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СКРАЋЕНИЦЕ  
 
 
 
 
4К               –        критичко мишљење, комуникација, колаборација, креативност 

АСТЕР (Aistear)     –        Национални оквирни програм ПВО у Републици Ирској 

ISSA – International Step by Step Association – Међународна корак по корак асоцијација 

КПР              –        континуирани професионални развој 

НАШИ            –        (Национална Астер Шилта иницијатива) у Републици Ирској 

НВО              –        невладине организације 

ОВУ             –        окружење за виртуелно учење 

ПВО              –        предшколско васпитање и образовање 

ПУПД             –        планирај, уради, процени, делуј 

РУУД             –        Родитељи укључени у учење деце 

SEQUENCES       -        Самовредновање и спољашње вредновање квалитета у Европи  

                        за унапређивање предшколског васпитања и образовања 

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

Одговарајући – Врeмeнски дeфинисан 

SWOT – Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats -  Снаге, Слабости, Прилике, Претње 

ТУК              –        тотално управљање квалитетом 

ШИЛТА (Síolta)     –        Национални оквир квалитета у ПВО у Републици Ирској 
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САДРЖАЈ 
 

УВОД 

 

ДОСТУПНОСТ 

 
1.     Промовисање доступности установа 

    ПВО 
2.     Статут Установе ПВО 
3.     План за инклузију ПВО 
4.     Анализа потреба за породице 
5.     Платформа за учење ради 

    комуникације са родитељима 

6.     Активности за инклузију све деце 
  

ЗАПОСЛЕНИ 
 

7.  Размишљања о професионалном 

         усавршавању 

8.  Неговање односа са децом и између    

        њих 

9.  Неговање окружења за учење 

10.  Неговање професионалног 

         усавршавања 

11.  Оснаживање запослених у ПВО 

 

ПРОГРАМ 
 

12.  Приступ „4 стуба програма“ 

13.  Мисија предшколске установе  

14.  Програм за еколошко образовање 

15.  Родитељи укључени у учење деце 

16.  Педагошка документација 

 
 
 
 
 

ПРАЋЕЊЕ & ПРОЦЕНА 
 
17.     Центри акционог истраживања      

18.     Менторство у праћењу и     

          вредновању 

19.     Мрежа самовредновања квалитета 

20.     Колегијалне провере у ПВО 

21.     Дневник (са портфолиом) 

22.     Процена детета 

23.     Спољашња процена родитеља 

 

УПРАВЉАЊЕ & 
ФИНАНСИРАЊЕ 

 

24.     Мрежа за саветовање и  

            координацију 

25.     Хоризонтални и вертикални     

          континуитет (транзиција) 

26.     Управник установе ПВО / Педагошки   

          вођа 

27.     Заступање 

28.     Прикупљање средстава 
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ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ 

 

29.     Планирање и контрола буџета 

30.     Приступ партиципативног     

          руковођења 

31.     ПУПД циклус 

32.     SMART циљеви 

33.     SWOT анализа 

34.     Успешна образовна акција 

 

КЉУЧНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ 
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УВОД 
 
ПРЕДГОВОР 
Овај Приручник представља један од три главна производа пројекта SEQUENCES, а 
представља основу за остала два. Првобитно је био предвиђен као документ подршке за 
особље у ПВО за унапређивање праксе самовредновања и спољашње процене. Развијен је 
кроз приступ одоздо према врху, захваљујући сарадњи различитих заинтересованих страна и 
интеграцији њихових специфичних приступа и разумевања квалитета у ПВО. Узете су у обзир 
кључне карактеристике локалних / регионалних и националних система у партнерским 
земљама - Италији, Малти, Литванији, Мађарској, Румунији, Ирској и Србији (као дела 
Европске асоцијације родитеља и активно укљученоге у пилотирање Приручника) - и очекује 
се да ће у Европи бити транснационално ваљани. 
Приручник је изграђен на основу потреба партнера да се постигну заједничко разумевање и 
размена добрих пракси повезаних са областима квалитета израженим у Европском оквиру 
квалитета1. На тај начин постају практична инспирација за друге пружаоце ПВО који имају за 
циљ побољшање квалитета својих вртића. 
 

КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ 
Пројекат SEQUNECES и процес који је довео до овог документа, поткрепљени су низом 
кључних принципа и вредности које се односе на рано детињство. 

                                                             
1
 Предлог кључних принципа Оквира квалитета за ПВО, Извештај Радне групе за ПВО под покровитељством 

Европске комисије, 2014. 



 

  УВОД 

 
 
 

8 
 

 
У ПВО групама, образовање и брига о деци се посматрају као међузависни и нераздвојиви. 
Фокус је на педагогији охрабривања, где је дечије учење уграђено у односе који се базирају 
на поштовању и повратним информацијама. Због тога је од виталног значаја да предшколске 
групе раде у партнерству са родитељима, да их укључују у дечије учење и да постоји 
разумевање да оне имају потенцијал да делују као центри подршке за децу, родитеље, 
породице и заједнице. Породице су топло дочекане и признате као допринос богатом 
материјалу сваке просперитетне предшколске групе. Ове групе „хране“ децу кроз односе, 
искуства у учењу и пружајући окружења која су инклузивна и пружају бројне могућности. Оне 
негују холистички развој сваког појединачног детета на начин који задовољава његове 
појединачне потребе, способности и интересовања. 
 
Рано детињство је виђено као критични стадијум у животу, улога васпитача је да подржи 
дете у садашњости, уместо да се фокусира на будући развој и као додатак образовању у 
породици. Деца су виђена као активни грађани који доприносе у том тренутку, а не као 
потенцијални грађани будућности. Осим тога, квалитетна ПВО пракса увек је заснована на 
правима детета, где је дете агент и где је независно, где се његово доношење одлука 
охрабрује и подржава. Предшколске групе играју кључну улогу у давању гласа и видљивости 
нашим најмлађим грађанима. 
 
Поглед на дете као способног и компетентног ученика је критичан у ПВО деце. У складу са 
овим ставом, дете, васпитач и родитељи су позвани да размисле о дететовим снагама и 
позитивним одредбама и да размисле о другим областима од интереса које се могу пратити 
и подржавати. 
 
Игра је препозната као кључна методологија за учење деце. Деца су подржана да стварају 
значења и ко-конструишу искуства активно кроз игру. У складу са овим активним приступом 
учењу, програм је развојни, вођен питањима и заснива се на интересима детета. Ово 
представља промену од дидактичког приступа учењу где се деца посматрају као примаоци 
знања, на приступ где су деца ствараоци знања, доносе собом искуство и знање, што ствара 
основу њиховог учења. Креативност је такође високо вреднована и подржана у 
предшколским групама, а деца имају прилике да истражују и повежу се са уметношћу. 
 
Рефлексивна пракса је кључна карактеристика одговорних, високо квалитетних 
предшколских група, које се прилагођавају променљивим потребама и захтевима деце и 
породица. То карактеришу стручни васпитачи који се укључују у непрекидна проверавања и 
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дискусију о пракси, у циљу утврђивања онога што добро функционише и наглашавајући 
области које се могу побољшати у сарадњи са децом, родитељима и породицама. Да 
поновимо, ова пракса је уграђена у односе подршке у поштовања што подржава 
професионални развој и омогућава ПВО стручњацима да отворено покажу како раде у циљу 
побољшања. 
 
Када је пракса у предшколским групама поткована овим принципима и вредностима, она 
пружа јаку основу за квалитет. Јасно је да су заједничка визија и мисија неопходни како би се 
истражили ови принципи и размотрило да ли су и на који начин  уграђени у праксу. 
SEQUENCES Приручник пружа конкретне примере и могућности за ПВО стручњаке и друге 
заинтересоване стране да размишљају о овим принципима и истражују их кроз акцију. 
 
ТЕОРИЈСКИ ОКВИР 

Дечија средина за учење се протеже далеко изнад непосредне средине куће/ породице или 
предшколске установе изван куће. Концептуални оквир детета у контексту породице и 
заједнице заснован је на Бронфенбренеровој теорији еколошких система2, који пружа 
објектив за посматрање детета и различите елементе који утичу на дете. Бронфенбренер је 
развио овај теоријски оквир, не само да објасни како све у друштвеном окружењу детета 
утиче на његов раст и развој, већ како и дете утиче на свет око себе. 
 
Окружења која утичу на развој детета и на која дете утиче, крећу се од микро-система до 
макро-система. Микро-систем се односи на однос између детета и непосредног окружења, 
као што су родитељи, браћа и сестре, дом и породица. Како дете постаје старије, систем се 
шири, укључујући више људи, као што су предшколске групе. Макро-систем је шири скуп 
друштвених структура, које су далеко од детета физички, али које и даље имају велики утицај 
на дете. Макро систем обухвата шири контекст институционалних облика културе, као што су 
политика владе, економија, медији, друштвени слојеви и стање потенцијалних сукоба у 
друштву. 
 
Изазов је да се развије оквир, не само за праћење и вредновање, већ и за планирање и 
побољшања која имају позитиван утицај на дете. На тај начин би се омогућило практичарима 
да планирају програме и приступе који би узели у обзир све факторе који утичу на малу децу. 

                                                             
2
 Теорију еколошких система је развио Ури Бронфенбренер (Urie Bronfenbrenner) и она идентификује пет 

система окружења који делују на појединца и на које он делује: микро-систем, мезо-систем, егзо-систем, 
макро-систем и хроно-систем. 
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Ми верујемо да су деца активни агенти у сопственом учењу и развоју и да гледајћи кроз 
објектив Бронфенбреннерове Теорије које практичари могу идентификовати многе факторе 
који утичу на дете, и директно и индиректно. Такође желимо да оквир буде јасан и лак за 
коришћење и да може да се користи у разним земљама и културама. 
Пројекат SEQUENCES је усвојио приступ управљања квалитетом који повезује теоретске 
принципе и практична питања, и тако обезбеђује оквир за практичаре да имају у виду 
приликом праћења и вредновања квалитета свог рада са децом, базоран на 
Бронфенбренеровој Теорији еколошких система, перспективи права детета и различитим 
најбољим праксама у Европи. 

 
 
Дијаграм на слици 1 представља дете у центру друштва и неке од важних слојева који утичу и 
окружују дете у било ком тренутку. 
 
Дете - Дете је у центру нашег оквира и наша размишљања и активности морају узети у обзир 
различита окружења која имају утицај како на дете, тако и једно на друго. Такође морамо 
размотрити како дете утиче на ова различита окружења, имајући у виду могуће промене које 
су потребне за физичко и емоционално окружење и процедуре у групама да се прилагоде 
потребама појединачног детета. 
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Породица - Родитељи / Старатељи су примарни учитељи своје деце и њихов утицај је од 
пресудног значаја за развој детета. Многе стресне и тешке ситуације могу довести до великог 
напора и стреса на породице и да утичу на њихову способност да се делотворно брину о 
својој деци. Трауме коју погађају породице, деца могу да осете и усвоје. Да ли је дете 
уписано у предшколску установу или не, засновано је на избору родитеља / породице. 
Предшколске установе играју важну улогу у подржавању породица да доносе информисане 
одлуке о учењу и развоју своје деце. 
 
Предшколска установа - "Рано детињство је критична фаза развоја која поставља основе 
за добробит и учење деце."3 Предшколска установа има потенцијал, да кроз одговорне, 
реципрочне, брижне односе поштовања, заједно са дететом и његовом породицом, 
позитивно утиче на добробит и учење детета. Политике и праксе које подржавају родитеље и 
породице, као и програми засновани на педагогији усмереној ка дете, који помажу деци да 
уче да знају, да ураде, да буду и да живе заједно и који одговарају интересима и потребама и 
деце и породице, посебно подржавају добробит и учење деце. 
 
Шира заједница - Шира заједница такође обликује и утиче на учење и развој детета. То може 
да укључи позитиван утицај инклузивне, поштујуће заједнице, где су доступна додатна 
средства да подрже свако дете у постизању свој пуног потенцијала. Насупрот томе, заједница 
заснована на различитим врстама подела (друштвених, политичких, економских, етничких, 
верских, итд.) може негативно утицати на дете. Истовремено, у многим земљама, на ПВО у 
великој мери утичу децентрализоване политике (у односу на структуре управљања, системе 
финансирања, политике према инклузији, приоритете у омогућавању доступности деци из 
маргинализованих група, итд.). 
 
Култура, економија, управљање, истраживање, медији - Ово је највећа и најудаљенија 
утицајна група, која и даље у многоме утиче на дете. То укључује ствари као што су релативне 
слободе које дозвољава национална влада, културне вредности, економија, утицај медија и 
програми засновани на доказима. Ови утицаји могу деловати на дете било позитивно или 
негативно. 

                                                             
3
 УНИЦЕФ (2001) Стање деце света, УНИЦЕФ, Њујорк, 2001. Рано детињство се односи на децу од рођења до 

осам година старости. 
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Ми верујемо да ће наведени оквир бити користан подсетник за ПВО особље током праћења и 
вредновања својих политика и пракси, у односу на доступност предшколских установа деци, 
деловање и вештине запослених, делотворност програма, као и управљање и финансирање у 
установама. Приликом праћења и вредновања квалитета политика и пракси у односу на овај 
оквир, пружаоци ПВО могу да осигурају да размишљају о свим слојевима који утичу на 

дете. 
ОСНОВЕ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 
У образовним установама, квалитет се разликује од других сектора, јер се образовање 
обавља на веома специфичан начин, са играчима и корисницима који истовремено имају 
различите улоге. Осим тога, концепт квалитета, како подразумевани, тако и очекивани, 
разликује се од средине до средине у зависности од усвојеног Система за управљање 
Квалитетом, увек захтева посвећеност и напор различитих укључених актера и то може 
довести до притиска и утицати на унутрашњу и спољну перцепцију квалитета. 
Разлика између осигурања квалитета и управљања квалитетом је у томе што осигурање 
квалитета мери квалитет, док управљање квалитетом има за циљ стварање доброг квалитета 
путем активности управљања. Управљање квалитетом користи стратегије и инструменте са 
сталном рефлексијом њихових утицаја на побољшање квалитета образовања. 
Тотално управљање квалитетом (ТУК) је менаџерски приступ за дугорочни успех кроз 
задовољство корисника услуга, заснован на учешћу свих чланова организације у 
побољшању процеса, производа, услуга и културе у којој раде (Karen Bemowski, Quality 
Progress-1992). 
 
ТУК је приступ заснован на заједници где стандарде не само да меримо, већ на основу њих 
стварамо наше услуге, потичу уопштено од клијената, а у случају ПВО, од најважнијих 
заинтересованих страна, деце и њихових родитеља. 
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Приступ ТУК-а има за циљ побољшање квалитета и повећање задовољства клијената кроз 
обнову организационе културе, реструктурирање и често доводи до оптимизације 
ефикасности и делотворности средстава. Фокус мора бити на дугорочном успеху, а када се 
почне примењивати овај приступ, често је тешко усредсредити се на ово, уместо на промене 
за краткорочни успех. Такође је важно укључити комплетно особље (укључујући и особље 
које се не бави васпитно-образовним радом), као и све родитеље / породице / стараоце и 
децу, како би се постигао жељени дугорочни успех. ТУК побољшава споре, постепене 
промене које укључују континуирано унапређивање квалитета и промена је заснована на 
пажљивом планирању, а не на импровизацији. ТУК захтева континуирани и систематски 
приступ сакупљању, процењивању и деловању базираним на подацима о томе шта се 
дешава у оквиру организације. 
ТУК принципи управљања4, који се примењени на ПВО, укључују следеће: 
 

1. Основни циљ ПВО је да задовољи потребе својих унутрашњих и спољашњих 
"корисника" пружањем квалитетних услуга и да их константно унапређује. У ПВО 
контексту, спољашњи корисници укључују не само децу, већ и родитеље, доносиоце 
одлука (Управни одбор, општину, итд.), друге стручњаке који подржавају развој деце 
(тј. педијатри, социјални радници, итд.), чак и медије и општу јавност. Унутрашњи 
корисници укључују све чланове особља који раде у кључним ПВО процесима, који су 
део кључних процеса организације и морају радити на најбољи могући начин како би 
осигурали квалитет на највишем нивоу према спољашњим корисницима. 

2.  У све чланове особља улива осећај поноса и повезаности 
који их уверава да је имати квалитет као први циљ основни 
принцип. Особље је одговорно за квалитет, чак и ако је 
везано за питање изван обима њиховог посла. Не треба се 
плашити вредновања, то је стратешка компетенција. 
Елиминисање менталитета "то није мој посао" , постаје 
остварив организациони циљ. Такође, потребно је стицање 
/ јачање Културе вредновања (како квалитативног тако и 
квантитативног), што заузврат води ка учинковитијем, 
ефикаснијем и флексибилнијем начину рада.  

3. Континуирано тражи начине за побољшање сваке 
активности, програма и процеса, кроз константно 

                                                             
4
 Примењено на ПВО од ТУК принципа за друштвене организације  
Гарија Гробмана (Gary Grobman) 
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сакупљање повратних информација од корисника, праћење података и прикупљање 
доказа и кроз промовисање предлога свих извора, како споља тако и интерно (тј., 
путем саморефлексије и самопроцене пракси), ради унапређивања. При томе, 
прелиминарно поставља квалитативне и квантитативне показатеље учинка. 

4. Награђује квалитет, не само интерно, већ и од својих корисника. Признаје да лош 
квалитет од стране својих сарадника, било да су они добављачи или други партнери, 
утиче на квалитет институције 

5. Препознаје да особље мора имати континуиране обуке, како би побољшали рад. 
6. Подстиче особље и друге заинтересоване у ПВО, нарочито родитеље, да 

функционишу као тим за решавање проблема и тако одговарају на потребе 
корисника, а не да се такмиче између себе 

7.  Оснажује раднике на свим нивоима и дозвољава им да се активно ангажују код 
одлука које утичу на организацију и да стално траже начине да је побољшају. 

8. Пружа запосленима прилику да се поносе својим посломи да виде плодове свог рада, 
измерене квалитетом услуга које пружају, а не искључиво новчаним наградама плате. 

9. Промовише процес планирања који је усмерен ка континуираном унапређивању 
квалитета у свему што ПВО ради. 

 

Планирање квалитета5 састоји се од: 

 идентификовања корисника (како унутрашњих тако и спољашњих) 

 одређивања њихових потреба  

 развијања услуга и карактеристика услуга које су потребне корисницима 

 дизајнирања и изградње процеса који производи те услуге на начин који испуњава 
циљеве квалитета и то чини уз минималне комбиноване трошкове. 

 

                                                             
5
 Деминг (Deming): О неким статистичким помагалима за економску производњу, 1975. 
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ШТА ЈЕ SEQUENCES ПРИРУЧНИК? 

SEQUENCES приручник је тренутно састављен од 34 инструмента, сваког дизајнираног за 
инспирисање квалитетних пракси у ПВО установама применом приступа континуираног 
унапређивања. Инструменти су заједнички развијени од стране партнера пројекта кроз 
размену добрих пракси и радних група уз студијску посету Ирској и на основу 
опсервација обављених током посета ПВО установама у Италији, Литванији, Мађарској, 
Малти и Румунији. Разноликост партнерства одражава перспективе и позадине 
различитих релевантних интересних група, као што су државни и приватни пружаоци 
ПВО услуга, синдикати из образовног сектора и удружења родитеља која заступају у 
ширем смислу интересе домова / породица. Очекује се да ће такође утицати на праксу на 
локалном нивоу пружањем модела установама за сарадњу више интересних група. 
 
Приручник је подељен у више одељака, које одговарају 5 области квалитета: Доступност; 
Програм; Запослени; Праћење и процена; и Управљање и финансирање. Сваки од 
инструмената је део једне од ових области, следећи класификацију која је предвиђена 
Оквиром и исказима у Предлогу кључних принципа Оквира квалитета за ПВО. Партнери 
су такође додали Заједничку област која укључује инструменте за (квалитетно) 
управљање прилагођене предшколским установама, са циљем да им помогну при раду, а 
које одговарају свакој од пет области идентификованих у Предлогу.  
 
Приручник би требало користити као извор знања и учења који долазе из праксе, које су 
наши партнери проценили релевантним за побољшање квалитета, вештина и 
компетенција ПВО особља, а која се усредсређују на 5 области квалитета Предлога. 
 
У складу са стратегијом ТУК и обезбеђењем квалитета, а на основу искуства партнера који 
су учествовалиу стварању овог Приручника, предлажемо следеће кораке у конкретном 
учењу на основу праксе а у циљу подршке ефикасној примени: 
- прво – ПВО менаџмент, у сарадњи са осталим заинтересованим странама, анализира 
побољшање квалитета које је неопходно у установи а затим пажљиво чита Приручник 
како би одабрао одговарајуће инструменте које би требало тестирати и применити. 
Укључивање директно заинтересованог особља је од великог значаја како би се 
обезбедио унапред дефинисан потребан квалитет и повећала мотивисаност свог осталог 
особља; 
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- затим се оснива радна група, која ће бити одговорна за примену одговарајућих 
инструмената. Радна група би требало да има подршку када су у питању посебне 
пшотребе и нивои знања који су неопходни за одређени одабрани инструмент; 
- ПВО менаџмент би такође требало да дефинише конкретан план акције, укључујући и 
контролни систем, у смислу контроле рокова, корака које треба предузети, података које 
треба прикупити, расположивих средстава, метода процене и заинтересованих страна 
које би требало укључити у процес. 
- и на крају фазе примене, радна група подноси извештај менаџменту али и целој 
организацији, уз навођење података, коментара и било које информације која би могла 
бити од користи за потврду ефикасности примењеног процеса и употребљивости и 
потенцијалне другачије примене коришћеног инструмента. Све то мотивише доношење 
одлука које су у складу са циљевима достизања квалитета у раду установе. 
 
Потпуно је јасно да су наведени кораци у тесној вези са циклусом П-У-П-Д (Планирај, 
Уради, Провери, Делај), који је такође познат и као Демингов точак (који је назив добио 
по свом конструктору) те да је сличан циклусу Истраживања. Циклус П-У-П-Д представља 
основни принцип рада Система квалитета, како би се обезбедило да целокупно особље у 
установи буде укључено у достизање континуираног побољшања квалитета. Више 
детаља је изнето у Инструменту 31, у Заједничкој области.  
 
