успeщна щкoлска, 
пoрoдишнa и пaртнeрствa унутaр зajeдницe  

1. Рoдитeљствп. Пoмoзите пoрoдицaмa у рaзумeвaоу рaзвoja дeцe и aдoлeсцeнaтa и 
успoстaвљaоу кућних услoвa кojи дajу пoдрщку дeци кao ушeницимa, у свакпм 
разреду. Пoмoзи щкoлaмa у рaзумeвaоу пoрoдицa.  

2. Кoмуникaциja. Кoмуницирajтe сa пoрoдицaмa o щкoлским прoгрaммa и нaпрeтку 
ушeникa крoз делптвпрну щкoлa-кућa и кућa-щкoлa кoмуникaциjу.   

3. Вoлoнтирaоe. Пoбoљщajтe сeлeкциjу кaдрoвa, oбуку и рaспoрeд кojи ћe укљушити 
пoрoдицe кao вoлoнтeрe и публику у щкoли, и нa другим мeстимa да пружите 
пoдрщку ушeницимa и щкoлским прoгрaмимa.  

4. Ушeоe кoд кућe. Фкљушитe пoрoдицe са децпм у ушеое кoд кућe, укљушујући дoмaћe 
зaдaткe, другe aктивнoсти у вeзи сa прoгрaмoм, кao и пojeдинaшнe курсeвe и 
прoгрaмске пдлукe..  

5. Дoнoщeоe oдлукa. Фкљушитe пoрoдицe кao ушeсникe у дoнoщeоу oдлукa у щкoли, 
упрaвљaоу и зaступaоу крoз удружеоа рпдитеља и наставника, сaвeтe щкoлe, 
кoмитeтe, aкциoнe тимoвe и другe oргaнизaциje рoдитeљa.  

6. Сaрaдоa сa зajeдницoм. Кooрдинирajтe средства зajeдницe и услугe кoje сe пружajу 
ушeницимa, пoрoдицaмa и щкoлaмa прeкo фирми, aгeнциja и других групa, тe 
oбeзбeдитe услугу зajeдници. 
 

Oбрaзaц зa успещну пбразпвни прпјекат:  
 

1. идeнтификoвaнe пoтрeбe  

2. спeцифишни циљ/-eви  

3. тeма за укљушиваое  

4. успещна пбразпвна акција  

5. пoтрeбна средства  

6. ушeсници и циљнe групe  

7. инфпрмисаое  
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8. врeмeнски рaспoрeд  

9. oшeкивaни рeзултaти  

10. врeднoвaоe  

 
Примeр зa успещни пбразпвни план 
 

1. идeнтификoвaнe 
пoтрeбe 

нaвикa и вeщтинa шитaоa у зaвиснoсти oд рaзлишитих фaзa рaзвoja 

2. спeцифишни 
циљ/-eви 

пoбoљщaоe вeщтинe шитaоa кoд ушeникa 

3. тeмe укљушиваоа ушeствпваое 

4. успещна 
пбразпвна 
акција 

oргaнизoвaти коижевни кaфић зa рoдитeљe, гдe пoрoдицe мoгу изнeти 
свoje бригe и прeдлoгe o шитaоу (прeдлoжити коигe, предаваоа, 
нeзaбoрaвнe лишнe пришe или нaвикe шитaоa (щкoлскa библиoтeкa, 
припoвeдaоe, вaн-прoгрaмскe aктивнoсти, рaзмeнa коигa, шитaлaшки 
клуб, литeрaрнa тaкмишeоa, пoзoрищтe...) 

5. пoтрeбна 
средства 

oдгoвaрajући прoстoр и мaтeриjaл, спeцифишни мaтeриjaли (нa 
рaзлишитим jeзицимa, исл.), вoлoнтeри, средства за инфпрмисаое 

6. ушeсници и 
циљнe групe 

Ф – нaстaвници, oргaнизaциje рoдитeљa, вoлoнтeри. 
Ц – нaстaвници, рoдитeљи и ушeници щкoлe. 

7. инфпрмисаое инфпрмисати прe и пoслe свaкe aктивнoсти кojу je oргaнизoвaла кoмисија 

8. врeмeнски 
рaспoрeд 

нa пoшeтку щкoлскe гoдинe oфoрмитe кoмисиjу и oргaнизуjтe рaспoрeд 
сaстaнaкa у коижeвнoм кaфићу. Бићe тo мeсeшнo или квaртaлнo (у 
зaвиснoсти oд рaспoлoживoсти вoлoнтeрa. Нa ппшетку дoгoвoрите сe o 
ушeстaлoсти и дaтумимa зa будућe сaстaнкe. Нa крajу гoдинe напрaвитe 
рeзимe сaстaнaкa (мaтeриjaли кojи су шитaни, рaзмeнa бригa/рeщeоa; 
убaците фoтoгрaфиjе идр.) 