Стога, садржина Приручника пружа могућност активног развијања културе квалитета у 
оквиру ПВО, а заиста корист инструмената је да се они могу користити директно и 
интегрисати у свакодневни практични рад. Усвајање и коришћење Приручника од стране 
ПВО особља, подстичући даље размишљање о интерној пракси и концептима квалитета, 
има потенцијал да доведе до концепције и развоја додатних инструмената који се могу 
интегрисати у документ. 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА РАНОГ ОБРАЗОВАЊА И НЕГЕ ДЕЦЕ 
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Инструменти у ЗАЈЕДНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ће помоћи у осврту на све горе наведене области 
 
 
КАКО РАДИТИ СА ПРИРУЧНИКОМ 
Можете користити Приручник као извор информација о различитим областима праксе у 
различитим ситуацијама. Можете комбиновати инструменте, користити их све заједно или 
изабрати за коришћење појединачне инструменте. Сваки инструмент је дизајниран као 
практичан и флексибилан инструмент, који се може прилагодити различитим ситуацијама. 
Препоручује се да се они имплементирају кроз сарадничко ангажовање у вртићу/јаслицама и 
са другим спољњим заинтересованим странама. Инструменте можете неформално користити 
у развојне сврхе, а можете их користити као званичне инструменте за осигуравање квалитета 
ваше институције. 

КВАЛИТЕТАН 
РАД 
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Подстичемо вас да мењате сваки од инструмената како бисте задовољили ваше специфичне 
и променљиве околности. Као подршка томе, сваки документ је доступан у Word формату. 
Потребно је само да задржите логотипе пројекта и донатора у вашим личним верзијама. 
Такође можете да користите Приручник у објављеном формату, у складу са Creative Commons 
правилима. 
Сваки од инструмената има број и назив. Такође ћете наћи информације о циљевима, 
времену које ће вам бити потребно за њихову употребу, референце и везе са другим 
инструментима. У многим инструментима, наћи ћете неке примере стварних пракси или 
пројеката који су инспирисали стварање тих инструмената. Централни аспект сваког 
инструмента је одељак "Како?", у којем су описани кораци за примену одређеног 
инструмента. 
 
ЕТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ / АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ СА МАЛОМ ДЕЦОМ 
Неки од инструмената у овом Приручнику могу укључивати консултације с децом, 
родитељима, породицама и особљем установе. Рад на такав начин поштује право детета да 
буде саслушано у питањима која га се тичу, ангажује родитеље и оснажује особље. 
Унапређивање квалитета укључује идентификовање тренутних пракси да се добију 
информације за промене или побољшања у окружењу, активности и искуства која се нуде 
деци или за проверу свакодневне праксе или процедура. Коришћење ПУПД циклуса 
(погледајте Инструмент 30) може укључити прикупљање података фотографисањем или 
снимањем кратких видео снимака деце и особља док се баве свакодневним рутинама, 
коришћење узорака дечијих радова или снимање и документовање разговора с децом, 
родитељима или запосленима. Обично се ови подаци користе искључиво у предшколским 
установама или у случају пилотирања Приручника који је заједнички за партнере пројекта 
SEQUENCES, укључених у Приручник и неки подаци се могу користити за попуњавање 
SEQUENCES веб профила или Фејсбук странице. Следеће дозволе могу бити потребне: 
  

 Дозвола родитеља за: 
o  документовање запажања о њиховом детету у установи  
o  укључивање њиховог детета у фотографију, 
o  укључивање њиховог детета у видео снимке, 
o  разговор с њиховим дететом, 
o  коришћење узорака радова њиховог детета, 
o  дељење горе наведених материјала са контакт особом SEQUENCES и европским 

партнерима, 
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o  коришћење примера горе наведених материјала за SEQUENCES веб профил   
 или Фејсбук страницу, 

o  дељење резултата упитника / консултација родитељима са контакт особом 
SEQUENCES и европским партнерима. 
 

 Дозвола деце да:  
o буду посматрани у установи, 
o буду укључени у фотографисање, 
o буду укључени у видео снимке, 
o се консултује са њима, 
o се користе узорци њихових радова, 
o се деле примери горе наведеног материјала са контакт особом SEQUENCES и   

 европским партнерима, 
o се укључе ови примери у Приручник, 
o се објаве на SEQUENCES веб профилу или Фејсбук страници. 

 
 

 Дозвола запоселних да:  
o  буду посматрани у сводок раде, 
o  буду укључени у фотографисање, 
o  буду укључени у видео снимке, 
o  се са њима консултује, 
o  се користе примери њиховог рада, 
o  се поделе примери горе наведеног материјала са контакт особом SEQUENCES и  

 европским партнерима, 
o  се укључе ови примери у Приручник, 
o  се објаве на SEQUENCES веб профилу или Фејсбук страници. 

Важно је да родитељима, деци и особљу буде јасно који ће се подаци користити, како ће се 
користити и где ће се користити, како би се осигурала информисана сагласност.  
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ДОСТУПНОСТ  
 
 
Овај део Приручника има за циљ 
постизање универзалне и праведне 
доступности ПВО. 
Први важан циљ је понудити ПВО које 
постоји и приуштиво је свим 
породицама и њиховој деци. Важна 
циљна група су деца из угрожених и / или 
маргинализованих група, за које се 
показало да су користи од учествовања 
у ПВО програмима још значајније. Док 
политике раде на томе да  ПВО буде 
доступно од рођења детеа па до 
периода када деца полазе у обавезну 
основну школу, установе ПВО треба да 
одговоре на околности родитеља и да 
охрабре све породице да користе 
установе ПВО. Установе такође треба 
да нуде флексибилност у погледу радног 
времена и садржаја програма. Ово је 
један од главних циљева у области 
квалитета доступности. 
 
Други циљ је понудити ПВО које 
подстиче учествовање, јача друштвену 
укљученост и слави различитости. Нуди 
сараднички приступ промовисању 
користи од ПВО који укључује локалне 
организације и групе у заједници; 
приступе који поштују и вреднују 
уверења, потребе и културу родитеља; 
осигурава да је свако дете добродошло и 
на једнак начин укључено, да може да 
осећа припадност и да напредује како би 
достигло свој пуни потенцијал у свим 
областима развоја (ОПДО, 2016.)*; 
проактиван приступ подстицању свих 
родитеља да користе установе ПВО; 
препознавање да особље треба да буде 
обучено да помогне родитељима и 
породицама да вреднују установе ПВО и 
да их увери да ће њихова уверења и 
културе бити поштовати, док су 
родитељски програми / подршка 
такође понуђени за подршку 
образовању у раном детињству код 
куће. 
 

Ови инструменти су намењени да 
помогну установама ПВО и њиховом 
особљу да развију транспарентне 
стратегије које помажу у постизању 
ових циљева. Такође су намењени да 
помогну у планирању инклузивнијих 
установа ПВО и превазилажењу изазова 
везаних за физичку доступност. Како је 
учешће родитеља као учитеља кључно 
за здрав и ефективан ПВО, фокус 
Инструмената 1, 2 и 5 је на 
комуникацији са родитељима, као и са 
другим интересним групама. 
Инструмент 6 се бави учествовањем 
деце, тако да доношење одлука 
укључује активно учествовање деце, 
родитеља и стручњака. Да би се 
постигао одржив и видљив развој у овој 
области, неопходна је дубинска анализа 
тренутне ситуације и стварних 
потреба, праћена пажљивим 
планирањем, Инструмент 4 упућује 
особље ПВО-а у спровођење неопходних 
истраживања пре него што предузму 
мере, док се Инструмент 3 бави 
кључним питањем различитости. 
 
 
*Одељење за питања деце и омладине 
(2016): Различитост, једнакости 
инклузија и смернице за негу и 
образовање деце у раном детињству, 
Ирска) 



 Промовисање доступности 
установа ПВО 

ДОСТУПНОСТ 

 
 

22 
 

ИНСТРУМЕНТ 

1 

ИНСТРУМЕНТ 1: ПРОМОВИСАЊЕ ДОСТУПНОСТИ УСТАНОВА 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 1 – ПВО које је доступно и приуштиво свим породицама и деци 
Исказ 2 – ПВО које подстиче учешће, јача друштвену укљученост и поздравља различитости 
 
ШТА 
Развој доследне стратегије, која се састоји од различитих комуникационих канала и метода, 
који олакшавају размену информација о приступу установама ПВО, како директним 
корисницима ПВО (породицама, родитељима, старатељима, деци), тако и целој заједници. С 
обзиром да предшколске установе имају одговорност да помажу родитељима у образовању 
и нези њихове деце, оне треба да планирају и спроведу адекватну стратегију за помоћ 
родитељима у овој одлуци, дајући детаљне информације о установи/групама, користећи 
различите медије. Родитељи желе да донесу информисане одлуке о томе које групе ПВО 
могу најбоље испунити њихова очекивања и најбоље одговарати њиховој деци. Ово може 
укључити постављање веб странице, Фејсбук странице, Статута (погледати Инструмент 2) и 
одржавање отворених дана / информативних вечери. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Информисати родитеље, старатеље и породице о корацима и процедурама за 
приступ установи / групи ПВО 

• Обезбедити јасне и концизне информације о установи / групи ПВО 
• Подстицати учествовање родитеља у установи / групи ПВО 
• Промовисати комуникацију између установа / гриша ПВО и родитеља, старатеља и 

породица на основу транспарентности и учествовању 
• Учинити да установа / група што више одговара на потребе деце 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: грађани, родитељи, породице, особље установе ПВО 
Индиректне: деца 
 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Планирање и ажурирање пре почетка уписног периода, реализација током целе године. 
 
КАКО 
ПВО треба да буде доступно за период од рођења детета до почетка обавезног школовања. 
Породица има "приступ" ПВО када је обезбеђено место у висококвалитетној установи / групи, 
где ни удаљеност од установе ни цена не представљају препреку за похађање. Из овог 
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разлога неопходно је да информација буде на широм позната и да је на располагању 
грађанима и породицама које користе низ медија описаних у наставку. 
 
1. ОПШТИ МЕТОДИ 
- одштампани флајери са детаљима о пруженим услугама, групама узраста, критеријумима за 
упис, расположивим средствима, детаљима за контакт исл. Флајери би требало да се 
дистрибуирају у широј локалној заједници – по библиотекама, здравственим установама, 
црквама итд.; 
- оглашавање у локалним новинама, специјализованим часописима, по специјализованим 
локалним продавницама; 
- флајери и огласи би требало да су написани тако да одражавају разноликост породица које 
живе у тој локалној заједници. Родитељи се могу консултовати око помоћи при превођењу; 
- размислите и о коришћењу фотографија и симбола како би на јасан начин пренели 
информацију родитељима који су неписмени. 
 
2. ВЕБ-СТРАНИЦА: Ово је комуникациони инструмент који пружа родитељима, старатељима и 
породицама све релевантне детаље о установи / групи (историју, пројекте, активности, 
контакте, локацију, итд.) на јасан и непосредан начин. Све је важније користити могућности 
које нуди интернет мрежа за подизање свести и промовисање активности установе, јер је 
могуће допрети до хиљада потенцијалних породица. Веб-страница обезбеђује максималну 
информацију својим корисницима и интересним групама, а такође може бити одличан начин 
за изградњу бренда који идентификује установу и одређује како структура "изгледа" у очима 
корисника. Штавише, то је такође веома видљиво средство за успостављање сарадње и 
партнерства посебно на локалном, регионалном и националном нивоу. Бесплатни 
интернетски програми за креирање веб страница и графички софтверски програми могу се 
користити за стварање сопственог сајта установе / групе ПВО. Бенефит би могао да се увећа и 
преко сарадње са ИТ студентима који су у локалним средњим школама или факултетима или 
са родитељима који јесу ИТ стручњаци. 
Важно је консултовати се са менаџментом, особљем и родитељима (уколико је то погодно) о 
постављању фотографија деце на веб-страницу. Потребно је добити писану дозволу 
родитеља која је у складу са општим правилником о заштити података о личности, али исто 
тако и дозволу детета до које се долази у складу са узрастом (види везу са Приступом 
мозаика, у оквиру одељка о ресурсима). Родитељи могу добити лозинку како би сами могли 
да приступе приватизованим деловима веб-странице. 
У одељку за референце дато је више детаља о томе како направити корисну веб-странице. 
 
3. ФЕЈСБУК СТРАНИЦА: Фејсбук страница је инструмент који је омогућио Фејсбук како би се 
промовисала установа / група ПВО на овој платформи. Бесплатно је и може бити прилагођено 
од стране администратора у зависности од врсте установе / групе коју треба промовисати. 
Прво, ПВО мора направити Фејсбук налог који функционише као администратор странице, 
уноси информације попут логотипа, фотографије, назива, описа и адресе веб странице, и на 
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крају је промовише како би се постигла што већа видљивост. Затим је важно да се одреди 
администратор који ће бити одговоран за управљање страницом, тј. који ће проверавати и 
промптно одговарати на постављене коментаре. У одељку за референце налази се више 
детаља о томе како направити корисну Фејсбук страницу. 
Она омогућава установи / групи ПВО да: 

- чује кориснике и да на прирени начин одговари на њихове захтеве и коментаре; 
- директно комуницира, помаже у повезивању са родитељима и породицама и гради 

позитивне односе укључивањем следбеника и одговора на коментаре корисника; 
- одржава односе са већ садашњим или ранијим корисницима, подсећајући их на 

присутност установе, групе ПВО, пружајћи информације о актуелним догађајима 
(ранији корисници - родитељи и деца - могу послужити за ширење вести од уста до 
уста о установи, групи, али и да дају повратне информације, узимајући у обзир 
будући развој деце која су отишла у основну школу; 

- ступи у контакт са хиљадама потенцијалних нових корисника путем оглашавања и 
вести од уста-до уста. 

 
4. ДОГАЂАЈ ДОБРОДОШЛИЦЕ: То би могао да буде догађај организован како би се 
породицама омогућила посета установи у подручју где они живе, како би се упознали са 
васпитачима. Ова иницијатива има циљ да буде добродошлица родитељима и да им дозволи 
прави избор у складу са њиховим потребама и потребама детета. Ово би могло бити у 
облику: 
- информативне вечери у установи за родитеље и породице; 
- отворен дан у којем сви потенцијални родитељи могу да дођу са својом децом и проведу 
време заједно у установи; 
- индивидуалних састанака за родитеље и децу да проводу време у установи.  
Планирање и организација догађаја укључују: 

- најаву догађаја и комуникацијску кампању, широко распрострањену на локалном 
подручју (укључујући установе / стручњаке који долазе у контакт са децом и 
породицама тј. библиотеке, домови здравља итд.); 

- као и кроз летке / постере који оглашавају установу / групу, који садрже слике како би 
се могло допрети и до оних који можда не говоре већински језик; 

- припрема потребне документације за дистрибуцију учесницима; 
- обезбеђивање преводилаца, уколико је то потребно, како би сви могли да прате 

разговор; 
- добродошлицу родитељима, деци, породицама и другим грађанима; 
- презентације особља ПВО о управљању и карактеристикама сваке појединачне групе 

у установи; 
- јасну информацију о цени, прибављању средстава, исл. 

 
Информативна вечера може почети уводом руководиоца установе ПВО који представи 
установу, групе, особље, да преглед педагошког приступа. Особље установе може да пружи 
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додатне информације о програмима и пројектима. Ово би требало да буде прилика за 
потенцијалне кориснике да посете и сазнају више о установи ПВО. Родитељима би требало 
омогућити да обиђу читаву ПВО. Визуелна информација о корисности активности/простора за 
развој деце би требало да буде истакнута заједно уз програм. 
 
Током отвореног дана, менаџмент и особље би требало да дочекају породице и њихову децу 
и да их позову да погледају установу. Особље би могло да буде позиционирано у посебним 
длеовима ПВО како би пружило деци што бољи увид у материјале и опрему која је на 
располагању како у затвореном, тако и у отвореном простору. Такође могу заједно да 
погледају и програм који би требало да приказује фотографије и белешке о претходним 
пројектима и активностима, а требало би и да спремно одговарају на сва питања која би им 
деца или родитељи могли да упуте. 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 - Статут установе ПВО 
 
ОСТАЛИ ИЗВОРИ  
Линкови за информације о постављању веб-странице: https://www.squarespace.com/ 
https://www.wix.com/ 
https://wordpress.com/ 
https://www.weebly.com/ie 
Линкови о информацијама о постављању Фејсбук странице: 
https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page 
Приступ мозаик (види Остали извори у оквиру Инструмента 8): 
https://in.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43997_9781446207529.pdf

https://www.squarespace.com/
https://www.wix.com/
https://wordpress.com/
https://www.weebly.com/ie
https://www.facebook.com/business/learn/set-up-facebook-page
https://in.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43997_9781446207529.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 2: СТАТУТ УСТАНОВЕ ПВО 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 1 – ПВО које је доступно и приуштиво свим породицама и њиховој деци 
Исказ 2 – ПВО које подстиче учешће, јача друштвену укљученост и поздравља различитости 
 
ШТА 
Статут установе ПВО је писани документ у којем се наводи шта установа нуди и описује  како 
установа конкретно примењује политике о квалитету и даје преглед метода сарадње између 
установе и родитеља. Такође објашњава и принципе образовних и педагошких активности, 
вредности, организацију служби, простора, активности и начине укључивања родитеља и 
породица. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Информисати и комуницирати са родитељима, породицама и грађанима на 
транспарентан начин, наводећи од самог почетка права и дужности свих интересних 
група које су укључене 

• Саопштити дефинисане циљеве, нивое квалитета који се гарантују, критеријуме 
мерења, и права и дужности особља и родитеља, такође наглашавајући важност 
слушања потреба породица / старатеља / родитеља и деце 

• Повећати учешће родитеља и породица у установи / групи ПВО 
• Истаћи образовне и развојне користи 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: грађани, родитељи, породице, особље у ПВО, креатори политика 
Индиректне: деца 
 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Током планирања и да се ажурира пре почетка уписног периода, а реализација током целе 
године. 
 
КАКО 
Статут установе је документ који генерално информише и води родитеље, породице и 
грађане генерално о ПВО. То је основни инструмент за комуникацију који оцртава принцип 
транспарентности и може бити високо стимулирајуће средство за пружаоце ПВО,тако што их 
тера да се осврну на оно што добро функционише у установи, имајући у виду примарни циљ 
константног унапређивања квалитета установе. Статут установе ПВО пружа преглед 



 Статут Установе ПВО ДОСТУПНОСТ 

 
 

27 
 

ИНСТРУМЕНТ 

2 

педагошких принципа, вредности и приступа и указује на специфичне одговорности за сваку 
област деловања. 
Статут установе ПВО укључује следеће информације: 

- циљ; 
- мисију (она изражава примарни циљ и карактеристике које је издвајају од свих 

осталих); 
- карактеристике структуре; 
- ко су запослени ; 
- трошкови  и специјални услови; 
- како функционише установа;  
- услове који олакшавају вредновање корисника; 
- поступке којима се омогућава да породице дају коментаре или се жале, као и 

предлоге за промене. 
 
Садржај Статута установе ПВО би требало да буде написан једноставним, конкретним и 
разумљивим језиком за породице и остале заинтересоване стране и да представља јасан 
садржај. Такође га треба користити као индикатор за процену квалитета. Требало би га 
ажурирати сваке године, или уколико се десе било какве промене у установи које утичу на 
квалитет понуде. Статут би требало да буде на језицима присутним у заједници.  
Статут установе ПВО би требало да буде на располагању родитељима, старатељима и особљу 
у самој установи или у релевантним канцеларијама, као што је локална управа. Требало би да 
буде видљив и подељен породицама / родитељима / старатељима током уписа или током 
посебних иницијатива за промоцију добробити деце. 
 
ПРОЦЕС ПРАВЉЕЊА СТАТУТА УСТАНОВЕ ПВО: Приступ који се користи при изради Статута  
зависи од главне сврхе којој треба да послужи. Да би се олакшао процес креирања и ревизије 
таквог документа, могу се узети у обзир нека од следећих питања: 
 

- Шта нас подстиче да осмислимо / преправимо Статут? 
- Да ли желимо да дамо приоритет одређеним групама? 
- Шта можемо научити из позитивних искустава и искустава осталих установа? 
- Ко ће бити укључен (и како) у писање Статута? (корисници, особље, ...) 
- Како замишљамо коришћење Статута? Да опише нашу сврху и посвећеност? Као 

модела за самопроцењивање? Да ли намеравамо да га дистрибуирамо свима или да 
га ставимо на располагање само корисницима? 

- Који критични фактори утичу на квалитет нашег рада? Која ограничења и могућности 
треба узети у обзир? 

- Како ћемо осигурати да се наш Статут константно унапређује? 
 
Било би пожељно имати јасан интерни и екстерни списак укључених интересних група. 
Потребно је установити радну групу састављену од људи различитог нивоа и функција у ПВО 
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установи. требало би одредити коће бити укључен у првобитни нацрт статута а како ће остале 
заинтересоване стране да допринесу финалној верзији. Требало би одлучити о сврси и 
садржини Статута. Одлучити како ће он бити доступан релевантним заинтересованим 
странама. Статут би требало ажурирати сваке године како би се обезбедило да он и даље 
служи сврси, те да одражава тренутне потребе и праксу.  
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 1 – Промисање доступности установа ПВО  
Инструмент 4 - Анализа потреба за породице 
Инструмент 13 – Мисија установе ПВО 
Инструмент 23 – Спољашња процена родитеља 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 
Примери Стаута: 
http://www.farndon.cheshire.sch.uk/page/early-years-class-charter/30878  
http://saw.wa.edu.au/early-years  
http://www.olgc.wa.edu.au/sites/default/files/2016-09/Early%20Years%20Charter.pdf 
 

ИРСКА  
 
Информације за родитеље - регистровани пружалац услуга треба да осигура да родитељ или 
старатељ детета које предлаже да похађа установу, има обезбеђене следеће информације:  
 

1. име, позиција, квалификације и искуство одговорног лица и сваког другог 
запосленог, неплаћеног радника и радника по уговору  

2. детаље о класи установе и старосном профилу деце за који је установа регистрована 
  да пружа услуге 

3. детаље о односу одрасли / дете у групи 
4. врсти неге или програма који се пружају у тој групи 
5. расположиви простори и опрема 
6.   радно време и цена 
7. политике, процедуре и одлуке које је установа обавезна да испуњава 

http://www.farndon.cheshire.sch.uk/page/early-years-class-charter/30878
http://saw.wa.edu.au/early-years
http://www.olgc.wa.edu.au/sites/default/files/2016-09/Early%20Years%20Charter.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 3: ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈУ ПВО  

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 2 - ПВО које подстиче учешће, јача друштвену укљученост и поздравља 
различитости 
 
ШТА 
Писани план за израду политика и процедура о инклузији. Документ који јасно наводи да је 
установа ПВО инклузивна установа која прихвата сву децу и породице и активно се бори 
против дискриминације. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Препознати и поштовати различитост 
• Препознати додатну вредност различитих активности индивидуализације и 

прилагођених услуга 
• Изградити културу и мере укључивања унутар установе / групе ПВО 
• Створити културу укључивања и изван установе / групе ПВО 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: ПВО особље, мрежа установа ПВО 
Индиректне: деца, родитељи, породице 
 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Током целе године. 
 
КАКО 
Мере које регулишу доступност установа / група ПВО треба пажљиво планирати. Потребно је 
прегледати физичку средину унутра и споља, програм активности, искуства и материјале, 
како би се осигурало да су доступни и на располагању свој деци. Ово би требало да уклони 
баријере које спречавају доступност установама / групама ПВО деци и породицама са мање 
могућности и да промовише проактивнији став у укључивању ових породица, уз посебну 
пажњу онима који су мање видљиви унутар заједница. 
У оквиру установе /групе, у изради плана за инклузивно ПВО, особље би требало да има 
могућност да размотри кључне активности усмерене ка јачању и конкретној реализацији 
друштвене укључености. Да би се осигурао већи учинак документа, препоручује се да се 
изради заједно са кључним заинтересованим странама као што су родитељи / породице, 
социјалне и здравствене службе, културни медијатори (ако је могуће), локалне власти итд. 
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У табели ниже, предложен је низ активности важних за сву децу, имајући у виду циљ да 
установе ПВО морају да негују добробит све деце, осећај идентитета и припадности. Сугестије 
су уопштено засноване на схвтању све деце као појединаца (који имају различите личности, 
искуства, интересовања и потребе). 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДЛОЗИ КОЈЕ ТРЕБА УЗЕТИ У ОБЗИР 

 
Обезбедите индивидуалне планове. Ако треба, учествујте у изради индивидуалних планова 
са социјалним и здравственим службама (састављање картона и досијеа) 

Прикупите што је могуће више информација о идентитету сваког детета, његовим / њеним 
потребама и интересовањима (састављање личног досијеа сваког детета). Ако је потребно, 
прикупите и анализирајте специфичну документацију (здравствени и социјални услови, итд.) 

Организовање првих разговора са породицама како би се сакупило што више информација 
о идентитету сваког детета и његових / њених потреба и интересовања 

Прикупите сву документацију из претходних искустава у установама ПВО 

Ако треба, промовишите сталне и системске састанке са социјалним и здравственим 
службама (учествујте на састанцима са стручњацима) 

Ако треба, поделите клиничку и функционалну дијагнозу са социјалним и здравственим 
службама 

Размислите о окружењу имајући су виду специфичне потребе и способности детета 

Ако треба, обезбедите могућност подршке за дете и / или за тим 

Подстичите дељење и узајамну подршку 

Обезбедите деци да учествују у активностима које их подстичу да препознају различитост 
као вредност 

Обезбедите информације на језику који се говори у породици, а уколико је потребно 
ангажујте преводиоца 

Поштујте културу сваког детета (разноликост јеловника, дељење традиционалне хране 
током празника, стварање игара, популарних музичких предмета или инструмената током 
радионица) 

Обезбедите свим родитељима информације на различитим језицима, уколико је то 
потребно 

Обезбедите да свако дете разуме и да буде разумевано. Кључне речи за прву 
језичку/визуелну помоћ детету морају бити припремљене унапред. 
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Промовишите прилике за друштвено укључивање 

Омогућите сваком детету и свакој породици да се осећа као део установе / групе 

Уклањајте препреке друштвеном учешћу деце и породица 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа потреба зас породице 
Инструмент 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмент 9 - Неговање окружења за учење 
Инструмент 12 – Приступ „4  стуба програма“ 
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ИНСТРУМЕНТ 4: АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА ПОРОДИЦЕ 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 1 – ПВО које је доступно и приуштиво свим породицама и деци 
Исказ 2 – ПВО који подстиче учествовање, оснажује социјалну инклузију и поздравља 
разноликост. 
 
ШТА 
Модел за прављење анализе за разумевање и испуњавање очекивања породица / родитеља 
/ старатеља о установи / групи ПВО 
 
ЦИЉЕВИ 

• Разумети потребе и очекивања спољашњих заинтересованих група у погледу онога 
што установа / група ПВО пружа 

• Понудити доступно и приуштиво ПВО, задовољавајући потребе породица / родитеља 
/ старатеља 

• Проширити доступност установа / група ПВО 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Родитељи / породице / старатељи,  Управа у установама ПВО, запослено особље у 
ПВО, менто 
Индиректне: локална / државна управа 
 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Током уписа и периодично како би се преиспитале праксе установе ПВО, у складу са даљим 
потребама.  
 
КАКО 
Инструмент је намењен да подржи особље у ПВО и руководство у остваривању ПВО у складу 
са стварним и специфичним потребама све деце и њихових родитеља, породица и / или 
старатеља. 
 
1. Анализа потреба: Прикупљање потреба и очекивања може се обавити на различите 
начине, узимајући у обзир контекст установе и породице. На пример, то би се могло обавити 
путем дељења упитника, кроз разговор са сваком од породица / родитеља / старатеља, на 
наменским састанцима, итд. Питање о идеалном радном времену када би родитељи / 
породице / старатељи желели да њихово дете буде у установи / групи, како би се одговорило 



 Анализа потреба за 
породице 

ДОСТУПНОСТ 

 
 
 

33 
 

ИНСТРУМЕНТ 

4 

на њихове професионалне обавезе или радно време, треба да буде укључено у упитник. 
Такође, у случају језичких баријера, треба пружити подршку породицама / родитељима / 
старатељима у разумевању питања како би се истакле специфичне потребе. У случају деце са 
посебним потребама, обавезно посветите додатно време и пажњу овој фази процене 
потреба у раду установе. 
 
У овој анализи треба истражити следеће аспекте: 

- Занимање чланова породице и, у случају послова ван куће, уобичајено радно време 
узимајући у обзир специфичности сезонских занимања / нових послова 

- Ниво флексибилности у професионалним и личним обавезама како би се олакшао 
долазак и одлазак деце, као и учешће у едукативном програму установе / групе 

- Вештине, таленте, интересовања или аспекте професије или културе родитеља/ 
старатеља које би они волели да поделе са децом у установи / групи (нпр.музика, 
причање прича, кување, итд.), као и спискове неких идеја о начинима како родитељи 
и породице могу учествовати у едукативном програму, са детаљима о датумима / 
времену када би то могли  

- Културне и верске праксе породице које сматрају важним за лични развој деце и које 
је потребно узети у обзир у оквиру васпитно-образовних активности 

- Специфичне навике у исхрани породица и / или деце 
- "Здравствене специфичности" / препоруке за васпитаче 

 
2. Планирање у оквиру ПВО установе: На основу горе наведене анализе, руководство 
установе / групе се осврће на новонастале потребе и предлаже организацију ПВО која би 
требало да буде флексибилна да олакша реализовање нових потреба које су се појавиле. У 
овој фази анализе, руководство установе / групе ПВО даје финансијске и административне 
податке за завршетак планирања изводљивости и предвиђа евентуалне акције потребне за 
остваривање захтева (тј. специфичне инвестиције у опрему, обезбеђивање посебне хране, 
итд.). У случају великих различитости потреба породица, препоручљиво је предвидети неке 
флексибилне прилагођене програме. Пре представљања планираних програма родитељима 
и породицама, важно је поделити информацију са особљем, прикупити и размотрити 
мишљења, расположивост и допринос сваког од колега / запослених. 
Извештај о главним налазима може се направити и може се, ако је потребно, поделити са 
другим заинтересованим странама (локални доносиоци политика, педијатри, психолози, 
локалне јавне здравствене службе, итд.). 
Главне карактеристике планираних програма, у складу са принципом остваривања програма 
који настаје из потреба (који има циљ да континуираним прилагођавањем и мењањем 
образовних планова олакша учење и развој све деце током целе године), могу се детаљно 
навести у писаном документу, као и у Статуту предшколске Установе /групе  (погледајте 
Инструмент 2). 
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У случају интегрисаних услуга или у присуству регионалног саветника (погледајте Инструмент 
24), препоручује се да се заједно уради прелиминарна анализа. Припадање мрежи установа / 
група, такође може помоћи у превазилажењу проблема и потешкоћа са ограниченим 
(људским) потенцијалима, у обезбеђивању програма који одговарају на потребе, кроз 
могућности различитих времена отварања установе / групе, додатних програма, итд. 
 
Пример упитника 
 
Овај упитник може се променити и прилагодити захтевима установе или окружења. 
Направите такође и мали увод у упитник, на пример: Посвећени смо сарадњи са родитељима 
и поштујемо њихову улогу главног васпитача њихове деце, па тежимо да задовољимо 
потребе свих породица у нашој установи. Информације које овде тражимо ће нам помоћи 
да Вама и вашој деци пружимо најбоље у оквиру наших могућности.  
 
1.Зашто сте одлучили да доведете своју децу у ову установу / групу? 
а) Једина је овде 
б) Најближа је кући 
ц) Одлучили смо се за ову установу / групу на основу претходних информација 
д) Због препорука пријатеља - јер су и моји пријатељи уписали децу у ову установу / групу 
е) Остало 
 
2. Како сте сазнали за ову установу? 
а) Од других људи - комшија, рођака, пријатеља, локалних власти 
б) Из новина 
ц) Са радија или телевизије 
д) Са Интернета 
е) Остало 

 
3. Шта Вам је привукло пажњу када сте чули за нашу установу? (молимо да своје одговоре 
процените на скали од 1 до 10, где је 10 оно што је било опредељујуће а 1 оно што је било 
најмање битно)  
а) флексибилно радно време 
б) физички простор – велике просторије, двориште 
ц) састанак са особљем на упознавању 
д) педагошки концепт 
е) храна која се нуди деци 
ф) опционе активности које су на располагању 
г) чистоћа установе 
х) друго 
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4. Да ли је сте првог дана нешто чули или се догодило нешто о чему бисте поставили 
питање или што бисте желели да Вам се разјасни? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Наше радно време је од ... до ... од понедељка до петка. Да ли ово радно време одговара 
вашим захтевима? 
 
а) Да    б) Не 
 
Уколлико је одговор НЕ, који су ваши захтеви? (не гарантујемо да ћемо моћи да их испунимо) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Молимо наведите било који додатни или индивидуални захтев који Ваше дете или Ваша 
породица има: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. Каква су Ваша очекивања у вези са општим развојем Вашег детета док оно долази у нашу 
установу? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8. Шта очекујете од васпитача свог детета у нашој установи? 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
9. Има ли неких питања или ситуација за које бисте желели да их васпитач не пита или не 
примени на Вашем детету? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
10. Васпитачи из наше установе ће редовно сарађивати и прослеђивати Вам информације о 
Вашем детету на следећи начин:   
 
а) на састанцима 
б) у неформалном свакодневном разговору 
ц) на кварталним индивидуалним консултацијама 
д) недељно, путем телефона (укључујући и СМС) или мејлом 
е) свакодневно путем друштвених мрежа 
ф) месечно, уз фотографије, примедбе и уз документацију о напретку развоја 
 
Остало: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Коју информацију о свом детету сматрате кључном на крају сваког дана? 
 
а) Шта је ваше дете радило? 
б) Шта је Ваше дете јело? 
ц) Да ли је Ваше дете спавало? 
д) Да ли је испрљало пелене / ишло у тоалет? 
е) Како се Ваше дете понашало при активностима у ПВО? 
ф) Као је ваше дете реаговало према васпитачима и осталој деци? 
 
Остало: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Да ли бисте допринели активностима у групи којој припада Ваше дете тако што бисте 
нешто отпевали, испричали, поделили нека своја интересовања, хоби, рекли нешто о својој 
професији, култури или неким вештинама?  
 
а) Да    б) Не 
 
Уколико јесте заинтересовани, договорићемо се око термина који свима одговара. 
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13. Да ли бисте били заинтересовани да учествујете на камповима, активностима или 
излетима које организује наша установа? 
 
а) Да    б) Не 
 
Унапред ћемо Вас обавестити о таквим активностима.  
 
14. Савет родитеља (наведите колико често су потребни састанци Савета, у које време, као 
и каква би била сврха тог Савета). Да ли бисте били члан Савета родитеља? 
 
а) Да    б) Не 
 
 
15. Редовно организујемо различите радионице / разговоре у циљу подршке родитељима 
у њиховој улози примарног васпитача њиховог детета. Које би Вас од наведених тема 
посебно интересовале?   
 
игра                  исхрана           хигијена зуба       раст и развој 
 
читање детету            здравље и вакцинација           учење деце 
 
Остало: 
 

 
 
 
 
Хвала што сте одвојили време и пренели нам тражене информације. 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 – Статут  Установе / групе 
Инструмент 3 - План за инклузију ПВО  
Инструмент 5 - Платформа учење ради комуникације са родитељима 
Инструмент 8 - Неговање односа са децом и између њих 
Инструмент 9 - Неговање окружења за учење 
Инструмент 24 – Вођење / саветовање и мрежа за координацију 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
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Водич за Породичну Едукативну Мрежу за планирање успешне образовне акције  
http://familyedunet.blogspot.hu/p/guidelines.html 
Водећи принципи за развој и анализу јавних политика за рано детињство (САД Национална 
асоцијација за образовање мале деце) 
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSGUID98.PDF 
 
СМАРТ планирање  https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php 
 
Холистички приступ детету да оствари свој јединствени потенцијал 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
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ИНСТРУМЕНТ 5: ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ  РАДИ 
КОМУНИКАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 1 – ПВО које је доступно и приуштиво свим породицама и њиховој деци 
Исказ 2 – ПВО које подстиче учешће, јача друштвену укљученост и поздравља различитости 
 
ШТА 
ОВУ (Окружење за виртуелно учење), или платформа за учење, је систем који омогућава ПВО 
особљу да дели образовне материјале са својом децом, старатељима / родитељима / 
породицама преко интернета. На почетку, важно је успоставити метод комуникације који је 
најефикаснији кроз консултације са родитељима и стручњацима из установе. Примери 
укључују Мудл (Moodle), Веб ЦТ (Web CT) и Црну таблу (Blackboard). Такође је могуће 
креирати тајну или затворену групу на Фејсбуку. 
 
ЦИЉЕВИ 

• Дељење тренутних активности и искустава са програмом, речи песама, књига које се 
користе, као и ажурирање информација (дигитални билтен) 

• Подржавање праве везе за децу између куће и установе / групе 
• Дати родитељима и породицама увид у дневне активности и искуства деце 
• Оснажити децу да поново виде, разговарају и деле своја искуства са родитељима и 

породицама 
• Оптимизовати комуникацију између родитеља/старатеља и васпитача 
• Олакшати размену вести и информација између родитеља и васпитача  
• Неговати родитељско учешће и тиме побољшати развој деце 
• Поставити или повезати материјал да буде доступан родитељима за коришћење код 

куће са децом, као наставак онога што се ради у установи / групи ПВО 
• Подржати родитеље у њиховој улози ткао што ћете са њима поделити информације о 

напредовању и развоју детета. 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: руководство установе / групе; особље у ПВО (приватни и државни), родитељи, 
породице, старатељи 
Индиректне: јавне управе 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 3 – 6 година 
 
КАДА 
Током целе године 
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КАКО 
За многе родитеље, повезивање са особљем у ПВО и бити у току са напредовањем деце у 
установама / групама ПВО је од највеће важности. Стога, Платформа има потенцијал да 
створи и / или ојача позитиван став према установама / групама, што представља продужетак 
физичке учионице. Молимо вас да узмете у обзир следеће аспекте и кораке како бисте 
развили своје: 
 

- Консултације са родитељима / старатељима о њиховим ставовима о употреби било 
које овакве платформе.  

- Дефиниција договореног система за управљање приступом у циљу потпуног 
поштовања деце и васпитача приватност (погледајте одељак Добре праксе).  

- Фотографије су изузетно осетљиво питање и различито се њима баве у различитим 
земљама. Стога је важно да образац за сагласност буде представљен свим 
родитељима / старатељима и они морају дати сагласност за постављање 
фотографија своје деце. Такође је важно узети у обзир и то да у многим 
случајевима интернет платформе имају власништво над оним што је постављено. 
Стога, на овим приватним платформама и у тајној/затвореној Фејсбук групи, 
администратор мора ограничити публику на само родитеље / породице / 
старатеље. Такође је важно да потпишу своју сагласност и изјављују да неће 
делити или означавати било коју од фотографија из групе ако користе Фејсбук. 

- Након фазе консултација, установа би требало да именује неког заспосленог да 
буде администратор, који ће водити рачуна о објавама / комуникацији, као и 
реаговати да реши техничке проблеме који не захтевају високо специјализоване 
стручњаке. Постављене објаве морају бити проверене од стране ове особе пре 
него што их учини видљивим. 

- Установа може инвестирати у виртуелну интернет платформу где васпитачи могу 
постављати материјале, фотографије активности, видео снимке. Ту би такође 
могле да се нађу и информације корисне за подршку родитељима у остваривању 
њихове улоге. 

- Такође неко може направити групу (не страницу - јер су странице доступне свима) 
која може бити затворена или тајна група на друштвеним мрежама као што је 
Фејсбук, где васпитачи могу постављати фотографије и дечије радове. 
Тајна/затворена група је видљива само члановима (Чланови би требало да буду 
само родитељи или законски старатељи. Као мера предострожности, од родитеља 
се, рецимо, може тражити да пре него што се њихово логовање прихвати, уносу 
име детета и разред коме припада, чиме би се обезбедило да они који нису 
чланови групе не могу да се пријаве. Ово је лак начин комуникације. Фотографије 
које се постављају би требало да буду само оне деце чији су родитељи дали за то 
сагласност.  
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ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа потреба за породице 
Инструмент 15 - Родитељи укључени у учење деце 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

 
 
МАЛТА 

 ЈаУчим (ILearn) Платформа - уведена 2012. године, пружа виртуелну зграду школе, 
где васпитачи могу лако да постављају материјале које имају потребу да поделе са 
својим ђацима. Такође служи као место где ђаци могу да комуницирају у безбедном 
окружењу. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
ИРСКА 

Многи ирски вртићи/групе имају Фејсбук странице на којима деле активности деце са 
родитељима. Деца се не могу идентификовати ни на једној од фотографија, које показују 
"зумиране слике" активности које не укључују дечија лица. 
 
 
Још један пример - вртић складишти слике на заједничком облаку, а родитељима је 
потребна лозинка да му приступе. Захтева се претходна појединачна дозвола родитеља, 
дозвола за постављање фотографија, а родитељи дају сагласност да неће скидати и делити 
фотографије друге деце у вртићу. 
 

Примери могућих фотографија: 

https://ilearn.edu.mt/
https://www.facebook.com/groups/1406608316263346/
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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: АКТИВНОСТИ ЗА ИНКЛУЗИЈУ СВЕ ДЕЦЕ 

 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Доступност - Исказ 2 – ПВО које подстиче учешће, јача друштвену укљученост и поздравља 
различитости 
 
ШТА 
Активност усмерена на подстицање укљученост све деце, одвија се у вртићу / групи, укључује 
децу, запослене у вртићу / групи, родитеље и породице 
 
ЦИЉЕВИ 

• Развити и оптимизирати био-психо-социјалне способности детета и побољшати 
односе дете – дете, дете - васпитач, васпитач - родитељ и родитељ - родитељ. 

• Разви потребне вештине деце да склапају пријатељства (на пример, како да се 
придруже другој деци која се играју, како да траже и деле играчке, како да помогну 
другима) 

• Разумети дечија осећања 
• Помоћи деци да управљају својим осећањима и подржати их да схвате да су та 

осећања нормална 
• Подржати децу у развијању саосећања и разумевању сличности и разлика између 

деце, њихових култура, итд. 
• Идентификовати и именовати дечија лична осећања и осећања других,  повезати их 

са контекстом у којем се обично појављују (на пример, радост примања поклона, туга 
када нешто боли, итд.) 

• Помоћи деци да се изнесу са изазовима у односима са другима (дефинисање 
њиховог проблема, трагање и проналажење одговарајућих решења) 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Родитељи / породице / старатељи; запослени у ПВО, деца 
Индиректне: руководство установе; јавне управе 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ: 3 – 6 година 
 
КАДА 
Током године, углавном када се нова деца придруже вртићу / групи 
 
КАКО 
Стварно добар начин да се постигну очекивани циљеви је кроз игру, уз подршку одрасле 
особе која има разумевања и поштовања, која цени и нема ништа против разноликости, 
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укључујући ту разлику у роду, способностима, породичној структури, етничкој припадности, 
религији и  култури. 
- Материјали и опрема (одећа, ситан кућни намештај, лутке, књиге, музички инструменти, 

исл.) би требало да одражавају разноликост деце и породица из којих долазе. 
- активности које истражују разлике и сличности међу децом, у складу са еколошким 

оквиром који је поменут у уводном делу, су добар почетак. Разговори о разликама и 
сличностима међу децом подстичу њихов осећај идентитета и поштовање различитости. 
То обухвата: 
o постављање фотографија саме деце (уколико је то у складу са културолошким 

окружењем) како би се разговарало о физичким особинама, као што су боја очију и 
косе (активност «имаш ли срећан израз лица», на стр.56 може такође да подстакне 
ову врсту истраживања); 

o фотографије деце могу да се изложе уз дописани датум њиховог рођендана, како би 
се оформио «рођендански зид»; 

o скицирање облика тела на великим папирима уз додавање неких материјала (нпр. 
боје, вунице исл.) како би се представиле различите нијансе боје коже, косе, очију 
или одевања. Када се ове силуете исеку, могу да се сложе, рецимо, по висини; 

o фотографије породица, како би се оформио «породични зид», могу такође да 
подстакну разговор и поштовање различитих породичних структура; 

o фотографије спољашњости домова у којима деца живе могу се поставити на локалној 
мапи  или се могу поставити у фото-албумима; 

o мапирање локалних објеката које деца познају, као што су библиотеке, здравствене 
установе, продавнице, игралишта, религиозни објекти исл. могу код деце да пробуде 
осећај припадности заједници; 

o позив родитељима да говоре о својој култури, професији или интересовањима, код 
њихове деце развија осећај идентитета и поштовања различитости; 

o позив људима који раде у локалној заједници да посете ПВО установу и причају о 
ономе што раде, могу код деце пробудити осећај припадности и широј заједници. 
 

Предложене активности подразумевају развој посебних активности заснованих на игри које 
ће бити реализоване на нивоу вртића, као и код куће, након што су их деца искусила са 
васпитачима. У оквиру ових активности учествују деца и родитељи, као и баке и деке и други 
људи који су укључени у васпитање и образовање деце. 
 
Кораци потребни за организовање ове активности и акције за делотворно укључивање 
родитеља:  

- Током састанака са родитељима, на почетку школске године, активност је 
представљена и описана, како би се идентификовало када су родитељи и старатељи 
слободни. Договара се време које одговара и родитељима и васпитачима. Од 
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родитеља се тражи да дођу у установу. То се може поновити са неколико различитих 
група родитеља током године.  