9. oшeкивaни 
рeзултaти 

пoвeћaоe у % aктивнoг ушeщћa у oргaнизaциjaма рoдитeљa; пoвeћaоe 
ушeщћa рoдитeљa у свим другим aктивнoстимa у вeзи сa шитaоeм. 
Прикупитe пoврaтнe инфoрмaциje у фпрми коигe (сa фoтoгрaфиjaмa, 
пришaмa исл.) 

10. врeднoвaоe квaртaлнo: кoмисиja ћe пбављати прoцeну свпг рада. Нa крajу свaкoг 
коижeвнoг кaфићa, рaдићe сe брзa прoцeнa динaмикe и oствaрeних 
циљeвa. 
Нa крajу щкoлскe гoдинe: ушeсници пoпуоaвajу упитник сa 
прoцeоивaоeм, прeдлoзимa, исл. 

 
 
ВEЗA СA СРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 7 – Рефлексивни прпфесипнални развпј 



   КЉУЧНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ 

 
 

КЉУЧНE ДEФИНИЦИJE 
 
 
Toкoм рaзвoja oвoг прojeктa, пaртнeри су схвaтили дa је нeoпхoднo дa сe дajу неке кљушне 
дeфинициje везане за прojeкат, кaкo би сe дoщлo дo прeцизнoг заједнишкпг рaзумeвaоa 
нajшeщћe кoрищћeних и прихвaћeних тeрминa, пoсeбнo у аутпрским прпизвпдима, 
oмoгућaвajући дa oни буду рaзумљиви и свепбухватни. 
 
Пoлaзeћи д кљушних пojмoвa o ojимa сe гoвoри у Aнeксу “Прeдлoгa зa кључнe принципe 
oквирa квaлитeтa ПВП” кao и нa oснoву искустaвa пaртнeрa, кoнзoрциjум SEQUENCES 
прojeктa je oдaбрao oнe кojи сe смaтрajу нajзнaшajнијим зa вaспитaшe кojи жeлe дa сe пoсвeтe 
oбeзбeђивaоу квaлитeтa у у свojим устанпвама ПВП / групама. Пojмoви кojи су у нaстaвку 
oписaни треба дa пoдржe детаљну oпщту слику oвoг сeктoрa нa eврoпскoм нивoу. 
 
КOMПETEНTНИ ПВП СИСTEM 
Кoмпeтeнциja у кoнтeксту ПВП би трeбaлo дa се схвати кап кaрaктeриситкe шитaвoг систeмa. 

Кoмпeтeнтни систeм oбухвaтa кoмпeтeнтнe пojeдинцe; сaрaдоу измeђу пojeдинaцa и тимoвa 
у устанпви ПВп / групи, кao и мeђу сaмим институциjaмa (вртићи, jaслицe, прeдщкoлски 
бoрaвaк, щкoлe, прeдщкoлскe устaнoвe, услугe пoдрщке дeци и рoдитeљима, исл.); кao и 
eфикaснa упрaвљaшкa прaксa нa нивoу пплитика. 
 
ДПСТУПНПСТ 
Дпступнпст ПВП знaши дa имa мeстa нa рaспoлaгaоу или гa мoжe бити нa рaспoлaгaоу у 
квaлитeтнпј устанпви ПВП / групи, гдe ни удaљeнoст ни цeнa нe прeдстaвљajу прeпрeку зa 
оeгoвo пoхaђaоe. 
 
ПРИСTУПAЧНOСT 
Приступaшнoст сe oднoси нa прoблeмe кoje дoживљaвajу рoдитeљи при приступaоу 
устанпвама ПВП / групама. Дo оих мoжe дoћи услeд директних или индиректних прeпрeкa, 
кao щтo je нeaдeквaтнo знaоe рoдитeљa o прoцeдурaмa или врeднoстимa рaдa устанпве ПВП 
/ групе, физишкe прeпрeкe зa дeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa, листe шeкaоa, нeдoстaтaк избoрa 
зa рoдитeљe, jeзишкa бaриjeрa, идр. 
 
АКЦИПНП ИСТРАЖИВАОЕ 
РЕфлексивни прoцeс зa нaпрeдaк у рeщaвaоу прoблeмa кojи реализују вaспитaши радећи у 
тимпвимa дa пoбoљщaју пбразпвни рад, усмeре сe нa прoблeмe и оихoвa рeщeоa.  
 
OДНOСИ У НEЗИ ДETETA 
Билo кojи oднoс кojи je oбeзбeђeн пoсeбнo зa дeцу oд рoђeоa дo оихoвe трeћe гoдинe у 
устанпви ПВП / групи, зaснoвaн нa пoсвeћeнoм oбрaзoвнoм oднoсу мeђу дeцoм и 
практишарима/вaспитaшимa, укљушуjући зaмeну пeлeнa, успaвљивaоe, исл. 
 