- Од њих се тражи да направе списак људи који желе да учествују у овом пројекту и да 
га потпишу. Пре почетка овог пројекта, треба да се састану васпитачи и родитељи који 
желе да учествују, да разговарају о питањима везаним за животну средину у којој 
дете живи. Васпитач даје родитељима информације о томе како ће се ове активности 
одвијати, о потребном времену и потребном материјалу. На почетку ове активности 
ће обављати васпитач, а затим ће их обављати родитељи. Након описа, игре се 
одвијају са децом између 3-6 година, активности помоћу којих се они стимулишу да 
открију и вежбају различите врсте осећања, да открију себе и развију своју личност. 
Важна чињеница коју треба споменути је да свако дете које је домаћин групе може 
да бира између игара, да поставља правила, да покаже своју кућу и собу. 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 8 - Неговање односа са децом и између њих 
Инструмент 15 - Родитељи укључени у учење дјеце 
 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

 РУМУНИЈА 
 

"У ауто-перионици" Материјали 

Деца су позвана да бирају карте са људским лицима која 
представљају различите врсте осећања: срећа - радост, туга - жалост. 
Срећна деца се постављају у два реда. Између два реда проћи ће 
само деца која су изабрала децу са тужним лицима. Ови други ће од 
веселе деце добити похвале како би истакли своје квалитете, а затим 
ће се грлити и руковати, све то у сврху промене расположења. 
Последично, свако дете које улази тужно и "прљаво" у перионицу, 
након процеса чишћења ће изаћи срећно и "чисто". 
 

Картице са 
људским лицима, 
омогућавајући 
деци да истражују 
читав спектар 
емоција 
 

"Путовање са изненађењима" Материјали 

Ова сензорна игра је врло забавна и пријатна за децу. Може се 
користити на различите теме: путовање у џунглу где ће деца 
упознати различите животиње, путовање под водом, промена 
времена, спремање торте. Дете ће изабрати тему у зависности од 
његове радозналости. 

Плишане 
животиње, вода, 
бочице итд. 
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Сва ова путовања ће се одвијати на леђима детета. На пример, на 
његовим/њеним  леђима могу ходати слонови, змије, жабе, зечеви и 
тигрови. Дете такође може осетити додир воде или таласа, риба и 
морских звезда. Исто тако, може падати лагана киша, а затим јака, 
громови и муње, да би на крају дошло до изласка сунца и дуге. 
Након тога, можете предложити деци да вас масирају, користећи 
једну од тема или да измисле ново путовање ако желе. На тај начин 
дете учи како да распореди своју енергију и начин на који додирује, 
може разликовати типове додира, може да разуме када додирне 
превише јако, тако да повреди особу и на крају деца развијају своју 
машту. 
Нека деца ће волети ову активност, док би друга могла доживети 
елемент додира и друге елементе као компликоване или тешке,итд. 
Можда у групи постоје неке друге идеје, на пример, читање приче 
која приказује децу из различитих околности, способности 
итд./користећи торбу с пасуљем, итд.  

"Купка за стопала" Материјали 

У четири мале каде ћете сипати воду која је различитих температура. 
Свако дете ће ући у каде, са босим ногама, једну за другом. 
Деца ће осетити температуру воде и рећи ће која је од њих 
најхладнија, хладна, топла и најтоплија. Термометром ће бити 
процењена температуре воде у коју деца улазе. Варијације: Дете ће 
поставити каде по реду, према температури. Уместо да осећају 
температуру воде стопалима, могу исто да осете рукама. Двоје деце 
могу да играју заједно. Једно дете може да стави у кадицу руке, а 
друго стопала. Онда треба заједно да донесу одлуку о температури 
воде. 

4 мале каде са 
водом на 
различитим 
температурама, 
пешкири, 
термометар за 
мерење 
температуре воде 

Позивница за родитеље – Рећи Здраво Материјали 

Један од начина позивања родитеља у дечије игре може се певати 
песма "Здраво, здраво, драго ми је што сте овде". У току игре сви 
стану у круг и машу једни другима када су појединачно 
представљени.  

Гитара 

Игре које се играју уз присутног родитеља Материјали 

Дете ће стати тачно испред родитеља као да стоји испред огледала. 
Прво, дете ће направити покрет који родитељ треба да имитира 
скоро истовремено. Затим, улоге се мењају.  
Родитељ који је присутан ствара препреке изнад или испод које деца 
морају проћи. 

Ниједан 
 
 
Предмети помоћу 
којих се праве 
препреке 

"Размена балона" Материјали 
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У овој игри, сви ће поново сести укруг. Сви играчи ће добити по један 
лепак у боји и једну боју. Алтернативно ћете именовати две, три 
боје, а они који имају те боје променеће своја места. На узвик 
"Балони лете" сви ће променити своје место. 

Обојени лепак, 
балони 
направљени од 
картонске плоче 
 

Заједничке грицкалице Материјали 

На крају ће се послужити грицкалице, које ће деца припремити 
унапред. 

Храна, пиће 
 

Збогом  

Као опроштај, песма "Здраво, здраво, драго ми је што си овде" може 
се отпевати другачије. 

 

 
НЕМАЧКА 
 
Језички портрети: 

  
 
Деца седну око столова на којима су бројне дрвене бојице у средини. Свако дете добије на 
папиру контуре људске фигуре и од њега се тражи да одабере боју којом ће представити 
поједини део тела који могу да назову језиком који највише њих говори. Затим треба да 
узму другу боју за други део тела који ће назвати својим матерњим језиком. Када заврше, 
свако дете ће именовати различити део тела које је обојило и објаснити зашто је одабрало 
баш ту боју. Ови коментари могу се такође навести и код цртежа који су радили васпитачи 
(мада би првенствено требало да то раде деца). Ова активност подстиче повећање 
видљивости различитих језика који су присутни у разреду и може да отвори разговор о 
различитим начинима изражавања. Може се користити за различите теме, као што је на 
пример, цвет уз речи добродошлице изговорене на различитим језицима заједнице. 
 
Референце: 
Gogolin, I./Neumann, U. (1991): Sprachliches Handeln in der Grundschule. In: Die 
Grundschulzeitschrift, H. 43, S. 6-13. 
Krumm, H.-J./ Jenkins, E.-M. (2001): Kinder und ihre Sprachen – lebendige Mehrsprachigkeit, 
Wien. 
Oomen-Welke, I. (2007): “Meine Sprachen und ich“. In: Ahrenholz, B. (Hrsg.) (2007): Kinder mit 
Migrationshintergrund. 2. unveränderte Aufl age. Freiburg im Breisgau, S. 115-131 
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ЗАПОСЛЕНИ 
  
 
На квалитет васпитања и образовања 
мале деце у великој мери утиче улога 
васпитача. Истраживања доследно 
повезују ниво и квалитет почетне и 
континуиране обуке одраслих директно 
са квалитетом резултата учења деце. 
Иако се почетне квалификације које се 
траже за васпитаче у многим 
европским земљама могу разликовати, 
вредност сталног стручног 
усавршавања универзално се сматра 
кључним за ову улогу. Иако могу 
постојати ограничења унутар физичког 
окружења или садржаја програма, 
емоционално окружење створено за 
децу и породице и занимљив и смислен 
садржај програма је у великој мери у 
рукама тима васпитача у установи / 
групи. Поред неговања рефлексивне 
праксе, континуирани професионални 
развој осигурава да одрасли који буде 
жељу за цело-животним учењем код 
мале деце такође га доживљавају  - 
тиме што су посвећени, отворени за 
ново учење, реализују акционо 
истраживање и укључују се  у додатне 
обуке и стручни разговор са 
породицама, колегама и другим 
стручњацима. 

Унутар овог одељка приручника, 
васпитачи су подржани на веома 
практичне начине да се укључе у 
професионални развој критичким 
размишљањем о: 

• свим утицајима на њихов 
свакодневни рад са децом, 
(Инструмент 7), 

• њиховим односима са децом и 
између деце (Инструмент 8), 

• окружењу које стварају 
(Инструмент  9), 

• уграђивању својих јединствених 
снага и интересовања у рад са 
децом и породицама 
(Инструмент 10). 

Поред помагања васпитачима да 
идентификују подршке и средства 
потребне за побољшање свог рада, ови 
инструменти ће такође подржати 
руководиоце приликом пружања редовне 
подршке и надгледања и оцењивања 
(Инструменти 7-10) и у оснаживању 
особља кроз делегирање задатака на 
основу њихових вештина, искуства и 
интересовања (Инструмент 11). 



 Размишљања о 
професионалном усавршавању 

ЗАПОСЛЕНИ 

 
 

51 
 

ИНСТРУМЕНТ 

7 

ИНСТРУМЕНТ 7: РАЗМИШЉАЊА О ПРОФЕСИОНАЛНОМ 
УСАВРШАВАЊУ 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Запослени - Исказ 3 - Веома стручни запослени чије основна и континуирана обука 
омогућавају да испуњавају своју професионалну улогу  
Исказ 4 - Услови рада који дају подршку и укључују стручно руководство које ствара 
могућности за посматрање, рефлексију, планирање, тимски рад и сарадњу са родитељима. 
 
ШТА 
Пакет који помаже васпитачима да идентификују одговарајуће видове подршке потребне за 
испуњавање њихове професионалне улоге кроз разматрање  свог професионалног развоја и 
процењивање својих вештина и изазова. Време проведено без деце је од суштинског значаја 
за васпитаче да се укључе у овај процес. Тимска расправа, подршка и надзор, процене и даље 
формално или стручно усавршавање и друга средства биће неопходни да подрже васпитаче 
да се суоче са личним изазовима и ангажују у делотворном континуираном професионалном 
развоју (КПР). 
 
ЦИЉЕВИ 
Пружити подршку сваком васпитачу да испита, документује и прати процес свог 
професионалног развоја, како би идентификовали и препознали:  

 сопствене снаге и изазове у својој улози 

 области за даљи развој  

 подршку у радним условима потребну за побољшање квалитета васпитно-образовног 
рада  

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпитачи, руководство 
Индиректне: деца, родитељи, породице, старатељи 
 
СТАРОСНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ 0  -  6 година 
 
КАДА 
Континуирано, у планираним фазама: на почетку и потом два пута годишње 
 
КАКО 
Руководиоци установе / групе позивају васпитаче и друго особље да појединачно попуне 
приложене обрасце, како би идентификовали личне професионалне јаке стране и изазове: 

- размишљање о свакодневној пракси [образац а)] 
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- размишљање о снагама сваког детета и породице и изазовима за свако дете и 
породицу унутар групе [образац б)] 

- размишљање о последњим развојима у сектору ПВО [образац ц]] 
- размишљање о сопственим стручним снагама и изазовима [образац д)] 
- идентификација расположивих средстава да вас даље подрже у вашој улози [образац 

е)] 
Затим, током састанка, сви запослени установе разматрају шта је произашло из разматрања и 
дефинише план рада, са детаљним описима потребних интервенција и очекиваних утицаја и 
резултата. Ово је намењено као индивидуални план васпитача који дели са директором. 
Ипак, остали чланови тима могу бити подршка или може директору указивати на тренд у 
захтевима тимова. 
Образац а) Моје разматрање свакодневне праксе 
Као помоћ у састављању вашег личног професионалног разматрања молимо вас да 
одговорите на следећа питања што је искреније могуће 
 

У којим деловима дневне рутине највише уживам? 
 
 
 
 
 
Зашто? 
 
 
 
 
 

 

Које делове дневне рутине налазим изазовним? (Да ли је то изазов и за децу?) 
 
 
 
 
 
Зашто? 
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Шта би се могло учинити да се смање ти изазови? (размотрите физичку средину, када, 
одвојено време, однос одраслих / деце, друга разматрања) 
 
Шта могу ја да урадим? 
 
 
 
Шта може тим да уради? 
 
 
 
Шта може да урадити супервизор / руководилац? 
 
 
 
 

 
 Користите ове информације да попуните образац 5 (д) да вам помогне као васпитачу да 
идентификујете 
 
 
Образац б) Моје размишљање о групи деце о којој се ја бринем. 
Попуните табелу посебно за свако дете у вашој групи да би вам помогло да размислите о 
снагама и врстама подршке потребним за свако дете (нпр. дете може бити врло способно, 
али му је потребна додатна подршка, јер његов / њен први језик није језик који се говори у 
вртићу). Размишљање може бити подржано од стране колега, родитеља, спољне помоћи. 
Информације о овој табели пружају информације за коначну табелу где се идентификују 
подршке и средства/материјали. 
Користите ове информације да бисте попунили образац 5 д) за идентификацију стратегија 
које ће вам помоћи као васпитачу да пружите неопходну подршку сваком детету 
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Иницијали детета:_____________________ 
Снаге 
 
 
 
 
изазови за ово дете 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
Снаге 
 
 
 
 
изазови за ово дете  
 
 
 
 

Иницијали детета:_____________________ 
Снаге 
 
 
 
 
 
изазови за ово дете  
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
Снаге 
 
 
 
 
 
изазови за ово дете 
 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:_____________________ 
Снаге 
 
 
 
 
 
изазови за ово дете 
 
 
 
 
 

Иницијали детета:______________________ 
Снаге 
 
 
 
 
 
изазови за ово дете 
 
 
 
 
 

Фотокопирајте ову страницу како бисте документовали информације за свако дете у 
вашој групи 
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Образац ц) Моје размишљање о променама и развоју ствари у ПВО 
Довољно дуго размислите о променама и развоју ствари у вашој установи / групи, као и на 
локалном и националном нивоу. Идентификујте промене које могу представљати изазов за 
вас као васпитаче. 
 

Промене у мојој установи које утичу на мој рад (размотрите оперативне и структурне 
промене, промене у саставу тимова, различитости деце и породица који су уписани, итд.) 
 
 
 

 

Промене на локалном нивоу које утичу на мој рад (нови или промењени захтеви локалне 
управе/општине, различитости у локалном становништву) 
 
 
 
 
 
 

 

Промене на националном нивоу које утичу на мој рад (размотрите нова / измењена 
правна документа, смернице или политике) 

 
 
 
 

  Користите ове информације да попуните образац 5 (д) за идентификовање даље подршке 
која 
  вам може бити потребна за решавање ових изазова 
 
1 Образац  д) Моје стратегије за укључивање у професионални развој 
(користите информације које су изнете у обрасцима 5(а), 5(б) и 5(ц) како би сте лакше 
дефинисали стратегије које би могле да Вам помогну у професионалном усавршавању) 

Стратегија 

Област 

Дневна 
пракса (а) 

Индивидуалне 
потребе 
детета (б) 

Промене и 
Развој (ц) 

Писање дневника са разматрањем 
    

Лично истраживање – интернет,    
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уџбеници, чланци, претплата на стручне 
часописе 

Акционо истраживање (Планирај, уради, 

провери, делуј, прати, процени)    

Вршњачка подршка- дискусије са 
колегама 
 

   

Стручна повезивања, нпр. члан Синдиката 

Васпитача или друге организације    

Члан стручне мреже 
    

Консултације са директором / 
руководством    

Консултације са родитељима / 
породицом    

Подршка и надзор 
 
 

   

Процењивање (састанак са директором 

ради дискутовања о КПР-у)    

Ментор 
 
 

   

Саветник 
 
 

   

Стручно усавршавање 
 
 

   

Интернет курсеви 
 
 

   

Радионице 
 
 

   

Обавезна ре-обука 
 
 

   

Додатне обуке 
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Специјализоване обуке 
    

Повезивање са другим стручњацима 
или организацијама    

Студијске посете / програми за 
мобилност    

Семинари / конференције 
    

Друго (молимо наведите) 
    

Прилагођено из: Ирска асоцијација предшколских група, (2009). Професионални развој у ПВО. ИППА. Даблин 

 
 

Име васпитача: ___________________ Датум: _____________________________ 
Користите информације забележене у Обрасцима 5(а), 5(б) и 5(ц) да  вам помогну да 
идентификујете могуће стратегије за укључивање у професионални развој. 
  



 Размишљања о 
професионалном усавршавању 

ЗАПОСЛЕНИ 

 
 

58 
 

ИНСТРУМЕНТ 

7 

Образац е) Мој акциони план за професионално усавршавање 
 

Жеља/Изазов Интервенција/ 
Потребна акција 

Потребна 
средства 

Очекивани ефекат Временски 
оквир 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
Име:______________      Датум: ____________________ 
Овај образац може се користити током индивидуалне подршке и надзора са руководиоцем 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 - План за инклузију ПВО 
Инструмент 8 - Неговање односа са децом и између њих 
Инструмент 10 - Неговање професионалног усавршавања 
Инструмент 11 - Оснаживање запослених у ПВО 
Инструмент 16 - Педагошка документација 
Инструмент 19 - Мрежа самовредновања квалитета 
Инструмент 21 – Дневник (са портфолиом) 
Инструмент 23 – Спољашња процена родитеља 
Инструмент 30 - Приступ партиципативног руковођења 
Инструмент 34 - Успешна образовна акција 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИРСКА 
 
Међународна Корак по корак (Step by Step) асоцијација -  Принцип 7.1 
https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/Publications/quality/A%20Guidebook%20for%20Educ
ators-EN-excerpt%20pg%201-13.pdf 
Шолта стандард 10 - Организација - http://siolta.ie/daycare_standard10.php) 
Шолта Стандард 11 – Професионална пракса - http://siolta.ie/daycare_standard11.php) 
 
Астер Смернице за добру праксу 
http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Guidelines_ENG.pdf  
 
 
РУМУНИЈА 
Васпитачи ообезбеђују време да се састану једном недељно и да планирају заједничке 
активности за следећу седмицу, да разговарају о проблемима са којима су се срели и да 
направе план за решавање ових проблема. Они такође организују месечне састанке кроз 
методичке активности. Током ових састанака, васпитачи се састају са директором и дискутују 
о новонасталим питањима и сваки васпитач треба да представи снимљену активност. 
Вапитачи добијају коментаре о раду ради побољшања квалитета предшколског образовања. 
Коментари васпитачима се односе на квалитет комплетираног документовања и вођења 
групних активности. 
 
Полугодишњи састанци кроз Педагошке кругове о нивоима развоја 
На овим састанцима, сви васпитачи из малих група се састају са Координатором Педагошког 
круга који се бави одређеном темом унапред добијеном. Током ових састанака, сваком 
васпитачу се даје могућност да представи своју тачку гледишта на ту тему. На овај начин, 
сваки васпитач може да унапреди и обогати своје активности. Ове активности се приказују 
кроз снимљене активности, кроз писане радове, кроз играње улога, тако да један васпитач 
преузима улогу детета, а други васпитача и заједно одигравају низ активности. Васпитачи се 

https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/Publications/quality/A%20Guidebook%20for%20Educators-EN-excerpt%20pg%201-13.pdf
https://www.issa.nl/sites/default/files/pdf/Publications/quality/A%20Guidebook%20for%20Educators-EN-excerpt%20pg%201-13.pdf
http://siolta.ie/daycare_standard10.php
http://siolta.ie/daycare_standard11.php
http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Guidelines_ENG.pdf
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фокусирају на промовисање креативности и педагошких знања и вештина. Координатор 
Педагошког круга осигурава да сваки васпитач добије све презентације путем електронске 
поште. На крају, Координатори Педагошког круга се састају и раде на брошури или књизи о 
овим моделима активности. 
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ИНСТРУМЕНТ 8: НЕГОВАЊЕ ОДНОСА СА ДЕЦОМ И ИЗМЕЂУ 
ЊИХ 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Запослени - Исказ 3 - Веома стручни запослени чије основна и континуирана обука 
омогућавају да испуњавају своју професионалну улогу  
Исказ 4 - Услови рада који дају подршку и укључују стручно руководство6 које ствара 
могућности за посматрање, рефлексију, планирање, тимски рад и сарадњу са родитељима. 
 
ШТА 
Кратки предлози за рад као подршка васпитачима у неговању односа са децом и између деце 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Помоћи васпитачима да размотре квалитет односа са децом и између деце и 
садашњи начин рада 

• Мотивисати особље да размотри начин рада и процене како да подрже децу да 
развију висок степен добробити и позитиван лични и групни идентитет 

• Помоћи васпитачима и другим запосленима да идентификују и дговоре акције за 
даље унапређење рада 

• Евидентирати како повољни и подстицајни услови рада могу утицати на односе са 
децом и између деце 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпитачи, рководиоци 
Индиректне: деца, родитељи, породице, старатељи 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Континуиран рад 
 
КАКО 
Кратки предлози за рад указују на кључне радње које васпитачи и други запослени треба да 
прате, током различитих фаза свакодневног рада, да постигну ове дефинисане циљеве: 
 
Пре поласка и током почетног периода адаптације 

                                                             
6
 Руководство овде се односи на управника установе / групе задуженог и за стварање услова рада као 

подршке и могућности за опсервације, разматрање, планирање, тимски рад и сарадњу са родитељима како 
руководства, тако и запослених. 
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- Пажљиво прикупите важне информације од породице / родитеља / старатеља о 
културном пореклу детета, начинима неге и шта би свако од њих више волео пре 
поласка у групу 

- Позовите дете и породицу (родитеље и старатеље) у посету групи пре поласка да 
подржите миран прелаз 

- Пружите подршку родитељима / породицама / старатељима током периода 
прилагођавања 

 
 
 
 
Дневна рутина у групи 

- Одредите кључног запосленог који ће имати посебну одговорност за дете тиме што 
ће посматрати његово учење и напредак и бити у вези са породицом / родитељима / 
старатељима 

- Обезбедите флексибилне стратегије прилагођавања 
- Пажљиво посматрајте дете како би се упознали са његовим знацима / сигналима / 

темпераментом 
- Усвојите флексибилне рутине како би одговорили на појединачне жеље / 

интересовања / потребе детета 
- Откријте активности или материјале у групи које интересују дете 
- Откријте дететову количину знања - знање које могу да стекну, у одређеној области 

као резултат породичних активности [нпр. пчеларство - погледајте пример] 
- Пружите могућност детету да гради и проширује своје знање и интересовања 
- Одговорите позитивно и са поштовањем на осећања детета 
- Користите један-на-један рад у нези како бисте изградили блиске позитивне односе 

са дететом 
- Именујте дечије радње и осећања у тренутку да би подржали само-препознавање и 

развој говора, посебно за дете које још није развило експресиван говор или дете чији 
се матерњи језик разликује од главног језика који се говори у групи 

- Покажите позитиван однос према сваком детету у вашој групи 
- Препознајте и поделите постигнуће детета са дететом, породицом и другом децом 
- Повежите децу једно с другим 
- Охрабрујте љубазност и пријатељство међу децом 
- Подржите развој саосећања међу децом 
- Упућујте децу на способније вршњаке за помоћ, по потреби 
- Оснажите децу да решавају сукобе на доследан начин 
- Дајте модел позитивних међусобних односа за децу у сваком тренутку са децом, са 

колегама,  родитељима, породицама и старатељима. 
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Пример. а) Разматрање садашњег рада 

Како показујете поштовање према малој деци у вашој групи? 
 
 
 
 
Како негујете код мале деце осећај емоционалне добробити? 
 
 
 
 
 
Како развијате аутентичне односе са малом децом у вашој групи? 
 

 
 
 

 
Реф: Национални Савет за програм и вредновање, (2009) Астер, Оквир програма за рано детињство, 
Национални Савет за програм и Вредновање, Даблин, NCCA. 
 Центар за развој и образовање у раном детињству (2006). Шилта, Национални оквир за квалитет 
образовања у раном детињству, Дублин, CECDE. 
Аартс, М. (2000) Марте Мео Основни Приручник Холандија, Аартс Публикације. 

Пример б) Разматрање садашњег рада 
 

Како почињете да развијате однос са бебама и малом децом и њиховим породицама пре 
него што крену у групу? 
  
  
 
Како подржавате миран прелаз беба и мале деце на уласку и изласку из групе сваког дана? 
  
 
   
Које стратегије имате да вам помогну у изградњи сигурних односа са бебама и малом децом 
у групи? 
  
  
 
Које дневне активности неге реализујете са бебама и малом децом? 
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Колико времена дневног рада је посвећено овим активностима неге? 
  
 
 
Како осигуравате да активности неге продубљују ваш однос са бебеама и малом децом? 
  
  
 
Како негујете свој однос са бебама и малом децом током игре? 
 
 
 
Како негујете везе између беба и мале деце на дневној бази? 
  
 
 
Како обезбеђујете да негујете свој однос који одговара на импулс са свом децом у групи? 
   
 
 
Како ваш однос са колегама и породицама пружа позитиван пример за бебе и малу децу? 

 
 
 

 
Реф: Национални Савет за програм и вредновање, (2009) Астер, Оквир програма за рано детињство, 
Национални Савет за програм и Вредновање, Даблин, NCCA. 
 Центар за развој и образовање у раном детињству (2006). Шилта, Национални оквир за квалитет 
образовања у раном детињству, Дублин, CECDE. 
Аартс, М. (2000) Марте Мео Основни Приручник Холандија, Аартс Публикације. 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 4 - Анализа потреба за породице 
Инструмент 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмент 12 – Приоступ „4 стуба програма“ 
Инструмент 19 - Мрежа самовредновања квалитета 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИРСКА 
Шилта стандарди, 5, 
Астер Тема: Комуникација 
Марте Мео метода комуникације 
 
Консултовање и учествовање 
Важно је консултовати децу, родитеље, породице, особље и друге заинтересоване групе о 
одговарајућим областима рада. Међутим, консултације саме по себи не осигуравају 
учествовање свих. Информације прикупљене кроз консултације морају се размотрити и 
пренети у дело, док консултоване стране треба информисати о резултатима /учинку 
консултација. 
Мозаик приступ 
Мозаик приступ комбинује низ метода који подржавају малу децу да изразе своја мишљења 
о питањима која их се тичу. На пример, да бисте истражили шта деца воле у групи, које 
материјале више воле, њихово омиљено место, итд: 

• Дајте детету фотографски апарат да фотографише горе наведено; 
• Дете води васпитача у обилазак групе и показује горе наведено; 
• Дете може насликати или нацртати нешто као одговор на било које од горе 

наведених питања; 
• Дете може дати своје мишљење о областима, материјалима у групи тако што им се 

показују фотографије и снимају њихови коментари. 
За децу која још увек не говоре или чији први језик није главни језик који се говори у групи, 
важно је да васпитачи пажљиво прате дечије знаке, гестове и радње којима показују своје 
наколоности. Помоћни материјал као што су прави материјали или фотографије могу се 
користити као визуелна помагала. 
 
РУМУНИЈА 
У наставку је упитник за децу развијен у програму "Scoala Altfel" (Другачија школа): "Знајте 
више, будите бољи" 
 

 
УПИТНИК ЗА ДЕЦУ 

 
ГРУПА: ________________________ 
 

1. 1. Заокружите 2 активности у којима сте уживали највише у недељи "Другачија 

школа": "Сазнајте више, будите бољи!.  
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2. Нацртајте како сте се осећали током ових активности. 

 

 
3. Нацртајте друге активности које желите да радимо у "Другачија школа:" Сазнајте 

више, будите бољи! " 

 
 

 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Изградња позитивних односа између васпитача и деце: 
csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb12.pdf 
 
Kei Tua o te Pae / Процена учења: Најбољи примерииз  раног детињства је водич за најбољу 
праксу који ће васпитачима омогућити да наставе да унапређују квалитет образовања 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/ 
 
Мозаик приступ: 
https://in.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43997_9781446207529.pdf 
 
Консултације у пракси - пример из Аустралијског музеја: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10645578.2011.557626?scroll=top&needAccess=true 
 
 
 

file:///C:/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 ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕЊЕ 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Запослени - Исказ 3 - Веома стручни запослени чије основна и континуирана обука 
омогућавају да испуњавају своју професионалну улогу. 
 
ШТА 
Кратки практични предлози као подршка васпитачима у анализирању окружења за учење, 
како би осигурали да она негују, богате и стимулишу холистички развој све деце. 
 
 ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Обезбедити да унутрашња и спољашња средина за учење пружају свој деци довољно 
простора, материјале и опрему да подстакну креативност, радозналост, машту, да 
подрже независност деце и подстакну их да преузимају одговарајуће ризике 

• Омогућити деци да бирају из широког спектра активности и материјала који 
одговарају њиховом породичном и културном пореклу, интересовањима, 
способностима и расположењима и дају висок ниво добробити 

• Подржати дечији холистички развој кроз окружења која обогаћују, где се средина 
сматра "трећим одраслим" помоћу којег васпитачи могу да приуште време да 
посматрају и слушају дечије разговоре и планирају смислен програм за децу у групи 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: деца, васпитачи, руководиоци, 
Индиректне: родитељи, потенцијални родитељи, породице, старатељи, спољашњи 
евалуатори 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 - 6 година 
 
КАДА 
На почетку - сваки тим је одговоран за своју собу и сви тимови преузимају одговорност за 
заједничке просторе као што су улази, ходници, спољашњи простори. Аналчиза окружења је 
континуирана, да би се окружење прилагођавало прогресивном учењу деце, њиховим 
променама интересовања и динамици групе. 
 
КАКО 
Како ваше окружење: 
 

- Преноси поштовање према деци, породицама и васпитачима у вашем вртићу? 
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- Пружа добродошлицу свој деци, породицама, старатељима, укључујући оне 
различитог порекла и оне који имају различите способности? 

- Негује осећај идентитета и припадања све деце? 
- Одражава различитости деце, породица, старатеља који долазе у вртић / групу? На 

пример, постери, материјали, књиге, реквизити и опрема? 
- Излаже слике деце и породица и дечијих радова поштујући их и у нивоу погледа 

деце? 
- Нуди деци дефинисане области интересовања у затвореном и отвореном простору  - 

укључујући простор за књиге, кућни простор, удобан простор за опуштање, простор 
за констрисање, где могу да буду креативни, решавају проблеме, да буду са 
другарима или да буду сами? 

- Промовише осећај мира и реда - на пример, неутралне боје, адекватну доступну 
пставу, непретрпане зидове и полице? 

- Обезбеђује материјал и опрему који су важни за фазу развоја и интересовања детета? 
- Обезбеђује различите материјале као провокацију - стварне, природне, сензорне, 

отворене, лабаве делове? 
- Обезбеђује одговарајуће изазове за децу? 
- Подстиче децу да истражују и експериментишу како у затвореном, тако иу отвореном 

простору? 
- Подржава децу да искусе природу током свих годишњих доба? 
- Обезбеђује удобан, пријатан и, по потреби, приватан простор за сву децу, одрасле и 

посетиоце? 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 - План за инклузију ПВО  
Инструмент 4 - Анализа потреба за породице 
Инструмент 12 – Приступ „4 стуба програма“ 
Инструмент 13 – Мисија предшколске установе 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
Астер Шилта практични водич Окружења за учење од рођења до три године: 
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 Шилта практични водич Окружења за учење за узраст од 3 - 6 година:  
http://www.ncca.ie/en/Practice-Guide/Creating-And-Using-The-Learning-Environment/Self-

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/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
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evaluation-Tools/Creating-and-Using-the-Learning-Environment-Self-evaluation-Tool-Young-
Children-3-6-years-.pdf 
 
Ј. Вурм (2009) 
http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2009/how-the-environment-inspires-
curriculum 
 
Шилта Стандард 2 Окружење и Стандард 6 Игра 
http://siolta.ie/media/pdfs/23746%20Full%20and%20Part%20Time%20Text.pdf 

http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2009/how-the-environment-inspires-curriculum
http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2009/how-the-environment-inspires-curriculum
http://siolta.ie/media/pdfs/23746%20Full%20and%20Part%20Time%20Text.pdf
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ИНСТРУМЕНТ 10: НЕГОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
УСАВРШАВАЊА  
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Запослени - Исказ 4 - Услови рада који дају подршку и укључују стручно руководство које 
ствара могућности за посматрање, рефлексију, планирање, тимски рад и сарадњу са 
родитељима. 
 
ШТА 
Подршка руководиоцима установа да негују професионални развој васпитача. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Подржати управнике / директоре у омогућавању стручног руковођења 
• Подржати управнике / директоре у поштовању закона о раду и најбољих пракси 
• Подржати редовни стручни дијалог између директора / управника и сваког од 

васпитача, и другог помоћног особља 
• Подржати рефлексивну праксу међу васпитачима и помоћним особљем 
• Охрабрити и подржати васпитаче и помоћно особље да се континуирано укључују у 

различите методе професионалног усавршавања 
• Осигурату да су васпитачи и други запослени  вредновани и подржани у испуњавању 

својих улога и одговорности 
 
Време без деце је неопходно за постизање ових циљева 
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпитачи, управници / директори, помоћно особље 
Индиректне: деца, родитељи 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Континуирано 
 
КАКО 

- Руководиоци негују атмосферу подршке и сарадње са и између свих запослених 
- Руководиоци су упознати са и поштују закон о раду, као и смернице за најбоље 

праксе приликом запошљавања, упућивања и редовног пружања подршке 
васпитачима и помоћном особљу у њиховим улогама. 

- Установа има јасне политике и процедуре за запошљавање, упућивање и пружање 
подршке свим запосленима  
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- Постоје документовани докази о процесу запошљавања и давања отказа. 
- Руководиоци осигуравају да сви запослени добијају редовну подршку и надзор и 

годишњу процену.  
- Постоје документовани докази о подршци, надзору и састанцима процене за сваког 

запосленог.  
- Руководиоци идентификују начине којима се може одговорити на потребе подршке 

сваком запосленом. 
- Руководиоци осигуравају да они сами имају време и подршку да анализирају и 

остварују своју улогу и одговорности 
- Руководиоци траже предлоге запослених да још више унапреде добробит свих и 

тимски дух у установи. 
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Размишљања управника 
 

Стратегија 
 

Да ли:  

да Тренутна пракса 
 

Како то радиш? 

не План деловања 
Како бих то могао 

да урадим? 

постоји кодекс понашања за 
целокупно особље 

    

постоји тимски договор (како 
радимо заједно)  

    

су одређена задужења     

је дата аутономија особљу у 
обављању њихових обавеза  

    

се одржавају редовни састанци     

се усвајају предлози тимова о 
којима ће се разговарати на 
састанцима / приликом 
редефинисања политике установе  

    

спроводе у дело оно што је 
договорено на састанцима 

    

постоји ажурирана политика 
одабира кадрова  

    

постоји широко оглашавање о 
поступку запошљавања 

    

је обезбеђено да чланови тима буду 
представници различитих породица 
из локалне заједнице 

    

постоји јасан опис за свако радно 
место  

    

је обезбеђено да чланови тима 
имају редовну подршку приликом 
увођења у посао  

    

се спроводи редовна подршка и 
контрола над свим члановима тима 

    

је обезбеђено да сваки члан тима 
добије годишњу оцену  

    

је обезбеђено да будете 
обавештени о свим релевантним 
обукама, саветовањима и 
семинарима у околини  

    

учествујете у локалним /     
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националним струковним 
удружењима  

је обезбеђено да пратите развој 
науке у сектору неге и васпитања 
мале деце 

    

имате редовну подршку и контролу      
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ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 7 – Размишљања опрофесионалном усавршавању  
Инструмент 12 – Приступ „4 стуба програма“ 
Инструмент 18 - Менторство у праћењу и вредновању  
Инструмент 19 – Мрежа самовредновања квалитета 
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ИНСТРУМЕНТ 11: ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПВО 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: 
Запослени - Исказ 4 - Услови рада који дају подршку и укључују стручно руководство које 
ствара могућности за посматрање, рефлексију, планирање, тимски рад и сарадњу са 
родитељима. 
 
ШТА 
Модел за неговање сарадње и тимског рада са и између свих запослених у предшколској 
установи / групи. Потребно је време да запослени разматрају и поделе своје вештине, итд. и 
да разговарају о могућностима. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Потврдити јединствене снаге, вештине, знање, искуство и важна интересовања 
запослених и истражити могуће начине њихових дељења и примене у установи / 
групи 

• Делити и интегрисати нова знања у рад 
• Обогатити тимски рад и унапредити праксу 
• Подстицати размишљање о раду 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: васпитачи, руководиоци, помоћно особље 
Индиректне: деца, родитељи 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ: 0  - 6 година 
 
КАДА 
На почетку, са свим запосленима у установи / групи и стално, упоредо са новим обукама или 
хобијима и како се нови запослени придружују тиму 
 
КАКО 

- Подржати све запослене у идентификацији појединачних јединствених вештина, 
знања, искустава и интересовања (погледајте образац 1) 

- Обезбедити простор, време и разне могућности за особљезапослене да поделе и 
разговарају са осталим запосленима о овим темама 

- Обезбедити различите начине за запослене да разматрају и поделе ново што су 
сазнали на обукамаиз истраживања, на конференцијама итд. (види образац 2) 

- Истражити начине да интегришу у рад вештине, знање, искуства и интереси 
 
Образац 1 
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Одвојите мало времена да размислите о својим јединственим стручним снагама, 
вештинама и знањима, а затим о вашим личним талентима, интересовањима и искуствима. 
(Ваше колеге вам могу помоћи у овој вежби). Када сте их идентификовали, запишите их на 
левој страни лептира. Затим размислите како бисте укључили своју јединственост у рад с 
децом, породицама и колегама. Запишите ово на десној страни лептира. 
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Професионална улога: 
Које су моје јединствене снаге? 
Које су моје јединствене вештине? 
Које јединствено знање имам? 

Пракса: 
Како могу даље да интегришем своје 
јединствене снаге, вештине и знања у 
свој рад? 
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Личне особине: 
Какве јединствене таленте имам? 
Каква јединствена интересовања 
имам? 
Какво јединствено искуство имам? 

Пракса: 

Како могу даље да интегришем своје 

јединствене снаге, вештине и знања у 
свој рад? 

Образац 2 
 

Порекло информација / 
новог сазнања 

(нпр. чланак, семинар, 
обука,разговор са 

другим стручњацима) 

Информација/ново 
сазнање 

Разматрања / 
разговори / 

импликације за 
праксу 

 

Акције које треба 
предузети 
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Име: _____________      Позиција: _____________          Датум: _____________ 
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 7 – Размишљања о професионалном усавршавањуј 
Инструмент 12 – Приступ „4 стуба програма“ 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
Шолта - Стандард 10 Компоненте 10.4 и 10.5 и Стандард 11 Компоненте 11.3 и 11.4 
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ПРОГРАМ 
  
 
У овом Припучнику, програм се не односи 
само на садржај (Шта ми радимо) већ и 
на контекст у којем га реализујемо (Где 
и како ми то радимо). Током планирања 
програма, важно је прво имати слику 
детета као способног, компетентног, 
активног ученика. Јединственост 
личности сваког детета, културног 
порекла, фонда знања и стила учења 
захтева од васпитача да стално 
разматрају како они подржавају учење 
и развој сваког детета. 
 
Док препознајемо да неке европске 
земље имају специфичан програм, а да 
друге имају шире оквире програма или 
прате одређени програмски приступ 
(нпр. Монтесори, Штајнер, итд.), овај 
одељак Приручника подржава 
васпитаче да укључе „Четири стуба 
учења“, идентификована као суштински 
важни за образовање 21. века. Поред 
тога, поштовање деце као 
компетентних способних ученика, који 
имају теорије, идеје и питања о свету у 
којем живе, захтева  равнотежу у 
програмском садржају базираном на 
игри између оног иницираног од деце и 
иницираног од одраслих (појавни, 
програм базиран на игри). Иако постоји 
удобност и сигурност за васпитаче у 
планирању програма за читаву годину 
унапред, изазов представља поделити 
одговорност за програм са децом са 
којом раде и укључити њихова 
разноврсна и променљива 
интересовања. Инструмент 12- 
Приступ „4 Стуба програма“ подржава 
анализу садржаја програма и нуди 
неколико сугестија. Друге сугестије су 
понуђене у Инструменту 14 -Програм за 
еколошко образовање.  
 
 
 
 

 
Родитељи као примарни учитељи своје 
деце треба да буду упознати са 
приступом вртића програму како би им 
то помогло да одлуче да ли вртић 
испуњава њихова очекивања и одговара 
њиховом детету (Инструмент 13). 
Истраживања нам говоре да родитељи 
који се укључују у рано образовање своје 
деце, остају ангажовани кроз њихове 
школе и Инструмент 15б- Родитељи 
укључени у учење деце и Инструмент 
16. Педагошка документација 
подржавају установе / групе и нуде 
сугестије за подршку родитељског 
ангажмана. Дељење педагошке 
документације такође чини учење деце 
видљивим и подржавава децу да  развију 
позитивну слику о себи као ученику, што 
је важна основа за цело-животно учење. 
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ИНСТРУМЕНТ 12: ПРИСТУП «4 СТУБА ПРОГРАМА» 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Програм - Исказ 5 - Програм који је заснован на педагошким циљевима, вредностима и 
приступима који омогућавају на холистички начин деци да постигну свој пуни потенцијал. 
 
ШТА 
Програм треба да омогући прилику свој деци да се укључе у разне врсте активности и 
искустава, да истражују и експериментишу са разним материјалом, укључујући природне, 
стварне и незавршене предмете. Програм би требало да дефинише и одрази окружење у 
коме се спроводи учење. То окружење треба да подржи и промовише дечији когнитивни, 
друштвени, емоционални и физички развој. 
Програм треба такође да обухвати и време за разговор ккао би се олакшала заједничка 
изградња знања и давања смисла. 
 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• Планирати и описати могућности које ће васпитачи пружати, с децом и родитељима, 
и према различитим потребама и интересовањима деце. Ово се заснива на 4 главна 
стуба учења: учење да се зна, учење да се уради, учење да се буде и учење да се 
живи заједно; 

• Побољшати квалитет педагошких активности које треба развијати током године. 
Треба укључити различита друштвена и културна порекла и локалну средину. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: Васпитачи и други запослени у установи / групи. 
Индиректне: Деца, родитељи, породице. 
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 3 – 6 година  
 
КАДА  
На почетку школске године. 
 
КАКО 
Педагошко особље на почетку школске године дефинише план кроз који ће развијати 4 стуба 
програма. Потребно је пратити следеће принципе: 
 
1. Учење да се зна стуб се односи на развој компетенција у когнитивним инструментима, 
укључујући писменост, рачунање и животне вештине. Ове компетенције помажу деци да 
разумеју и граде однос са светом око њих. Учење да се зна подразумева учење како да се учи 
кроз активности које помажу у концентрацији, вештинама памћења и размишљања. 
Подржавањем учења да се упознају са стубовима, васпитачи негују позитиван однос деце 
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према учењу. То укључује отпорност, независност, упорност, преузимање ризика и доношење 
одлука.  
 
Важно је осигурати да деца имају времена, могућности и изборе везане за: 
 

Истраживање материјала перко својих чула: 

- Пронађите и истражите праве материјале као што су: шкољке, плута, глатко  
 камење, материјале различитих текстура, перје, борове шишарке. 

- Погодне предмете од метала, дрвета и коже.  

- Песак, вода, пластелин.  

- Лепак, боја за прсте, пена.  

- звоно на ветар, ветроказ, ветрењаче, покретни кругови на ветар (можда     
израђени од CD-а).  

- Мућкалице, чегртаљка, музички инструменти. 

- биље у башти или саксијама за додир и мирис. 

- Воће и поврће за мирис и укус. 

- плоче са рупицама, вуна, сечење, лепљење, слагалице итд. 
 
Укључивање у физичку активност: 

- Играње на стомаку, превртање, пузање, повлачење за стајање,  
пењање, трчање, скакање, бацање, љуљање, клизање, балансирање. 
 

Креативно изражавање: 

- Велики комади воштане боје / креде за бебе и тек проходалу децу. 

- Маркери, бојице, оловке за цртање. 

- Боје, четкице, разне врсте папира итд. 

- Отпадни материјал - кутије за јаја, картон, трака, канап, запушачи, итд. 

- Материјали за грађење - блокови, штапови, картонске кутије различитих величина. 

- Певање, плесање, глума. 

- Играње улога - лекари, радници, фризери, мајке и очеви, зубар итд. и пратећи  
 реквизити, чајне гарнитуре, лутке, костими, итд. 

 
Развијање језичких вештина:  

- Успаванке, риме, песме акције-риме. 

- Лутке, телефони, микрофони. 

- Различите књиге,фотографије, постери, књиге за креирање прича,      
драматизација прича. 

- Игре као што су Вир Вир, Жмурке, игре речи, игре са сликама. 

- Учествовање у дискусијама у паровима, малим групама и великим групама са  
 одраслима.  
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2. Учење да се уради се развија комбинацијом вештина и искустава. Укључивањем људи који 
живе у локалној средини, деца могу научити вештине и умећа који могу бити потребни за 
обављање специфичних задатака у групи и уопште у заједници.  
 
Обезбедите да деца имају времена и могућности да постану вешти и сигурни кроз: 
 

Развијање вештина сопствене неге:  

- Деца су укључена у храњење себе, у одржавање сопствене хигијене, облачење    
себе и старање о сопственим стварима. 

 
Вођење бриге о просторији за игру / окружењу за учење:  

- Пажљиво коришћење материјала и опреме. 

- Распремање материјала и опреме.  

- Узгајање и брига о семенима, клицама, биљакама. 

- Одговорно коришћење правих алата - маказе, хефталице, метле, ђубровници,  
 лопатице, прибор за јело итд. 