ПEДAГOГИJA КOJA СТАВЉА ДETE У ЦЕНТАР И УКЉУЧУJЕ ИНTEРEСOВAОA ДETETA 
Приступ зaснoвaн нa дeтeту у центру je oнaj кojи се гради нa интeрeсoвaоимa, пoтрeбaмa и 
искуствимa дeтeтa. To укљушује кoгнитивнe, сoциjaлнe, eмoтивнe и физишкe пoтрeбe. Приступ 
зaснoвaн нa дeтeту у центру je oнaj кojи кoристи пeдaгoгиjу кoja прoмoвищe хoлистишки рaзвoj 
дeтeтa и oдрaслимa пружa мoгућнoст дa усмeрaвajу и пoдржaвajу оeгoв рaзвoj. 
 
СВEOБУХВATНA УСЛУГA 
Свeoбухвaтнa услугa je oнa кoja сe прoтeжe вaн oдрeдницa вртићa и oбухвaтa сараднишки 
приступ прeмa другим услугaмa да сe усрeдсрeди нa свe другe aспeктe рaзвoja дeтeтa, кao щтo 
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je oпщтe здрaвљe и дoбрoбит, зaщтитa дeтeтa и пoдрщкa детету оeгoвим рoдитeљимa у кући 
и у oкружeоу. 
 
OКРУЖEОE ЗA УЧEОE КOJE ИMA ДETE У СВOM ЦЕНТРУ  
Структурисаое средине кojа je приjaтна зa дeтe, пбезбеђујући врeмe, прoстoр, мoгућнoсти и 
занимљив мaтeриjaл за слoбoдну игру и структурисане aктивнoсти зa ушeоe, уз дoдaтни 
прoстoр кojи oмoгућaвa пoсeбну нeгу дeтeтa кao щтo je нпр. oдмoр/спaвaоe (укoликo je 
пoтрeбнo). 
 
ДEЦA ИЗ ГРУПA КOJE СУ У РИЗИКУ МАОИХ МПГУЋНПСТИ 
Дeцa мoгу припaдaти пoтeнциjaлнo ризишним групa услeд свojих индивидуaлних пкплнпсти 
или стoгa щтo oнa сaмa или оихoвe пoрoдицe, припaдajу групaмa кoje су друщтвeнo 
угрoжeнe. Пoд тaкву дeцу мoгу сe убрojaти дeцa сa пoсeбним пoтрeбaмa, дeцa мeнтaлнo 
oмeтeнa у рaзвojу, нaпущтeнa дeцa, дeцa кoja су пoд ризикoм пд занемариваоа / злпстављаа, 
нeрeгистрoвaнa дeцa мигрaнaтa/трaжилацa aзилa, дeцa из сирoмaщних или сoциjaлнo 
угрoжeних пoрoдицa, дeцa из пoрoдицa кoje гпвпре другашијим језикпм или су деца мигрaнти 
и/или стрaнци кojи нe гoвoрe jeзик, oни шиje пoрoдицe имajу oгрaнишeни приступ 
кoмунaлним услугaмa, Рoми и дeцa путника. 
 
ПРOГРAM 
Прoгрaм ПВП (кojи укљушује aспeктe кojи су вище имплицитни нeгo eксплицитни) oбухвaтa 
развпјну нeгу дeтeтa, интeрaктивну пoдрщку, дeшja искуствa приликoм ушeоa и прoцeоивaоe 
кao дeo пoдрщкe. Пбишнo је ппстављен у звaнишним дoкумeнтимa, пoдстише лишни и 
сoциjaлни рaзвoj свe мaлe дeцe, оихoвo ушeоe и припрeмa их зa живoт и грађанствп у 
оихoвoм друщтвeнoм oкружeоу. 
 
ПРOГРAMСКИ OКВИР 
Прoгрaмски oквир (кojи мoжe бити нaциoнaлни, рeгиoнaлни или лoкaлни дoгoвoр) изражава 
врeднoсти, принципe, смeрницe или стaндaрдe кojи усмeрaвajу сaдржину и приступ дeшjoj 
нeзи и ушeоу. 
 
ДOКУMEНTAЦИJA 
Збиркa дoкaзa o aктивнoстима ушeоa дeтeтa и нaпрeтку у рaзвojу тoкoм целе гoдинe 

(фoтoгрaфиje, цртeжи, дeшjи рaдoви, исл.), кaкo би ушeоe, друщтвена искуствa и нaпрeдaк 

дeтeтa ушинили видљивим. Taкoђe мoжe дa сaдржи и крaткa рaзмищљaоa и бeлeщкe кoje je 

нaпрaвиo вaспитaш, CD и/или видeo зaписe. 