 
Истраживање улога и помагање у групи: 

- Кувар, чистач, администратор итд. (где је важно и одговарајуће)  
 
Истраживање различитих улога у локалној заједници: 

- Позовите родитеље, бабе и деде и друге чланове породице да поделе своје улоге, 
вештине или хобије. Организујте посете до или из хитне помоћи,     
полицијске станице, безбедности на путевима итд.  

 
3. Учење да се буде стуб се развија кроз лична открића. Ово подразумева излагање 
приликама и обогаћивање могућности да се истражи креативност. Укључује тело, ум и дух и 
промовише свеукупни лични развој.  

 
Пружити могућност деци да истражују и цене: 

- Уметност 
Широк спектар књига - поезија, фикција, документарне  
Представите писца и илустратора у свакој књизи  
Подржите децу да праве своје књиге  
Представите познате: 

Сликаре - дискутујте о светлости, бојама и сл. 
Музичаре - слушајте разну музику, истражујте музичке инструменте.  
Плесаче - балет, модерни плес, старе игре итд. 

Позовите родитеље да поделе уметност из своје културе. 
Посетите локалне библиотеке, уметничке галерије и позоришта.  

- Спорт 
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Идентификујте и истражите спортове за које су породице заинтересоване,    
 локални / национални / међународни спортови.  

- Науку 
Истражите и разговарајте о једноставним научним експериментима нпр.     
правећи тесто за игру.  

 
4. Учење да се живи заједно стуб је заснован на различитостима, сличностима и разликама, 
индивидуалностима.  

Мото: "У реду је бити исти и у реду је бити другачији!"  
Обезбедите време и могућности деци за истраживање: 

- Себе - огледала да се виде, акцијске риме као што су "Глава, рамена, колена,   ножни 
прсти",   
уметничке активности кроз које се представљају. 

- Разговарајте о сличностима и разликама у изгледу, способностима (ако је   
 прикладно).  

- Породичне структуре: чланови породице, проширена породица.  

- Кућа: различите врсте кућа у групи, заједници, свету.  
 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 – План за инклузију ПВО 
Инструмент 8 – Неговање односа са децом и између њих 
Инструмент 9 – Неговање окружења за учење 
Инструмент 10 – Неговање професионалног усавршавања 
Инструмент 11 – Оснаживање запослених у ПВО 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

Предлози за учење да се зна стуб: 
 
Предлог 1: Да ли сте Ви господин Голицави? 
Циљ: Истраживање чула додира. 
Материјал: Повези за очи, перје, памук, мали предмети са различитим текстурама. 
Активности: Деци су повези на очима. Питајте их да ли могу да осете где и када их перо 
додирује. Да ли су неки делови њиховог тела осетљивији од других? Да ли су голицљиви 
свуда? 
Деца слободно користе вреће да погоде шта је унутра. 
Вредновање: Да ли деца могу да именују предмете које не виде само преко додиривања? 
 
Предлог 2: Нојева барка и парови животиња - пример како се тема може истражити кроз 
различите медије како би се подржало схватање значења и дубље разумевање. 
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Циљ: Подизање свести о различитим врстама животиња, док се развијају вештине 
сортирања и груписања. 
Материјал: Модел барке и играчке животиња, прича (нема потребе да се каже деци да је 
прича из Библије), материјали за моделовање, обруч за физичко, књиге, табеле. 
Активности: 
Идеално, ова активност се може понудити када деца имају интересовање за зоолошки врт 
или животиње, али се такође може представити након што су деца посетила зоолошки врт 
или локалну продавницу за кућне љубимце и видела праве животиње. Ако то није могуће, 
можда започните са кућним љубимцима са којима су деца упозната или им покажите слике 
правих животиња (књиге, интернет, постери итд.). 
Представите деци играчке животиње. Разговарајте о свакој животињи - величини, боји, 
особинама, гласовима које та животиња пушта итд. 
Охрабрите децу да пронађу пара и да дајте сваком пару животињу да имитирају, а затим 
да је користе као реквиит, док васпитач прича причу. 
 
Када деца буду упозната са причом, драматизујте је заједно, стојећи на тепиху који 
представља барку, крећући се у паровима, имитирајући различите животиње. Играјте игре, 
меморисања карата парова животиња, сортирања и израђујте групе животиња користећи 
моделирање / креативне материјале. Обезбедите бојице и материјале за бојење и цртање 
како бисте помогли деци да представе своје знање о животињама. Раздвајајте животиње у 
групе користећи различите карактеристике, нпр .: по боји, величини, броју ногу. Користите 
обруче за сортирање. Пронађите парове животиња, било играчака модела или слика. Деца 
могу поновити причу користећи моделе, играчке, слике или цртеже.  
 
Игра погађања- одаберите животињу и имитирајте како се креће да друга деца погоде. 
Представите песме или риме о различитим животињама. 
Истражите различита станишта животиња, имена беба животиња, исхрану итд. са малим 
групама заинтересоване деце. 
Направите мала светска станишта у консултацији са децом. Она анализирају и проширују 
своја знања.  
 
Процена: Да ли дете показује интерес и радозналост и жели да се бави животињама? 
Да ли дете учествује и доприноси дискусији о животињама? 
Да ли дете може да стави животиње у парове и манипулише моделима? 
Да ли дете може ли да испита животиње и ставити их у различите категорије? 
Да ли дете може да идентификује неке од особина животиња и да их представи кроз 
имитирање, цртеже, слике или тако што их упари са сликама у књигама? 
 
Предлози за учење да се уради стуб: 
Предлог 1: Имате ли срећно лице? 
Циљ: Пажљиво праћење црта лица и како су позиционирана. 
Материјал: Пластична огледала, папирни тањири, пластичне боце, балони, декоративни 
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материјали као што су чистач за флаше, лепак, карте, коришћени папир за завијање 
поклона, итд. 
Активности: Погледајте у огледало како бисте посматрали црте лица. Погледајте своје 
вршњаке и проверите да ли су њихова лица иста. Упарите боју косе са влакнима вуне или 
других материјала. Дајте папирни тањир сваком детету. Обезбедите им велики избор 
материјала како би додавали карактеристике, нпр. чистач за флаше за обрве и округле 
балоне за носове. Покушајте да поставите различита изрезана уста на лице како би 
изгледало као да плаче, да се љути, да се смеје, итд. 
Будите веома пажљиви да деца не стављају ништа у уста и помозите им при употреби 
малих маказа. 
Процена: Да ли је дете способано да упари изразе лица са осећањима? 
 
Предлог 2: “Incy Wincy Spider”-Један Мали Паук 
Циљ: Истраживање и откривање живих бића и коришћење креативних вештина за 
прављење сопствених верзија. 
Материјал: Слике, „You Tube” снимци песме „Incy Wincy Spider”, видео снимци о 
пауковима за разговор о њима, ухваћени пауци, пластелин и осам пластичних сламки или 
вунене бомбице и осам жица за чишћење флаша, еластична, велика картонска цев, канап, 
тег, лоптица за стони тенис, посуда за воду, материјал за кућицу за паукове: пластична 
тегла, гранчице, вата. 
Активности: Научите песмицу „Incy Wincy Spider” и пјевајте заједно. Гледајте паукове како 
се крећу на видео снимцима, идите напоље и потражите паукове мреже. Гледајте паука 
како прави мрежу. Направите дом за паука. Направите модел паука користећи пластелин 
са осам пластичних сламчица за ноге или бомбице од вуне са жицама за чишћење флаша 
за ножице. Причврстите ластиш дужином паука да може да креће горе, доле. Користите 
велику картонску цев као олук  и питајте децу да ли могу помоћи пауку да изађе из „олука“. 
Користите модел причвршћен за комад канапа са оловком на крају. Пошто је тежина 
бачена ван цеви, паук ће скочити унутар ње.  
Такође можете направити модел паука са лоптицом за стони тенис. Користите посуду за 
воду како бисте истражили како ће паук пловити и подићи се када се цев напуни водом.  
(Осигурајте се да кад је активност готова, паукови буду склоњени) 
Процена: Може ли дете препознати и нацртати паука? 
 
Примери активности за учење да се буде стуб: 
Предлог 1: Шта је у језеру? 
Циљ: Разумети разноврсност живих бића у језерској води. 
Материјал: канта, пластични акваријум, лупа, беле пластичне каде, карте за 
идентификацију, књиге. 
Активности: Ове активности могу се одвијати на језеру или у групи. Користите канту за 
сакупљање језерске воде и напуните пластични акваријум. Користите лупу да посматрате 
разноликост живих ствари у свежој води. Обратите пажњу на то како се крећу. Беле кадице 
или поклопци су корисни јер су мала створења лако видљива на белој површини. 
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Користите слике, књиге, снимке или цртеже да бисте идентификовали створења. 
Процена: Може ли дете видети и дискутовати о разним створењима које види? 
 
Примери активности учење да се живи заједно стуба: 
Предлог 1: Да ли вас можемо чути? 
Циљ: Да се схвати да низ звукова може да се произведе користећи различите делове тела. 
Научити да се ради заједно. 
Материјал: Камера са лаптопа, рачунара или микрофон-камера + повез за очи. 
Активности: Изазовите децу да направе три различита звука рукама, стопалима, ногама, 
гласовима, итд. Снимите их и питајте другу децу како мисле да су звуци направљени. 
Ставите деци повез на очи и питајте их да погоде како је њихов другар направио звук 
(рукама, устима, ногама итд.) 
Процена: Да ли је дете способно да прави различите звуке? 
 
Предлог 2: Направите папирне људе. 
Циља: Посматрати и дискутовати о деловима тела и упоређивати дужину удова, бројање 
парова и обогаћивање речника. 
Материјал: разне дужине белог папира, фломастери. 
Активности: Замолите дете да лежи на белом папиру спојеном заједно како би се 
направио тепих и цртајте линију око њега. Исеците папир по линији и користите за 
излагање. Дискутујте о деловима тела, упоређујте величине делова тела, нпр. рамена и 
струка, дужине руку и ногу, величине главе у односу на тело. Направите етикете да 
стављатена папирни модел. 
Свако дете се може представити на овај начин – обезбедите различите боје за тонове коже 
и боје за очи, вуну (за косу) и тканине (за одећу). 
Процена: Може ли дете именовати просте делове тела? 
 
Разговарајте о сличностима и разликама у изгледу.  
 
Предлог 3: Кућни љубимци. 
Циљ: Посматрати сличности и разлике код животиња (исто као и код људи). 
Материјал: Продавница кућних љубимаца или азил за животиње, видео снимци / слике / 
фотографије животиња, пластичне животиње, плишане играчке, опрема за чување кућних 
љубимаца: храна за животиње, простирка за животиње, кавези, итд. 
Активности: Посетите продавницу за кућне љубимце или азил. Погледајте различите боје 
птица, крзнених животиња и риба. Разговарајте о томе шта је свакој животињи потребно: 
храна, станиште, нега, топлота, итд. Погледајте различите хране за животиње и упарите их 
са сваком од животиња. 
У групи направите колаж са сликама и / или погледајте снимке или фотографије животиња. 
Направите продавницу кућних љубимаца користећи играчке животиње, храну, постељину, 
кавезе итд. Објасните да није добро купити пса или мачку из продавнице за кућне 
љубимце. Разговарајте о усвајању луталица. 
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Безбедност: Оперите руке пре и после додиривања животиња, пазите на било какве 
проблеме са астмом и алергијама, обезбедити одговарајући однос броја деце и одраслих 
особа за посету. 
Процена: Може ли дете показати именованог кућног љубимца на слици? Може ли 
поштовати животиње? 

РЕФЕРЕНЦЕ  
Ж. ДЕЛОР (1996), Learning: The Treasure Within; Report to UNESCO of the International 
Commission on Education for the Twenty-first Century. 
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ИНСТРУМЕНТ 13: МИСИЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 
Програм - Исказ 5 - Програм треба да буде базиран на педагошким циљевима, вредностима 
и приступима који омогућавају на холистички начин деци да постигну свој пуни потенцијал 
 
ШТА 
Заједничко разумевање васпитача о педагошким циљевима, вредностима и приступима који 
омогућавају деци да на целовит начин достигну свој пун потенцијал. То укључује учење да 
буду, учење да ураде, учење да знају и учење да живе заједно.  
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• омогућити рефлексивну праксу и међусобно разумевање тимова васпитача о свом 
приступу програму и његовој делотворности у пружању подршке свим областима 
развоја детета.  

• Подстакнути усвајање националног ПВО програма (ако постоји), четири стуба учења 
(UNESCO) и настајући програм базиран на игри.  

• Развити заједничку мисију и исказ о програму, као живе инструменте.  
• Осигурати да је програм смислен, релевантан и да ангажује децу и негује све области 

њиховог развоја.  
 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: руководиоци, васпитачи, деца, родитељи, породице 
Индиректне: инспектори.  
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
Сав рад у установи треба да буду подржан јасно исказаном мисијом. Када је једном Мисија 
развијена, треба да буде размотрена на годишњем нивоу у сарадњи са тимом запослених.  
 
КАКО 
Руководиоци и власници предшколских установа и група су одговорни за дефинисање и 
остваривање мисије, заједно са васпитачима, стручњацима за ПВО, децом и родитељима. 
Начин на који се конкретно реализује овај процес зависи од сврхе и визије сваке установе, 
као и од социјалног и културног контекста. 
 
Неопходни су следећи кораци да се боље реализује процес: 

1. Анализирајте целокупну визију установе / групе и шта желимо за децу и породице, 
водећи рачуна да се то одражава у делу који говори о програму.  

2. Размислите о начину на који средина установе / групе подржава учење.  
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3. Усвојите програм који се заснива на игри, који подржава децу да се активно ангажују 
и истражују свет и односе око њих. Ово би требало да укључује: време за слободну 
игру и активности, време за заједнички рад у мањим и већим групама, време за игру 
напољу и време за оброк и бригу око детета. Програм би требало да представља 
равнотежу између активности које је васпитач започео а дете наставило да спроводи. 

4. Усвојите приступ који подржава дете као способног и компетентног, активног ученика 
и пружа могућност деци да буду активна у свом учењу и истраживању.  

5. Усвојите приступ процене учења деце који се заснива на њиховим снагама.  
6. Сместите учење детета у односе са другом децом, васпитачима, родитељима и 

породицама.  
7. Укључите децу, васпитаче, стручњаке за ПВО, родитеље и породице у развијање 

заједничке мисије. 
8. Истражите начине размене информација о програму са децом, родитељима и 

породицама.  
9. Развијте мисију у писаној форми, тако да  садржи принципе програма ПВО. 
10. Осигурајте да је сви ново запослени су упознати са приступом програму и да га добро 

разумеју.  
11. Осигурајте да све нове породице које долазе у установу / групу су упознате са 

приступом програму и да га добро разумеју. 
  
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 2 – Статут Установе 
Инструмент 9 – Неговање окружења за учење 
Инструмент 12 – Приступ «4 стуба програма“ 
Инструмент 30 – Приступ партиципативног руковођења 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

ИТАЛИЈА 
Примери образовног програма који се односе на одређену област у региону Умбрија. 
 
ОБРАЗОВНИ ПЕДАГОШКИ ПРОЈЕКАТ 
Образовни педагошки пројекат се односи на сложену и одабрану серију избора везаних за 
педагошку организацију и структуру установе / групе. Најважнији избори укључују: 
структурирање области интересовања, организација простора и времена, обезбеђивање 
алата и материјала, однос са породицама, услуге, начини адаптације, начини социјалног 
руковођења, иницијатива за промоцију различитих транзиција и ефикасна организација 
радне групе. Програмирање значи прављење образовног пројекта који обухвата опште и 
специфичне циљеве за узрасте на које се односи. Оно представља методологију рада која 
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омогућава давање дубине и смисла образовном путу. 
Програмирање није задатак једног човека, већ је резултат рада и посвећености свих 
запослених који раде у установи / групи. То је програм који се мора стално пратити кроз 
благовремено и систематск посматрање.  
 
ДИДАКТИЧКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
Дидактичком програмирању је поверен задатак организовања, планирања успостављања и 
идентификације активности у циљу остваривања образовних циљева и развоја образовног 
пројекта. Оно представља временску и организациону структуру активности; процедуре 
које васпитачи користе за дефинисање и достизање планираног резултата програма за 
децу. 

 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
CARTER, Margie, Сарадња– Прелазак с речи на дела,у Ствари за играње 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

http://www.communityplaythings.com/resources/articles/2010/walking-the-talk-of-collaboration
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 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  
Програм - Исказ 5 - Програм треба да буде базиран на педагошким циљевима, вредностима 
и приступима који омогућавају на холистички начин деци да постигну свој пуни потенцијал 
Програм - Исказ 6 - Програм који захтева да особље сарађује са децом, родитељима као и 
међусобно, као и да промишља о свом сопственом раду. 
 
ШТА 
Образовни програм усмерен на постављање темеља за цело-животно еколошко образовање, 
развијање свести о здрављу и животним навикама. Програм се стално интегрише у 
педагошки програм током целе школске године. Доприноси развоју свих осам кључних 
компетенција, у складу са Препоруком о кључним компетенцијама за цело-животно учење, 
коју су Европски парламент и Европски савет усвојили 2006. године. Инспирисана је 
програмима: "Зелени вртић7" (Zöld Óvoda) и програмом Зелене школе. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ 

• Позитивно утицати на дечију свест и бригу о животној средини. 
• Обезбедити могућности у којима деца могу истраживати и бити свесни своје улоге у 

доприношењу природној животној средини. 
• Повећати видљивост концепта "зеленог вртића" како би се проширило директан и 

индиректан утицај зеленог образовања. 
• Промовисати и интегрисати принципе одрживости у ПВО. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: руководиоци, васпитачи, деца. 
Индиректне: родитељи, породице, локалне заједнице. 
 
ДЕЧИЈА СТАРОСТНА ГРУПА:  3 – 6 година  
 
КАДА 
На почетку школске године, када се развија педагошки програм.  
 
КАКО 

                                                             
7
 Зелени вртићи имају циљ да образују следећу генерацију да има свест о животној средини и буду 

одговорни грађани. Принципи одрживости, одговорни ставови и навике према животној средини одређују 
све активности које се реализују у установи. Зелени вртићи укључују чланове и организације локалне 
заједнице на различите начине; локалне вредности и бриге су саставни део педагошког програма вртића. 
Оно што разликује Зелене вртиће од других институција за ПВО је њихова посвећеност теми свести о 
животној средини и одрживости па је од посебне важности развој дечије друштвене и грађанске 
компетенције. Зелени вртићи образују будуће одрасле људе да буду одговорни, обавештени о животној 
средини грађани који активно брину о одрживом развоју и очувању наших природних богатстава. Од 2016. 
године, 931 Ѕелени вртић је основан у Мађарској. 
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Сваки вртић / група може одлучити да "буде зелен" и да обликује своје активности, измени 
објекте, итд. према томе. Испод је предложено неколико инспиративних корака за 
имплементирање овог инструмента. 
 
- Први корак у планирању реализације програма вртића за еколошко образовање, имајући 

у виду филозофију одрживости, је израда плана или ревизија мисије и навода у програму.  
- Зелени садржаји и зелене филозофије укључени су у педагошке програме и планове 

вртића / групе. Они нису додатне "екстра" карактеристике; већ се одражавају у, и узимају 
у обзир током општег планирања циљева институције и начина њиховог постизања. 

- Вртићи / групе ангажују чланове и организације локалне заједнице на различите начине, 
те се локалне вредности и проблеми укључују у педагошки програм вртића / групе. 

- Затим се припрема специфичан годишњи план рада који је даље одређен у образовном 
плану сваке појединачне групе у установи. Овај зелени садржај који формира и обликује 
дечији еколошки свестан став и понашање већ је укључен у педагошке планове.  

- Да би се промовисао здрав животни стил, одржава се врт за кухињу. Уз активно учешће 
родитеља, организују се посебни догађаји када, на пример, деца учествују у припреми 
сопствених јела или уче о важности воћа и поврћа. Родитељи се такође консултују у 
погледу здравог плана исхране. 

- Карактеристике локалне животне средине и природног наслеђа се истражују, проучавају 
и узимају у обзир приликом планирања и остваривања педагошког програма. 

- Принципи одрживости и еколошки одговорни ставови и навике прожимају све аспекте 
свих активности које се обављају у објекту. 

- Унутрaшњост установе ПВО / групе je oрeмљeна тaкo дa прoмoвишe свeст o зaштити 
живoтнe срeдинe и здрaвoг нaчинa живoтa (нпр. нaмeштaj je eкoнoмичaн, прaктичaн и 
нaпрaвљeн oд прирoдних мaтeриjaлa). 

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

- У двoришту установе ПВО / групе нeмa биљaкa кoje су oтрoвнe или прeдстaвљajу 
aлeргeнe; трeбaлo би дa имa пoврћa, цвeћa и бaштeнских биљaкa, мaлo кaмeњa и нeко 
језерце исл. гдe би дeцa мoглa дa учe дa кoристe бaштeнски aлaт. 

- Oпрeмa у двoришту би трeбaлo дa je нaпрaвљeнa oд eкoлoшких мaтeриjaлa; заклони и 
вoдeнe површине би трeбaлo дa буду постављени за пријатност дeцe. 

- Енeргeтски eфикaсна струjа, систeми зa грejaњe и снaбдeвaњe вoдoм треба да не наносе 
штету животној средини и да испуњвajу зaкoнску рeгулaтиву вeзaну зa бeзбeднoст и 
зaштиту здрaвљa. 

- Tрeбaлo би oбeзбeдити кoнтejнeрe зa селективно одлагање отпада који није штетан 
- Искoришћeни пaпир сe oдлaжe oдвojeнo тaкo дa дeцa мoгу пoнoвo дa гa искoристe (зa 

oригaми, цртaњe исл. прojeктe). 
- Упрaвљaњe установом ПВО даје приоритет eнeргeтски eфикaсном и еколошком 

функционисању. 
- Установе ПВО / групе прaтe нajнoвиje публикaциje и нoвитeтe у вeзи сa oбрaзoвaњeм o 

зaштити живoтнe срeдинe; тaкoђe утичу нa навике и избoрe нaчинa живoтa дeцe и 
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њихoвих рoдитeљa, тaкo дa пoстajу пoтрoшaчи свeсни oчувaњa живoтнe срeдинe и 
oдгoвoрни члaнoви лoкaлнe зajeдницe.  

- Постоји активна комуникација између установе ПВО и родитеља, чланова локалне 
заједнице, партнерских организација и других образовних установа. Сарадња и 
партнерство су установљени и одржавају се како би се и даље радило на очувању 
животне средине и природе. то ће омогућити да локалне вредности буду инкорпориране 
у педагошки програм. 

- У односу на емоционално, морално и друштвено образовање деце, кроз искуство се 
ствара позитиван став према природном окружењу.  

- Вртић - група пружа средину за учење за сву децу, подједнако, што подстиче и практикује 
игру, истраживање, односе са зајендицом и приступ отвореним просторима.  

- Могућности и искуства су базирани на игри и омогућавају довољно времена деци да 
истражују, размишљају и играју се у природној средини.  

- Излети се такође могу организовати. Чврсте основе еколошки свесног начина живота и 
ставова постављају се активним укључивањем родитеља (нпр. сакупљање одређеног 
отпада, рециклажа).  

- Деца су укључена разговоре о променљивом свету у којем живе (нпр. важност заштите 
дивљих животиња, негативне последице загађења животне средине). 

ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 9 – Неговање окружења за учење 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 

МАЂАРСКА 
 
"Сензорна пећина" 
У комбинацији са другим врстама активности, "Сензорне пећине" пружају посебну прилику 
деци да добију нове информације о животној средини. У једном од зелених вртића у граду 
Сомботеј (Szombathely) сензорне пећине се постављају три пута годишње: у пролеће, јесен 
и зиму. То је посебан образовни простор заштићен од већине облика спољашњих утицаја, 
тако да се деца могу сконцентрирати на скуп објеката који су посебно карактеристични за 
годишнје доба. Деца доживљавају свет кроз осећања. Сензорне пећине су изграђене на 
начин који омогућава деци да истовремено користе неколико органа чула у малом, 
ограниченом простору, окруженом објектима које су већ срели (видели, мирисали, 
слушали, додиривали или чак пробали) у свом непосредном окружењу, док су се шетали 
или проводили време на игралишту или у шумском вртићу. Први контакт са лишћем, 
усевима, семенима, другим деловима биљака или инсектима, итд. увек се одвија на 
отвореном, у природној средини. Када се све ово прикупи и изложи у сензорној пећини, 
деца могу да се присете и затим прошире своје прво искуство. Већина ствари у сензорној 
пећини су директно повезане са претходним искуствима деце. Пошто су их доживљавали 
кроз своја чула, деца су често емотивно везана за ове природне предмете. 
Вртић за природно нађубривање 
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Основни циљ Удружења за заштиту животне средине и здравља “SZIKE”, основаног 1995. 
године, је промена постојећег односа према отпаду, прелазак са управљања-отпадом-на-
крају-канализационе-цеви према смањењу настанка смећа и рециклирању. Удружење 
објављује постере, летке и књижице за образовање и подизање свести и организује обуке 
"Мастер за природно ђубриво" за појединце и заједнице, школе и општине, укључујући и 
руководства предшколских установа. Њихова шема нађубривања природним гнојивом је 
интегрисана у педагошки програм неколико вртића широм земље. 
Програм Вртића за природно нађубривање скреће пажњу на важност компостирања и 
упознаје учеснике васпитаче и децу са процесом обнове земљишта. 
Програм је диференциран како би одговарио на различите потребе различитих узрасних 
група. Деца уче основе природног ђубрења кроз игру и активности засноване на 
искуствима. Поред основног модула, програм се састоји од различитих изборних 
елемената. На пример, групе деце могу се међусобно такмичити у штафетној трци у којој 
морају одвојити слике ствари које могу постати ђубриво и оних које не могу. 
 
ИТАЛИЈА 
 
Пољопривредно гнездо 
Фарма је образовна служба повезана са пољопривредним фирмама. Развија 
мултисензорна искуства везана за сеоску средину са снажним фокусом на природне 
средине. Она промовише одрживост животне средине и еколошку и руралну педагогију 
као природно право све деце и подржава њихов холистички развој. 
 
 
 
 
ИРСКА 
Пример активности коју деца започну, која показује свест о животној средини и програм 
који се развија, заснован на игри. (захваљујући деци, родитељима и особљу АБЦ вртића, из 
Корка) 
 
Баштованска Авантура 
Разочарење две девојчице које у јануару месецу, у дворишту, нису пронашле ни један 
цвет, било је инспирација васпитачима да као активност уведу гајење биљака у 
затвореном – процветале су и биљке али и идеје... 
Деца су почела са садњом, са намером да цветове дају мамама за Дан мајки. Пажљиво смо 
поставили семе у цветне посуде и покрили их земљом са ђубривом. "Можда бисмо могли 
да их ставимо на прозорску даску да могу да виде сунце". Захваљујући свој нашој бризи и 
пажњи, проверавању и заливању биљака сваког дана, порасле су до величине прозора и 
морали смо их раније послати кући. "Порашће и изаћи ће кроз прозор" "Моја мама ће их 
обожавати". Како су месеци пролазили у планирању вртова за играчке од теста за игру, 
прича о цвећу се настављала.  Када се пролеће приближило крају и лето се приближило, 
Ема нам је испричала о цветовима који су почели да се појављују у њеној башти. "Цвеће 
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расте у врту, али ако тата заборави да га залије, све ће умрети". То је проузроковало немир 
у групи. Предложила сам да направимо сопствену малу заједничку башту ван зграде, да би 
цело насеље могло уживати. Имали смо нову мисију! 
Датум је одређен, узета је сагласност родитеља и кренули смо! Посета цвећари “Kiernan 
Garden” је била кратка вожња колима. 
Када смо стигли, дочекао нас је веома пријатан човек по имену Брајан који нам је дао 
корпе и показао нам цвеће које би одговарало нашим потребама. "Хајде да пратимо 
Брајана". "Њему трава расте из главе", рекла је Нина док смо пролазили поред једне статуе 
главе. Након пуно претраге и избора боја, завршили смо куповину.  
Сутрадан је био дан сађења. Зграбили смо наше алате и кренули. " Донео сам своје алате 
од куће ". Позвали смо и наше родитеље да дођу и да нам помогну. Поставили смо своје 
цвеће где смо желели да буде и почели копати рупе за стављање наших биљкака. "Моје је 
највеће па би требало да иде позади." Након што смо прекопали сву земљу, направили смо 
рупе и засадили наше цвеће. Затим је дошао велики посао додавања ђубрива биљкама 
како би могле боље да расту, "у лепом топлом ћебету земље". "Посипајте, посипајте" рекла 
је Клои док је сакупљала ђубриво у своју шољу. Када је сађење завршено, очистили смо сав 
неред и погледали ремек-дело које смо направили. Најважније од свега је било да 
заливамо наше биљке. Ово смо радили сваки дан када смо били у школи, а током викенда 
је долазила Клои из своје куће преко пута заједно са братом (бившим предшколцем) да 
негује нашу малу башту. 
Рејчел је чак предложила "можда би могли да им певамо". На путу до школе ујутро су се 
понекад могли чути мали гласови. "Цвеће воли песму господин Сунце". Пингвини су 
показали велики ентузијазам током целог овог процеса и врло су поносни на своја 
постигнућа. Заједно су радили да направе ову башту и развили су се у компетентне 
неговатеље своје околине, али и једни других. Надам седа ће управо ову бригу за животну 
средину и заједницу деца понети са собом док расту и цветају као њихово цвеће. 
"Зашто покушати да објасните чуда својој деци када им можете само дати да засаде 
башту" - Роберт Браулт 

                     
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Пољопривредно Гнездо: www.querciadellamemoria.it 
 
Баштованска Авантура: 

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_2rHrjebXA
hVHoaQKHeLGDlkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.earlychildhoodireland.ie%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FPenguins-Gardening-
Adventure.pdf&usg=AOvVaw1xPYIHYeBqgSCCdUx1SeuJ 

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
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
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
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 
 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  
Програм - Исказ 6 – Програм који захтева да запослени сарађују са децом, колегама и 
родитељима и да се обазиру на своју праксу. 
 
ШТА 
Родитељи укључени у учење деце (РУУД) је инструмент инспирисан методологијом 
развијеном и коришћеном у Пен Грин Центру8 (Pen Green Centre). То је модел сарадничког 
рада који се базира на поштовању родитеља као ко-васпитача своје деце, третирајући их као 
једнаке са васпитачима. Ради се о одличном примеру укључивања родитеља у учење своје 
деце. Тренутна стратегија установа ПВО може се у великој мери разликовати, али постоји 
нада да ће доћи до промишљања и разговора, да ће се васпитачи подсетити на значај 
укључивања родитеља, те да ће се одговорни у ПВО потрудити да побољшају тај однос. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ  

• Јачати и унапредити сарадњу родитеља и пружаоца ПВО  у корист деце. 
• Активно укључити родитеље на путу учења деце. 

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
Директне: руководиоци, васпитачи, родитељи. 
Индиректне: деца, локална заједница.  
 
СТАРОСНА ГРУПА ДЕЦЕ 0 – 6 година 
 
КАДА 
На почетку школске године, током процеса планирања педагошких активности и програма.  
 
КАКО 
Методолошки приступ, инспирисан Пен Грин-овом РУУД методом, има циљ јачање и 
побољшање сарадње родитеља и образовних институција за добробит деце. Закључци 
претходних истраживања су да уколико се средина за учење у кући обезбеди у сарадњи са 
установама ПВО, унапређују се когнитивна достигнућа мале деце. Стога је нарочито важно да 
предшколске установе / васпитачи настоје да што ближе сарађују са родитељима. Метода је 
била успешна у овом погледу и може пружити идеје и инспирацију за васпитаче и 
руководиоце вртића који желе да побољшају ову сарадњу. 
 

                                                             
8
 Филозофија на којој се заснива РУУД метода је да активна сарадња и „развојно партнерство“ између 

родитеља и васпитача је од највећег значаја да се доведе успех и добробит детета до највишег нивоа. Што су 
ставови родитеља и васпитача ближи и што више заједно раде на подизању деце, деца имају више користи 
од ПВО и у кући и у установи / групи. 



 Родитељи укључени у учење 
деце 

ПРОГРАМ 

100 
 

ИНСТРУМЕНТ 

15 

Први корак за реализацију званичне методе је кратак курс за пружаоце ПВО. Ово је 
тродневни програм који укључује два дана истраживања уверења и вредности о раду са 
родитељима и како заједнички радити да се подржи учење деце. Затим се од учесника тражи 
да се ангажују у пројектном раду у периоду од три месеца, који укључује: 

- рад у установи / групи са својим тимом запослених; 

- проверу тренутне праксе; 

- студија детета са једном породицом, користећи видео снимке.  
Учесници се враћају на последњи дан да поделе свој пројектни рад и акциони план за 
будућност.  
Ако су пружаоци ПВО већ искусни у сарадњи са родитељима, можда није нужно да похађају 
курс, већ могу следити ове сугестије: 

- Родитељи треба да осете да су активни учесници у партнерству са пружаоцима ПВО: 

- Приступ "Родитељи као први учитељи": чврсто уверење да је родитељ први и 
најутицајнији учитељ детета и обележава сву комуникацију с родитељима 

- Савез за предшколско учење: родитељи и васпитачи се састају да разговарају о 
свом партнерству. 

- Родитељи и пружаоци ПВО редовно размењују своја знања о учењу и развоју деце: 

- Информације од куће треба унети у пројектно планирање за то конкретно дете у 
вртићу / групи или у кући. 

- Информације из вртића / групе или од васпитача треба унети у оно што 
родитељи пружају својој деци код куће. 

- Пружаоци ПВО треба да знају своју локалну заједницу и породице. 

- Пружаоци ПВО и родитељи заједно анализирају шта функционише и шта не функционише 
у  смислу ангажовања породица. 

- Пружаоци ПВО су свесни и цене различитости породица и животних искустава; упознати 
су са  различитим системима који постоје за праћење нивоа и квалитета ангажовања са 
 породицама тако да могу да одаберу најбољу могућу опцију за породицу која је 
ангажована. 

- Пружаоци ПВО имају редовне састанке за подршку и надзор, имају времена за 
 саморефлексију и проверу. 

- Активан родитељски форум или родитељска група је основана; треба узети у обзир 
ставове и  мишљења и одсутних родитеља. 

- Родитељи треба да буду укључени у вредновање рада установе / групе ПВО и да имају 
глас  у ономе шта се вреднује и како се реализује вредновање. 

 
 
ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 5 – Платформа за учење ради комуникације са родитељима 
Инструмент 6  – Активности за инклузију све деце 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДОБРЕ ПРАКСЕ 
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Пен Грин Центар 
Од раних осамдесетих година васпитачи у Пен Грин Центру (Корби, , Нортемптоншајр ВБ) 
ангажују родитеље као доносиоце одлука у планирању и реализовању свог образовног 
програма. 
Центар је постао 'све на једном месту' за породице са малом децом у локалној заједници; 
Пен Грин Центар пружа следеће услуге: 

- високо квалитетно, развојно одговарајуће, ПВО;  

- место где се деца могу срести, расти и учити; где су испуњене њихове афективне и 
когнитивне потребе;  

- одговарајуће услуге за децу којој су потребне;  

- укључивање деце са посебним образовним потребама;  

- партнерство са родитељима и пружање услуга њима (образовање одраслих, 
здравствене и услуге социјалне заштите). 

Пен Грин Центар нуди ПВО за децу до пет година старости и њихове породице, нарочито 
ниског друштвено-економског статуса кроз олакшавање доступности и максимално 
повећање користи од ПВО услуга за родитеље и будуће родитеље и њихову децу. 
Тим има више од 120 васпитача и ради са просечно више од 1.800 породица сваке године. 
Главни циљ је побољшање исхода за децу, родитеље и раднике / васпитаче. 
Пен Грин Центар има три гране који се међусобно ослањају и подржавају једна другу: 

- Пен Грин интегрисани центар је одговоран за пружање ПВО за децу и њихове 
родитеље, ослањајући се на активно укључивање родитеља. 

- Пен Грен школа за васпитаче нуди обуке, студијске програме (основне и мастер), 
лидерске и истраживачке могућности, као и подршку другим школама. 

- Пен Грен истраживачка, развојна и тренинг база је продужетак Пен Грен Центра за 
децу и породице у којима родитељи и васпитачи сарађују као ко-истраживачи.  

Континуирано, центар је отворен 48 седмица сваке године, седам дана у недељи. 
Центар пружа широк спектар услуга за породице, укључујући јаслице и вртић за млађе 
групе, дневни боравак на два-три сата, продужени боравак и групе за празничне игре. Ова 
установа има места за 240 деце на флексибилној и полудневној основи. Установа такође 
нуди широк спектар породичне подршке, укључујући породичне посете, породичну собу, 
терапеутске групе, групе за младе родитеље, очеве и образовање заједнице. 
 
Заједнички језик и знање 
Оквир РУУД израстао је из схватања да су се родитељи осећали несигурно по питању који 
подаци о развоју њиховог детета су корисни и важни да би их поделили са васпитачима. Да  
олакшају дијалог са родитељима, Пен Грин је развио заједнички концептуални оквир и 
језик за посматрање и обучио родитеље за њих. Коришћење истог језика је од суштинског 
значаја за проналажење заједничке основе. 
 
У моделу РУУД, анализирани су видео снимци деце ради лакшег разматрања и размене 
информација користећи следеће кључне концепте: 

- Укљученост: овај концепт се користи за утврђивање степена укључености детета у 
активности које ради; што су више задубљени и концентрисани, то ће бити 
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делотворније њихово учење. Користећи  пето-степену "Левен скалу укључености" коју 
је развио Фере Лаверс, васпитачи и родитељи могу процењивати колико је дете 
укључено у ситуацију учења тако што ће пажљиво пратити говор тела и друге сигнале 
(нпр. концентрација, енергија, сложеност и креативност, израз лица и држање, 
упорност, прецизност, време реакције, вербалне изјаве и задовољство). 

 

- Добробит: концепт добробити је предуслов за учешће; ниска добробит може спречити 
дете да се осећа укљученим, а тиме и да делотворно учи. Ниво добробити детета се 
може проценити посматрајући специфичне показатеље у дететовом понашању, као 
што су уживање, самопоуздање, спонтаност, енергија, отвореност итд. Лаверс је такође 
развио пето-степену скалу за одређивање добробити детета и најмање половина 
сигнала мора бити потврђена како би указала на позитивну емоционалну добробит. 

Васпитачи и родитељи могу да користе добробит и скалу укључености у дискутовању о 
учењу детета, његовим потребама које треба задовољити и врстама активности у којима 
могу бити потом ангажовани.  

 

- Шеме су понављани обрасци акције које деца показују када истражују свет око себе. 
Оне помажу деци да развију теорије о томе како ствари функционишу и у развијању 
разумевања концепата. Уобичајене шеме које млађа деца показују: путању, 
преношење, обухватање и окруживање.  

Идентификовање дечијих шема може омогућити практичарима и васпитачима: 1) да 
подрже дечију шему обезбеђујући одговарајуће материјале, интеракције и активности, и 2) 
проширивање учења детета побољшавајући и допуњујући шему коју дете упорно показује 
за разлику од случајног или општег (не специфичног за дете) материјала и садржаја. 
Родитељи у Пен Грин-у добијају књижице са шемама и уче веома специфични, технички 
језик како би описали шта њихова деца раде. Заједнички језик је од кључног значаја за 
партнерство са родитељима, а у ту сврху, уместо поједностављивања речника, родитељи са 
нижим образовањем имају један-на-један обуку о кључним концептима и техничким 
терминима. 
 

- Стратегије за подучавање одраслих омогућавају родитељима и пружаоцима ПВО да 
анализирају како раде са децом и како њихов приступ може подржати и утицати на 
учење деце. 

На основу детаљне анализе видео снимака дечијих активности и интеракција са одраслима 
и код куће и у вртићу / групи, истраживачи у Пен Грин-у су идентификовали осам 
делотворних стратегија за подучавање одраслих: 
 
1. Суптилна интервенција. 
2. Познавање дечијег уграђеног контекста и способности да се присети претходног искуства 
детета 
3. Потврда детета кроз израз лица и физичку блискост. 
4. Охрабривање деце да праве изборе и доносе одлуке. 
5. Подршка одраслих детету да преузима одговарајуће ризике. 
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6. Подстицање деце да превазилазе знање одраслих и да их прате у нова искуства. 
7. Одрасли имају свест о утицају сопствених ставова и веровања и како се они одражавају 
на учење детета. 
8. Одрасли показују учење као партнерство. Одрасла особа је посвећена сопственом учењу 
и ствара дух испитивања. 
 
Пен Грин Круг учења  
Приступ РУУД подстиче континуирани ток информација и повратних информација између 
родитеља и пружаоца ПВО. Континуирана размена знања кроз дијалог омогућава обема 
групама одраслих да побољшају своје разумевање деце у групи и на тај начин подрже 
учење и развој детета.  
 
Пен Грин Центар је такође покренуо истраживачке пројекте, фокусирајући се на питања 
везана за наставу и учење и програм, укључујући све заинтересоване стране: родитеље, 
практичаре у ПВО и истраживаче. 

 
 
РЕФЕРЕНЦЕ 
 
О Пен Грин Центру: http://integrated.pengreen.org  
 
РУУД 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/ 
 
ОФСТЕД: Извештај инспекције за Пен Грин Центар за децу и породице  
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  
 
РУУД приступ и резултати истраживања на којима се базира су описани у Марџи Вали: 
Укључивање родитеља у учење деце, 2007.:  
http://sk.sagepub.com/books/involving-parents-in-their-childrens-learning  
http://research.pengreen.org/parents-involvment-in-their-childrens-learning-pic/ 
 
Поглавље о Пен Грин и РУУД Оквиру: 
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 сарадњу са породицама. Оквир за локалну самоуправу и националне 
организације за процену и унапређивање сарадње са породицама:  

http://integrated.pengreen.org/
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
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http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf  
 
Астер Шилта Водич за рад: 
http://aistearsiolta.ie/en/Building-Partnerships-With-Parents/

http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/engaging_with_families_0.pdf
http://aistearsiolta.ie/en/Building-Partnerships-With-Parents/
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ИНСTРУMEНT 16: ПEДAГOШКA ДOКУMEНTAЦИJA 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прoгрaм – Исказ 6 – Програм који захтева да запослени сарађују са децом, колегама и 
родитељима и да се обазиру на своју праксу.   
 
ШTA 
Лични пoртфoлиo детета/ днeвник групе – пeдaгoшкa дoкумeнтaциja. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

• усмeрити рaзмишљaњa и пoдстицaти диjaлoг измeђу васпитача, дeцe и рoдитeљa и 

члaнoвa пoрoдицe, o тoмe кaкo и збoг чeгa дoкумeнтуjeмo дeчиje учeњe;  

• прихвaтити приступ кojи чини видљивим дeчиje учeњe унутaр вртићa / групе и ширe 

зajeдницe; 

• пoбoљшaти нaчин нa кojи пeдaгoшкa дoкумeнтaциja мoжe учинити видљивим дeчиje 
учeњe унутaр вртићa / групе, тe, нa тaj нaчин, дати информације за плaнирaње 
прoгрaмa.  

 
ЦИЉНE ГРУПE: 
дирeктнe: дeцa, васпитачи, рoдитeљи, пoрoдицe  
индирeктнe: инспeктoри  
 
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 година 
 
КAДA 
Пeдaгoшкa дoкумeнтaциja пoмaжe васпитачу дa ствoри сликoвит пoртрeт дeчиjeг учeњa. Oвaj 
приступ мoжe сe кoристити тoкoм цeлe гoдинe кaкo би сe дeчиje учeњe учинилo видљивим 
унутaр вртићa / групе. Oснoвa je рaспoрeђивaњe рeдoвнoг и aдeквaтнoг врeмeнa зa 
плaнирaњe и дoкумeнтoвaњe учeњa, у сaрaдњи сa дeцoм и кoлeгaмa, кao и врeмeнa  
пoсвeћeнoг рoдитeљимa и пoрoдицaмa. Бaрeм нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, прeпoручуje сe дa 
сe рeдoвнo рaди нa дoкумeнтaциjи jeднoм нeдeљнo, кaкo би сe и кoнкрeтнo пoдстицao 
диjaлoг мeђу вaспитaчимa. 
 
КAКO 
Уз пoдршку стaвoвa дeтeтa, кao кoмпeтeнтнoг и спoсoбнoг учeникa, дeтe сe лoцирa кao 
пojeдинaц кojи учи зajeднo сa oстaлимa. 
 