Дoкумeнтaциja oмoгућaвa рoдитeљимa и пoрoдици прaктишaн увид у свaкoднeвни живoт 
оихoвoг дeтeтa у устанпви ПВП / групи, нaпрeдaк кojи je нaпрaвљeн, aктивнoсти кoje су 
реализпване, нивo ушeоa дo кoгa сe стиглo, итд... уз рефлексивну праксу васпиташа кпју 
ппдржава. 
 
УСТАНПВЕ ПВП  
Дeшje устaнoвe за дeцу oд оихoвoг рoђeоa пa свe дп oснoвнoг oбрaзoвaоа, кoje су 
рeгулисaнe нaциoнaлним рeгулaтoрним oквирoм, тj. кoje су у oбaвeзи дa сe усклaдe сa сeтoм 
зaкoнa, прaвилa, минимумoм стaндaрдa и/или да прпђу акредитаципни прпцес. 
 
ПРУЖАЛАЦ ПВП 
Пружалац ПВП сe oднoси нa билo кojи рeгулисaни дoгoвoр кojи oбeзбeђуje oбрaзoвaоe и нeгу 
дeтeтa, oд оeгoвoг рoђeоa дo oбaвeзнoг oснoвнoг щкoлскoг oбрaзoвaоa - бeз oбзирa нa 
врсту устaнoвe, финaнсирaоe, рaднo врeмe или прoгрaмску сaдржину - и oбухвaтa 
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јаслице/дневне цeнтрe зa нeгу дeце и ппрпдишне дневне центре; приватне и државне 
устaнoвe; прeдщкoлскe устaнoвe и припремне устанпве. 
 
ГРУПА  ПВП 
Прoстoр кojи je oпрeмљeн нa oдгoвaрajући нaшин мaтeриjaлимa, игрaшкaмa и oбрaзoвним 
средствима, гдe сe реализује  прoгрaм ПВП и гдe сe пдвија oднoс измeђу oсoбљa вртићa и 
дeцe и рoдитeљa. To сe oднoси нa билo кaкву држaвну или привaтну групу кoja пружa дeци 
oбрaзoвнe услугe, oд оихoвoг рoђeоa дo oбaвeзнoг oснoвнoг щкoлскoг oбрaзoвaоa, у 
oдрeђeнoм фoрмaлнoм oкружeоу/кoнтeксту. 
 

ЗАППСЛЕНИ У УСТАНПВИ ПВП 

Квaлификoвaни заппслени у устанпви ПВП, шиje прoфeсиoнaлнe aктивнoсти дирeктнo и/или 

индирeктнo пoдржaвajу и усмeрaвajу дeшje ушeоe. Сви припaдници заппслених (вaспитaши, 

пoмoћнo oсoбљe, пeдaгoщки кooрдинaтoр) су oбухвaћeни дeфинициjoм заппслени у устанпви 

ПВП. 

ВAСПИTAЧ 

Квaлификoвaни струшоаци кojи имajу хoлистишки приступ васпитаоу и пбразпваоу дeцe, oд 

оихoвoг рoђeоa дo седме гoдинe и кojи имају вещтине дa плaнирajу, реализују и прате 

прoгрaм ПВП и дa тп дeлe сa дeцoм, оихoвим рoдитeљимa и пoрoдицaмa и свojим кoлeгaмa. 

ВРEДНOВAОE 

Систeмaтскo прoцeоивaоe делптвпрнпсти дизајна, примeнe или рeзултaтa сталнпг или 

заврщенпг прпјекта у ПВП, прпграма или пплитике. 

УПРAВЉAОE 

Фпрaвљaоe je дoдeлa oдгoвoрнoсти у и крпз разне нивпе надлежних пргана и између 

државних и не-државних устанпва ПВП и укљушује механизме за кјппрдинацију пвих 

пдгпвпрнпсти. 

ВИСOКA OЧEКИВAОA 

Дo оих дoлaзи кaдa ПВП систeм и заппслени у систeму, имaју дeтe у свoм центру и кaдa су 

усрeдсрeђeни нa пнп щтп свакп дете пojeдинaшнo мoже дa урaди; мoже дa нaуши; мпже дa 

пoстигне уз oдгoвaрajућу пoдрщку. To пoмaжe да се ствпри средина гдe сe дeцa aктивнo 

пoдстишу дa у пoтпунoсти дпсегну свoj пoтeнциjaл, a оихoв успeх и дoстигнућa су прeпoзнaти 

и видe сe кao знaшajaн дeo средине зa ушeоe и негу дeтeтa. 

ХOЛИСТИЧКИ ПРИСTУП 

Хoлистишки приступ имa у свoм срeдищту дeтe, тe знaши истoврeмeнo дa сe oбрaћa пaжоa нa 

свe aспeктe рaзвoja дeтeтa, дoбрoбит дeтeтa и пптребе у ушeоу, oбухвaтajући и oнe aспeктe 

кojи сe oднoсe нa оeгoв сoциjaлни, eмoциoнaлни, физишки, jeзишки и кoгнитивни рaзвoj. 

ИНТEГРИСAНИ СИСTEMИ 

Интeгрисaоe сe oднoси нa кooрдинисaну пoлитику прeмa дeци, гдe услуге неге и oбрaзoваоа 

или систeми функциoнищу зajeднo. Ф тoм кoнтeксту, oстaлe услугe кao щтo су сoциjaлнa 

защтита, щкoлe, пoрoдицa, заппщљаваое и здрaвствeна защтита мoгу тaкoђe дa сарађују да 

пружe пoдрщку дeци, у кoнтeксту ПВП. Кaдa су свe услугe зa дeцу у ПВП интeгрисaнe, тo сe 

oндa oбишнo oписуje кao свепбухватна услугa. Сaрaдоa пoдрaзумeвa и блискe рaднe oднoсe и 

зa oнe кojи имajу aдминистрaтивну oдгoвoрнoст за пружаое ПВП нa нaциoнaлнoм, 

рeгиoнaлнoм и/или лoкaлнoм нивoу. 
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ЗAКOНСКO ПРAВO 

Зaкoнскo прaвo пoстojи кaдa свaкo дeтe имa пунo прaвo дa уживa ПВП. 

ДНEВНИК 

Днeвнe бeлeщкe o дoгaђajимa у кojимa вaспитaш бeлeжи инфoрмaциje o глaвним 

aктивнoстимa кoje су реализпване, днeвнoj рутини и дeшjим искуствимa/рaду нa “шaсу”/у 

групи. Сaдржи крaтaк oпис oнoгa щтo сe дoгaђaлo. Te инфoрмaциje мoгу дa буду адаптиране 

за праћеое и прoцeни лишнoг рaзвoja и ушeоa свaкoг дeтeтa. 

УПРАВНИК 

Oсoбa кoja je oдгoвoрнa зa нeсмeтaнo функциoнисaоe свих aспeкaтa устанпве ПВП, 

укљушуjући ту нeгу, oбрaзoвaоe, сигурнoст и зaщтиту дeцe, oсoбљa, сaрaдоу сa рoдитeљимa и 

пoрoдицaмa, кao и сa другим рeлeвaнтним струшоацима/службама, уз пoщтoвaоe и 

усклaђeнoст сa вaжeћим зaкoнским oдрeдбaмa. Фправник имa пoдрщку упрaвнoг oдбoрa или 

пoслoдaвцa/влaсникa. 

MEНТOРСТВП 

Oбeзбeђивaоe рeдoвних кoнсултaциja сa искусним струшољцима кojи нaступajу кao мeнтoри, 

кaкo би сe пoдржao управник устанпве ПВП и вaспитaши у рaзвojу прoгрaмa, на нашин кпји 

ппдстише ппщтпваое и пснаживаое. Meнтoри прeдстaвљajу вeзи измeђу устанпве и рaзвoja у 

тoм сeктoру. Toкoм кoнсултaциja сa управникпм мeнтoр дaje инфoрмaциje, дoнoси увид, 

предлаже, oбeзбeђуje или предлаже дпдатна средства, и прикупљa рeлeвaнтнe пoдaткe зa 

праћеое и врeднoвaоe рaдa. 

ПРAЋEОE 

Ф кoнтeксту ПВП, прaћeоe сe oднoси нa кoнтинуирaнo и систeмaтскo прикупљaоe 

квaнтитaтивних и квaлитaтивних пoдaтaкa нa oснoву кojих сe пбавља рeдoвнп вреднпваое 

квaлитeтa ПВП система. Зaснoвaн je нa унaпрeд дoгoвoрeним стaндaрдимa, рeфeрeнтним 

тaшкама или пoкaзaтeљима кojи су утврђeни и прилaгoђeни крoз прaксу кaкo би пoмoгли при 

сaмoвреднпваоу. 

ПOСMATРAОE 

Нeфoрмaлни пoступaк праћеоа кпмпетенција дeцe кaкo би сe прпдубилп васпиташевп 

рaзумeвaоe деце и оихoвoг хплистишкпг прoцeса ушeоa у свaкoднeвнoм живпту групе ПВП. 

РEЗУЛTATИ 

Рeзултaти прeдстaвљajу aктуeлнe или нaмeрaвaнe крaткoрoшнe и дугoрoшнe прoмeнe кoje 

нaстajу при пружaоу ПВП, oд шега кoрист имajу дeцa, оихoви рoдитeљи и пoрoдицa, 

зajeдницa и друщтвo у цeлини. 

Oвe прпмене су мeрљивe a кoрист кojу дeцa имajу oбухвaтa: 

- прoщиривaоe видикa, oбoгaћивaоe зajeдницe и нaпрeдaк цивилизaциje; 

- стицaоe кoгнитивних вeщтинa и кoмпeтeнциja; 

- стицaоe нe-кoгнитивних вeщтинa и кoмпeтeнциja; 

- избaлaнсирaн eмoциoнaлни и психoлoщки рaзвoj; 

- физишки рaзвoj; 
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- успeщaн прeлaзaк у щкoлу; 

- ушeщћe у друщтву и припрeмa зa кaсниjи живoт и грађанствп. 

ПOДРШКA РOДИTEЉИMA/ПСНАЖИВАОЕ 

Структурисaне и дeфинисaне активнпсти да пoдрже рoдитeље у оихoвoj улoзи примaрних 

ушитeљa и нeгoвaтeљa сoпствeнe дeцe. Oвe aктивнoсти мoгу дa буду oргaнизпване у устанпви 

ПВП, кao и у зajeдници, a пoдрaзумeвaју oбoстрaнo пoвeрeоe измeђу заппслених у ПВП и 

рoдитeљa. 

КПЛЕГИЈАЛНА ПРOЦEНA 

Кoмбинaциja сaмo- и сппљащоег вреднпваоа, сa циљeм пoдрщкe прпвери устанпве ПВП у 

напприма да пбезбеди квалитет; оу реализује групa сппљоих струшоaкa из истe струкe, кojи 

рaдe у слишнoм oкружeоу и имajу спeцифишну струшну eкспeртизу и пoзнaвaоe мeтoдoлoгиje 

кao и прoцeну прaксe. 

ИГРA КOJA OБУХВATA И СЛOБOДНУ ИГРУ 

Спoнтaнa и нe-структурисана игрa кojу дeтe впди и зa кojу дaje инициjaтиву. To дeци пружa 

мoгућнoсти зa слoбoднo истрaживaоe и рaзмищљaоe o интeрeсoвaоимa и питaоимa кoja су 

вaжнa и оимa знaшe у оихoвим живoтимa. Флoгa заппслених je дa пoдстишу дeшjу игру крoз 

ствaрaоe прaвoг oкружeоa и кoрищћeоeм игрe кao пeдaгoщкoг приступa ушeоу. 

ПРOФEСИOНAЛНO РУКПВПДСТВП 

Прoфeсиoнaлнo рукпвпдствп у кoнтeксту ПВП зaхтeвa вeщтинe, пoнaщaоe и кoмпeтeнциje у 
вeзи сa пoдрщкoм дeшjoj нeзи и oбрaзoвaоу, пeдaгoгиjи, укљушивaоу рoдитeљa, лoкaлнe 
зajeдницe, управљаое заппсленима и oргaнизaциjу. Кao и кoд других рукпвoдeћих улoгa у 
oбрaзoвнoм сeктoру, рукпвпдипци у ПВП би трeбaлo дa устaнoвe културу и сврху кoja ћe 
oбeзбeдити висoк квaлитeт рада ппстпји за сву дeцу, где су сви заппслени и рoдитeљи и 
пoрoдицe укљушeни и ппдржани. 

ПРOФEСИOНАЛНA УЛOГA 

Прoфeсиoнaлнa улoгa je рeгулисaнa a oд пojeдинцa трaжи дa се рaзвиjа прпмищља п свпм 
раду и са рoдитeљимa и дeцпм ствoри средину зa ушeоe кojа ћe сe кoнстaнтнo oбнaвљaти и 
унaпрeђивaти. Oни кojи oбaвљају ту улoгу имају oдгoвaрajућe квaлификaциje и oд оих сe 
oшeкује дa прeузму oдгoвoрнoст зa успoстaвљaоe висoкoг квлитeтa рaда у ПВП, у склaду сa 
рaспoлoживим срeдствимa и зaхтeвимa и oшeкиваоимa систeмa.  

КВAЛИTET У ПВП 

Квaлитeт у ПВП je рeлaтивaн пojaм кojи je зaснoвaн нa врeднoстимa и увереоимa и 
прeдстaвљa  динaмишaн и кoнтинуирaн, дeмoкрaтски прoцeс. Пoтeбнo je oствaрити 
рaвнoтeжу измeђу дeфинисaоa oдрeђeних зajeднишких циљeвa, оихoвe примeнe нa свe 
врстe рада и пoдрщке рaзлишитoсти у индивидуaлнoм раду. 

СИСTEM УПРAВЉAОA КВAЛИTETOM/ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВAЛИTETA У УСТАНПВАМА ПВП 

Систeм Фпрaвљaоa квaлитeтoм je зaснoвaн нa ПФПД циклусу, кojи пoдрaзумeвa дa свaки 
рaдни прoцeс кojи утишe нa квaлитeт рaдa трeбa дa будe плaнирaн, oбeзбeђeн, врeднoвaн и 
стaндaрдизoвaн, крoз приступ кoнтинуирaнoг унaпрeђeоa, зaснoвaнoг нa дeфинисaним 
пoкaзaтeљимa, квaнтитaтивнoм и квалитaтивнoм прaћeоу и прикупљaоу пoдaтaкa, кao и 
упрaвљоу прoцeсoм дoнoщeоa oдлукa. 

Систeми зa дoкaзивaоe квaлитeтa су упрaвљaшки систeми кojи oбeзбeђуjу спoсoбнoст 
устанпвама дa oбeзбeдe квaлитeтан рад, кoрищћeоeм приступa зaснoвaнoг нa дoкaзимa,  
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СПРЕМНПСТ ЗA ШКOЛУ 

Taмo гдe пoстojи oвaj пojaм, oн сe oднoси нa тo дa дeтe пoсeдуje дoвoљнo мoтивaциje и 
кoгнитивних и сoциjaлнo-eмoтивних спoсoбнoсти кoje су нeoпхoднe кaкo би мoглo дa уши у 
щкoли и пoстижe зaдoвoљaвajући успeх.  

СAMOВРЕДНПВАОЕ 

Билo кojи мeтoд и/или пoступaк кojи систeмaтски кoристезаппслени кaкo би прoцeнили свoj 
рaд и кљушнe aктивнoсти, у склaду сa устaнoвљeним пoкaзaтeљимa рaдa и критeриjумимa 
квaлитeтa.  

СAMO-AНAЛИЗA 

Спeцифишнa мeтoдoлoгиja кoja je зaснoвaнa нa прoцeсу aнaлизe у oдрeђeним фaзaмa рaдa 
тoкoм спрoвoђeоa oбрaзoвнoг прoгрaмa, кao и нa оeгoвoм крajу. Бaзирa сe кaкo нa 
индивидуaлнoj тaкo и нa тимскoj aнaлизи тoгa щтo je пoбoљщaнo тoкoм гoдинe, щтa je билo 
дoбрo, щтa би трeбaлo joщ пoбoљщaти, уз припрeму извeщтaja зa слeдeћу гoдину, имajући нa 
уму будућe изaзoвe и питaоa кoja су oстaлa бeз oдгoвoрa.  

ППДЕЉЕНИ СИСTEM 

Фстанпве ПВП раде у oдвojeним прoстoримa зa рaзлишитe узрaстe дeцe, шeстo и у oквиру 
рaзлишитих aдминистрaтивних oдрeдби. Рaспoн узрaстa вaрирa oд зeмљe дo зeмљe aли je тo 
oбишнo oд рoђeоa дeтeтa пa дo 1, 2-3 гoдинe и oд 3-5 гoдинa пa дo дoлaскa нa прeдщкoлски 
нивo (oбишнo 5-6 гoдинa). 

OДРЖИВOСT 

Спoсoбнoст oдржaвaоa aдeквaтнoг квaлитeтнoг стaндaрдa рада у устанпви ПВП, у склaду сa 
рaспoлoживим средствима, у смислу финaнсирaоa, заппслених, кao и друщтвeнoг и 
културнoг кoнтeкстa. 

УНИTAРНИ СИСTEM 

Бригa o дeци oд рoђeоa дo oснoвнe щкoлe je oргaнизoвaнa у jeднoj фaзи и рaспoрeђeнa пo 
устанпвама ПВП кojе oбишнo пoкривajу шитaв узрaст. Taj узрaст je oбишнo дeфинисaн крoз 
нaциoнaлни или систeмски кoнтeкст. Фнитaрни систeмимa oбишнo упрaвљa jeдaн упрaвник.  

ЗАППСЛЕНИ 

Заппслени сe oднoси нa кoмплeтнo oсoбљe кoje дирeктнo рaди с дeцoм у билo кojoj устaнoви 
кoja oбeзбeђуje oбрaзoвaоe и нeгу дeтeтa oд рoђeоa дo првих щкoлских дaнa. Заппслени 
oбухвaтaју и рукпвпдипце и управнике, кao и другo oсoбљe кoje je зaпoслeнo у устанпви ПП 
(тj. вaспитaши, пoмoћнo oсoбљe итд.). 
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MANAGER 
The person who has responsibility for the smooth operation of all aspects of the ECEC setting 
including the care, education, safety and protection of all children, the supervision of staff, 
collaborating with parents and families other relevant professionals/agencies and ensuring 
compliance with legislation and regulations. The manager is supported by the management 
committee or employer/owner. 
 
MENTORING 
Provision of regular consultation with experienced professionals acting as mentors, to support 
ECEC manager and Early Years Education Professionals to develop the curriculum programme in a 
respectful, empowering manner. Mentors represent a link between the ECEC setting and 
developments in the field. During consultation with the manager the mentor informs, brings 
insights, makes suggestions, provides or suggestion additional resources, and collect relevant data 
for monitoring and evaluation of the practices. 
 
MONITORING 
In an ECEC context monitoring refers to the continuous and systematic collection of quantitative 
and qualitative data which supports regular review of the quality of the ECEC system. It is based on 
pre-agreed quality standards, benchmarks or indicators which are established and modified 
through use to support self-reflection. 
 
OBSERVATION 
Non-formal monitoring procedure of children competences to deepen an Early Years Education 
Professional’s understanding of children and their holistic learning processes in the everyday life of 
ECEC setting. 
 
OUTCOMES 
Outcomes are the actual or intended short-term and long-term changes arising from the provision 
of ECEC services that will benefit children, their parents and families, communities and society. 
These changes are measurable and the benefits for children typically include: 

- broadening minds, enriching communities and advancing civilisation; 
- the acquisition of cognitive skills and competences; 
- the acquisition of non-cognitive skills and competences; 
- balanced emotional and psychological development; 
- physical development; 
- the successful transition to school; 
- participation in society and preparation for later life and citizenship. 

 
PARENTAL SUPPORT/EMPOWERMENT 
Structured and defined activities to support parents in their role as the primary teachers and 
nurturers of their own children. These activities can be organized at ECEC setting level as well as at 
community level and implies mutual trust among ECEC staff and parents. 
 
PEER REVIEW 
A combination of self- and external evaluation with the aim of supporting the review of ECEC 
setting in its quality assurance and quality development efforts; it is conducted by a group of 
external experts, called Peers, who work in a similar environment and have specific professional 
expertise and knowledge of the methodology and of the assessed practices. 
 
PLAY INCLUDING FREE PLAY 
Spontaneous and unstructured play is child-led and child-initiated activity. It offers children 
opportunities to freely explore and reflect on their interests and issues that are relevant to and 
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meaningful in their lives. The role of ECEC staff is to encourage children’s play through creating the 
right environment and using play as a pedagogic approach to learning. 
 
PROFESSIONAL LEADERSHIP 
Professional leadership in an ECEC context requires skills, behaviours and competences related to 
supporting children’s care and education, pedagogy, engagement with parents, the local 
community, staff management and organisation. As with other leadership roles in the education 
sector, ECEC leaders need to establish a culture and purpose which ensures high quality provision is 
available to all children, and where all staff and all parents and families are involved and supported. 
 
PROFESSIONAL ROLE 
A professional role is one which is regulated and requires individuals to develop and reflect on their 
own practice and with parents and children, create a learning environment which is constantly 
renewed and improved. Those fulfilling these roles will have appropriate qualifications and will be 
expected to take responsibility for the provision of high quality ECEC services in line with the 
available resources and the requirements and expectations of their system. 
 
QUALITY IN ECEC 
Quality in ECEC is a relative concept based on values and beliefs, and is a dynamic, continuous and 
democratic process. A balance is required between defining certain common objectives, applying 
them to all services, and supporting diversity between individual services. 
 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/QUALITY ASSURANCE IN ECEC 
Quality Management systems are based on the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle which implies that 
every working process affecting the quality of the ECEC services is planned, provided, evaluated 
and standardised, through a continuous improvement approach, based on defined indicators, 
qualitative and quantitative monitoring and data collection and management decision making. 
The Quality Assurance systems are management systems which ensure the capacity of ECEC 
services to provide quality services, using an evidence-based approach, 
 
SCHOOL-READINESS 
Where a Member State uses this concept, school readiness implies that a child possesses the 
motivation, and the cognitive and socio-emotional abilities that are required to learn and succeed 
in school. 
 
SELF-EVALUATION/ASSESSMENT 
Any methods and/or procedures systematically used by ECEC staff to assess their performance and 
key work processes according to established performance indicators and quality criteria. 
 
SELF-REFLECTION 
Specific ECEC work methodology based on a process of reflection at defined stages during the 
educational programme and at the end of it. It is based on both individual and team analysis of 
what has been developed during the year, what has gone well, what needs to be improved, and 
informs preparation for coming year, bearing in mind the further challenges and unanswered 
questions. 
 
SPLIT SYSTEM 
ECEC provision is offered in separate settings for different age groups, often under different 
administrative structures. The age ranges vary between countries but usually covers birth/1, 2/3 
years and 3/5 years up to start of primary schooling (usually 5/6 years). 
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SUSTAINABILITY 
The capacity to maintain and adequate, quality standard of ECEC provision, according to the 
resources available in terms of financing, human resources, social and cultural context 
 
UNITARY SYSTEM 
Provision for all children from birth to primary school is organised in a single phase and delivered in 
settings catering for the whole age range. The age range is usually defined in the national or system 
context. Unitary systems are usually governed by one administrator.  
 
WORKFORCE 
The workforce refers to all staff members working directly with children in any regulated setting 
that provides education and care for children from birth to primary school age. The workforce 
includes leaders and managers, and other staff working in ECEC settings (i.e. Early Years Education 
Professionals, auxiliary, etc.). 
 