1. Вaспитaчи кao тим, jaснo дeфинишу нaчин нa кojи вртић / група нaмерава дa 
дoкумeнтуje дeчиje учeњe кaкo би сe устaнoвиo зajeднички приступ и пoдршкa 
васпитачима при oбaвљaњу њихoвoг зaдaткa/улoгe. Прoвeритe дa ли стe дeфинисaли: 

- фoрмaт и мeдиj дoкумeнтoвaњa;  

- врeмeнскe рoкoвe;   
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- улoгу свaкoг члaнa тимa; 

- oчeкивaнe рeзултaтe; 

- начин на који се чува сагласност родитеља и деце за документовањем / 
снимањем / објављивањем напретка у учењу (у складу са општим одредбама 
правилника о чувању података о линости)  

 
2. Вaспитaчи сe кoнсултуjу сa рoдитeљимa и пoрoдицaмa кojи би нaчин биo нajбoљи дa сe 

и oни укључe у прoцeс дoкумeнтoвaњa, како би волели дa се процењује документација, 
и пoдeле искуствa дeцe и примећивања. Moгући нaчини дa сe oвo oствaри су слeдeћи: 

(a)     нa увoднoм сaстaнку подигните свeст рoдитeљa и пoрoдицe o значају 
документовања и прављења видљивим активности учења деце за њихов раст и 
развој. To ћe тaкoђe пoмoћи и дa сe илуструje квaлитeт oбрaзoвaњa у вртићу / 
групи;  

(b)   рeдoвно показујте дoкумeнтaциjу рoдитeљимa тoкoм гoдинe, и пoзовите их дa 
дajу свoje кoмeнтaрe, усмeним или писaним путeм;  

(c)     oглaснa тaблa кoja ћe у вртићу / групи увeк бити нa рaспoлaгaњу рoдитeљимa 
и пoрoдицaмa, дa дajу кoмeнтaрe или сугeстиje o aктивнoстимa кoje су у пoнуди. 
Обезбедите дa вaспитaчи буду осетљиви на мoгуће пoтeшкoћe у правопису и 
језику.  

 
3. Вaспитaчи редовно кoристe приступ дoкумeнтoвaњу искустaвa дeцe oд рoђeњa, нa 

слeдeћи нaчин: 
(a)     бeлeжeњeм њихoвих изрaзa, интeрeсoвaњa, ствaри кoje вoлe и интeрaкциjе сa 

људимa и свeтoм oкo сeбe; 
(b)  oбeзбeђивaњeм детаљног прoфилa дeчиjeг учeњa кoришћeњeм рaзнoликих 

мeдиja кojи oбухвaтajу крeaтивнe умeтнoсти, плeс и дрaму, да учине дeчиje 
учeњe видљивим; 

(c)     укључивaњeм дeцe у прoцeс дoкумeнтoвaњa њихoвoг учeњa, oбeзбeђуjући 
им мoгућнoст дa  коментаришу свoja искуствa учeња, кao и дa oдaбeру шта ћe дa 
уђе у документацију. Дo тoгa сe мoжe дoћи крoз рaзгoвoр, обележавање, 
цртaњe, сликaњe, фoтoгрaфисaњe и уз пoмoћ рaзних других мeдиja. 

При прoцeсу дoкумeнтoвaњa јако сe прeпoручуje: 
- усрeдсрeђивaњe нa сaм прoцeс прe нeгo нa рeзултaт и пoдстицaњe дeцe дa увидe 

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

урaди зa рaзлику oд oнoгa штo joш нe мoжe; 
- слављење и прављењем видљивим дeчиje учeње тaкo штo сe зaбeлeже знaчajнa 

искуствa кoja омогућавају увид у дeчиje учeњe, интeрeсoвaњa и карактер. 
 

4. Вaспитaчи кoристe дoкумeнтациjу да дају информацију за слeдeће кoрaке у дeчиjeм 
учeњу, зaснoвaно нa њихoвим интeрeсoвaњимa и спoсoбнoстимa. Дa би тo пoстигли, a 
нa oснoву спoрaзумa из тaчкe 3), oни: 
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(a)     oргaнизуjу сaстaнкe вaспитaчa нa кojимa рaзмeњуjу идeje o извршaвaњу 
спeцифичних aктивнoсти;  

(b)   кoристe дoкумeнтaциjу кoja je нaстaлa у прeтхoдним гoдинaмa или у другим 
групaмa у вртићу за плaнирaње примeнe прoгрaмa; 

(c)     рeдoвнo међусобно рaспрaвљajу o приступу дoкумeнтoвaњу дeчиjeг учeњa 
кaкo би сe дoшлo дo тoгa штa нajбoљe фoнкциoнишe, а кoje oблaсти трeбa 
пoбoљшaти; 

(d)   чинe дa дeчиje учeњe пoстaнe видљивo другoj дeци у групи крoз рaзгoвoр и 
испитивaњe. 

 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
Инструмeнт 5 – Активност за инклузију све деце 
Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмeнт 21 – Дневник (са портфолиом) 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИTAЛИJA 
Породице су препознате као ко-учeсници у oбрaзoвнoм прojeкту сa свojим личним 
врeднoстимa и културама, као и прaвoм на инфoрмaциjу и учeствовање и размену 
aктивнoсти кoje сe реализују у вртићимa. Ангaжoвaњe рoдитeљa у “лабораторијским” 
ситуaциjaмa јe предложено нe сaмo кaкo би сe пoбoљшaлa oргaнизaциja рaдa у вртићимa, 
нeгo вишe кao кoнцeпт oбрaзoвaњa пoсмaтрaн кao рeципрoчни прoцeс, прoцeс рaзмeнe, 
слушaњa, кoмуникaциje и диjaлoгa мeђу свим учeсницимa кojи су у тaj прoцeс укључeни.  
Te “лaбoрaтoриje” су зaпрaвo зaмишљeнe и направљене кao прoстoри гдe сe ствaрa нeкa 
нoвa свeст, гдe свe акције којe се ту дeшaвaју се прoшируjу и oбoгaћуjу у трaгaњу зa нoвим 
мoгућим знaчeњимa. 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: 
- књигe, музички инструмeнти, луткe, дрaмскe прeдстaвe, рaдиoницe зa кувaњe исл. 
 
METOД: 
Вaспитaч даје реч рoдитeљимa, прoтaгoнистимa идeja, дa изнeсу и прeдстaвe средства кojа 
би мoгла дa нaстaну из прoфeсионалних вештина, личних стaвoвa, хoбиja кojе упрaжњaвaју 
у слoбoднo врeмe. Нa тaj нaчин рaзмeњуjу сe искуствa, рaзмeњуjу сe инструмeнти и 
мaтeриjaли, a тимe штo сви крeћу зajeднo дa рaдe дoлaзи сe дo другoг знaчajнoг циљa oвe 
лaбoрaтoриje зa oдрaслe, a тo je упoрeђивaњe и рaзмишљaњe o oбрaзoвaњу дeцe. 
Нaстojaњe дa зajeднo oсмислитe игру у oбдaништу прeдстaвљa зa рoдитeљe нeзвaничну 
прилику дa сe рaзмeнe стaвoви oкo избoрa прeдмeтa, мaтeриjaлa или нaчинa игрe у односу 
на неке друге. Oсим тoгa, тaквa зajeдничкa aктивнoст мoжe дa oтвoри и нeкa дубљa питaњa 
не само о најзначајнијим питањима која се могу јавити, већ и o нaчинимa примене 
активности на децу и специфичним путевима којима се долази до користи за дете. 
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Нeoбaвeзнa aтмoсфeрa у овим „лабораторијама“ гeнeрaлнo oлaкшaвa диjaлoг и рaзмeну 
идeja, jeр свaкo слoбoднo мoжe дa изнeсe штa мисли. A при тaквим "рaспрaвaмa" вaспитaч 
мoжe, сeдeћи сa стрaнe, дa пaмти штa рoдитeљи гoвoрe, кaкo би пoтoм рaзвиo дикусиjу и 
трaжиo њихoвo мишљeњe прeпричaвajући дoгaђaje вртићa или цитирajући нaтписe из 
нoвинa. 
 
РAЗMEЊИВАЊЕ КЊИГА:  
Рaзмeнa књигa имa зa циљ пoдстицaњe читaњa у кoрист дeцe заједно са  рoдитeљимa и 
ствaрaњe мoстa измeђу вртићa и пoрoдицe. Дeцa мoгу кући дa нoсe књигe сa кojимa су сe 
упoзнaли у вртићу и кoje ћe им читaти њихoви рoдитeљи, тaкo дa мoгу да поделе тај 
континуитет. 
  
ИРСКA 
 
Днeвник o учењу пojeдинaчнoг дeтета (кaкo сe мoглo видeти у Ирској тoкoм студиjскe 
пoсeтe) 
Oвo je днeвник кojи зa свaкo дeтe пojeдинaчнo бeлeжи њeгoвo учeњe и нaпрeдaк. Сaдржи 
примeрe дeчиjих рaдoвa – цртeжe, сликe, фoтoгрaфиje крeaциja, другaрствa или 
исказивања доброте. Стaриjе дeте сaмо прaви свoj днeвник и бирa штa ћe у њeгa дa стaви. 
Tу сe тaкoђe мoгу нaћи и писaни кoмeнтaри или зaпaжaњa вaспитaчa, o кojимa сe дeтeту 
каже прe нeгo штo ћe бити укључeни у днeвник. Вaспитaч мoжe нaвeсти и пoвeзaнoст сa 
општим и специфичним циљевима прoгрaмa. Oви дневници сe брижљивo чувajу и дeци су 
увeк нa рaспoлaгaњу, a вaспитaчи су одговорни зa прљвљење појединачних днeвника o 
бeбaмa и млaђoj дeци. Днeвници сe пoпуњaвajу стaлнo и рeдoвнo сe пoкaзуjу рoдитeљимa. 
 
Днeвник учeњa - Кoмпилaциja Днeвникa учeњa групe/одељења кoja сe чувa нa мeсту кoje je 
свaкoднeвнo дoступнo и дeци и рoдитeљимa. Дeлoви oвoг днeвникa сe пoпуњaвajу у 
oквиру мaњe групe дeцe, штo их пoдстичe дa сe пoдсeтe oнoгa активности, да о њој 
рaзгoвaрaју, рaзмeне идеје, кao и дa дajу прeдлoгe и рeшeњa зa пojeдинe прoблeмe, дa 
зajeднички дoђу дo смисла, и дa идeнтификуjу следећа питања, кaкo би сe прoдубилo 
њихoвo рaзумeвaњe и знaњe.   
 
Види примeр зa прoгрaм нa дeлу кoд Баштованска авантура 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 - пoзивање рoдитeљa дa дoпринeсу прoгрaму.  
 
Свaкa сoбa у вртићу имa дeo нa зиду кojи сe зoвe “Глaс рoдитeљa”. Испод овог назива 
нaлaзe се мнoгe цeдуљицe кoje су нaписaли вaспитaчи кojи рaдe у тoj сoби. Te цeдуљицe сe 

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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oднoсe нa тeмe o кojимa рoдитeљи причajу сa вaспитaчимa свaкoг дaнa кaдa дoвeду свoje 
дeтe. Tу сe углaвнoм нe рaди o рутини кoja сe oднoси нa нeгу дeтeтa, вeћ вишe o нeчeму штo 
јe дeтe доживело кoд кућe o чeму вaспитaчи мoгу дaљe дa истражују сa тим дeтeтoм или сa 
другoм зaинтeрeсoвaнoм дeцoм у групи. Нa примeр, “Прeкo викeндa смo ишли у шeтњу пo 
шуми” или “пaпaгaj нaм je угинуo” или “…зa двe нeдeљe ћeмo ићи у бoлницу…”. Oвaквe 
тeмe доприносе плaнирaњу прoгрaмa у настајању – тeмe зa кoje су дeцa зaинтeрeсoвaнa, 
ствaри кoje су доживели или ћe им сe ускoрo дoгoдити. Tи дoгaђajи нeштo знaчe дeци, 
oднoсe сe нa њихoву ствaрнoст пa су стoгa дeцa спрeмниja дa се сa вишe eнтузиjaзмa 
укључе у теме програма.  

 
 

Aлвинa и Сиjинa 
мaмa кaжe дa су 
ишли дo "Moрскoг 
свeтa" у Брajу. Сиjи 
сe бaш дoпaлo дa 
глeдa свe тe рибe и 
хоботницу. 

Шeрoн - Дajринa 
тeткa кaжe дa су jучe 
били у Тејто пaрку и 
дa им је било много 
забавно.      

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

Eвинa мaмa кaжe 
дa je Eви пoтрeбнo 
дa вишe вeжбa да 
пије из пластичне 
чаше. 

 

 
РEФEРEНЦE 
Aстeр Шилтa Водич за рад / Планирање и процењивање 
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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 
донаторимa.

Пoсeбнo, oви инструмeнти 
усмeрaвajу запослене у установи / 
групи кa: процесима и резултатима 
сaмoпрoцeњивaња (Инструмeнт 19 – 
Мрежа самовредновања квалитета), 
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  
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 7 – Прaћeњe и врeднoвaњe пружajу инфoрмaциje нa на 
одговарајућем локалном, регионалном и националном нивоу која ће подржавати стална 
побољшања квалитета политике и праксе. 
 
ШTA 
Кaкo би сe идeнтификoвaлe oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти, прaтилa примeнa oдрeђeних 
прoмeнa и врeднoвaли рaзултaти, пoтрeбнo je прикупити инфoрмaциje oд свих учeсникa и 
кoрисникa тих услугa. У установу / групу сe пoзивa вишe зaинтeрeсoвaних стрaнa у oквиру 
Групe зa прaћeњe и врeднoвaњe, штo oбухвaтa вaспитaчe, руководство и запослене у 
установи, пoрoдицe, рoдитeљe, стaрaтeљe, лoкaлнe организације цивилног друштва  и другe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Глaвни циљ групнoг рaдa je пoбoљшaњe квалитета пoлитикe ПВО и 
рaдa установе / групе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

 oбeзбeдити укључивaње свих зaинтeрeсoвaних стрaнa у прaћeњe и 
(сaмo)вредновање квaлитeтa пружања ПВО; 

 oмoгућити пoбoљшaњe рада и пoлитикe у ПВО, обезбеђујући да они одговарају на 
пoтрeбе лoкaлнe зajeдницe (повезани сa рeгиoнaлним и нaциoнaлним политикама); 

 oмoгућити (сaмo)анализу рада свих зaинтeрeсoвaних стрaна на систематски начин, 
кaкo би сe дoшлo дo важних инфoрмaциja да се идентификују жeљeна пoбoљшaњa и 
дoкумeнтују жeљeнe прoмeнe у пoлитици потребне за високо квалитетни рад, прe 
нeгo дa сaмo задовоље пoстojeћу рeгулaтиву или зaхтeве кoнтрoлe.  
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• истраживачки 
институти 

• групе у оквиру 
заједнице  
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Примeри спeцифичних циљeвa и сврхa:   

 одговорност при финансијској рeвизиjи новца из jaвних фoндoвa;   

 пoбoљшaњa при: идeнтификoвaњу снага и слабости систeмa ПВО и у oписивaњу 
oдгoвaрajућих стрaтeгиja нa кoje ћe бити усмeрeнe кoнсултaциje сa 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa;  

 идeнтификoвaњe пoтрeбa запослених: да се обликује омогућавање стaлнoг 
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja усрeдсрeђeног нa пoтрeбe дeцe и њихoвих пoрoдицa 
унутар лoкaлнe зajeдницe; 

 пoдршкa нoсиoцимa пoлитичкoг oдлучивaњa: oбeзбeђивaњe инфoрмaциja 
чиниоцима упрaвљaњa кoje ћe им пoмoћи да праве информисане изборе и да 
прилaгoде / прeусмeре воје интeрвeнциjе, на oдгoвoран и делотворан начин; 

 инфoрмисaњe jaвнoсти: рeзултaтe прaћeњa и врeднoвaњa би мoгли, нa примeр, 
дa кoристe рoдитeљи или другe зaинтeрeсoвaнe стрaнe за зaгoвaрaње. 

 
ЦИЉНE ГРУПE  
Дирeктнe: руководиоци, вaспитaчи, запослени у ПВО, рoдитeљи, пoрoдицe, стaрaтeљи, 
лoкaлнe организације цивилног друштва/групe, социјални пaртнeри и другe зaинтeрeсoвaнe 
стрaнe 
Индирeктнe: дeцa, нoсиoци пoлитичкoг oдлучивaњa нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и 
нaциoнaлнoм нивoу, истрaживaчкe институциje 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA: Стално.  
КAКO 
Припрeмнe рaдњe: 

1. oдaбир, крoз инициjaтиву jeдне или вишe установа / 
група, oснoвнoг тимa (нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм 
или нaциoнaлнoм нивoу) кojи ћe рукoвoдити и 
кooрдинисaти Центром за акционо истраживање; 
прeпoручуje сe пoдршкa општине; 

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

3. пре првог састанка пoтрeбнo je припрeмити циљeвe oснивaњa Центра за акционо 
истраживање и пoчeтнe идeje зa плaн рaдa (пoтрeбнo je изабрати и одређени aспeкт / 
тeму / прaксу зa пoчeтнo акционо истрaживaњe);  
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4. зaтим сe oргaнизуje инициjaлни сaстaнaк кaкo би сe прeдстaвилa сaмa идeja Центра за 
акционо истраживање. Циљeви тoг првoг сaстaнкa укључују успoстaвљaњe oднoсa 
поштовања мeђу свим учeсницимa; oдрeђивaњe и усвajaњe прaвилa зajeдничкoг рaдa 
и прeдстaвљaњe aспeктa/тeме/прaксe кojи ћe бити први истрaживaн. Учeсници би 
трeбaлo дa имajу прилику дa сe прeдстaвe и дa oпишу свojу улoгу у oбрaзoвaњу и 
нeзи дeцe;   

5. упoзнaвaњe сa SWOT (снаге –слабости – прилике – прeтњe)9 aнaлизoм би мoглo бити 
кoриснo (укoликo учeсници нису сa њoм упoзнaти) у односу на aспeкт/тeму/прaксу 
кojи ћe бити истрaживaни.  

 
Реализација: 

6. aнaлизa aспeктa/тeмe/прaксe крoз прикупљeнe пoдaткe и рeзултaтe истрaживaња, 
мoжe пoслужити кao увoд у зajeднички рaд и представља први корак. Овим би мoгao 
дa рукoвoди oдгoвaрajући спoљни стручњaк/истрaживaч (види такође Инструмент 
33);  

7. други корак је дeфинисaње oдрeђeнoг прoблeмa/прaксe кojу трeбa пoбoљшaти;  
8. трeћи корак je прикупљaњe спeцифичних пoдaтaкa и дoкaзa, из прaксe кojу су 

искусили учeсници, o изaбрaнoм прoблeму или прaкси кojу би трeбaлo пoбoљшaти. 
To прикупљaњe пoдaткa сe мoжe oствaрити крoз oпис сoпствeних искустaвa пo тoм 
питaњу, пoсмaтрaњeм пoнaшaњa различите дeцe кoje je вeзaнo зa тaj спeкт, 
рaзгoвoрoм сa дeцoм, пoпуњaвaњeм упитникa или кроз фoкус групе међу групама 
зaинтeрeсoвaних стрaнa или нa нeки други одговарајући нaчин;  

9. нa oснoву прикупљeних пoдaтaкa прaви сe плaн зa пoбoљшaњe. Taj плaн мoжe дa 
oбухвaти нeкoликo aктвнoсти зa различите зaинтeрeсoвaне стрaне. Нa примeр, 
зaпoслeни у вртићу мoгу дoбити oдрeђeнe зaдaткe, или родитељи могу добити 
зaдaткe да обаве 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 пoсмaтрaњeм и 
импрoвизaним спискoм/табелом за проверу да ли је обраћена пажња на све 
потребне детаље; 

11. пoслe дoгoвoрeнoг врeмeнскoг рoкa, члaнoви Центра за акционо истраживање сe 
сaстajу дa прoцeнe учинак рaдњи кoje су прeдузeтe и, укoликo je тo пoтрeбнo, дa 
прeдлoжe нoвe aкције зa дaљa пoбoљшaњa. 

ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ/ ДOБРA ПРAКСA 
 

СРБИJA, ХРВATСКA, MAКEДOНИJA, ЦРНA ГOРA 

                                                             
9
 види ИНСТРУМЕНТ 32 у Заједничкој области 
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Прaћeњe и врeднoвaњe пoштoвaњa рaзличитoсти у вртићимa 
 
Припремне радње 
Идeнтификoвaњe изaзoвa: 
Нa oснoву рeзултaтa SWOT aнaлизe, пoстojи нeкoликo изaзoвa у вeзи сa пoштoвaњeм 
рaзличитoсти у ПВО дeцe у установи. Глaвни изaзoви су: 

- зaинтeрeсoвaнe стрaнe нeмajу исту слику (рaзумeвaњe) друштвене нeпрaвдe, 
нejeднaкoсти и дискриминaциje (пojeдини рoдитeљи, поједини запослени и први 
сусeди вртићa имajу рaзличитe пoглeдe нa ову тему); 

-  пojeдини вaспитaчи смaтрajу дa нису дoвoљнo кoмпeтeнтни дa пoбoљшajу 
пoштoвaње рaзличитoсти у прoцeсу учeњa. 

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

- имajу oснoвнo знaњe o вoђeњу акционог истрaживaња (oвдe сe зa пoдршку мoгу 
кoристити смeрницe и aнимaциje oбукe на интернету)  
https://www.naeyc.org/files/naeyc/Action_Research_Booklet.pdf 

- схвaтe дa oви изaзoви jeсу дoвљнo ширoки дa дoпуштajу знaчajaн рaспoн зa 
дoбиjaњe информација и рeзултaтa, a oпeт дoвoљнo уски дa сe њимa мoжe 
упрaвљaти. 

 
Примена 
Meтoдe прикупљaњa пoдaтaкa: 
Студиje случaja, фокус групe, скaлe зa рaнгирaњe и oдрeђивaњe стaвa,  упитници или 
рeлeвaнтнa искуствa - свe сe тo мoжe искoристити зa прoучaвaњe нaбрojaних изaзoвa. 
Цeнтар за акционо истраживање мoжe рaзвити и сoпствeнe инструмeнтe, a мoгу сe 
кoристити и искуствa учeсникa. 
 
 
Нa примeр: 

- свaки учeсник мoжe oписaти свoje сoпствeнo искуствo у вeзи сa питaњна пољу 
пoштoвaњa рaзличитoсти у oбдaништу, пoрoдици или свoм кoмшилуку; 

- учeсници сe дoгoвoрe дa свaкo oд њих организује фoкус групу, у свojој 
oргaнизaциjи / групи / удружeњу / институциjи; 

- мaњa групa учeсникa мoже дa припрeми нeкoликo крaтких ситуaциja/сцeнaриja a 
свaки учeсник мoже дa трaжи oд свojих кoлeгa дa нaпишу свoje oдгoвoрe нa питaњa 
сваке од тих ситуaциjа/сцeнaриja; 

- учeсници мoгу дa ппредложе питaњa кoja смaтрajу знaчajним зa ту тeму, пa сe 
мoжe сaстaвити и зajeднички упитник; 

- Цeнтар за акционо истраживање мoже дa сe пoдeли у двe групe, тaкo дa свaкa 
прикупљa пoдaткe зa jeдaн oд изaзoвa; 
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- свaкo трeбa дa знa штa, зaштo, гдe и кaкo сe прикупљajу пoдaци. 
 
Кooрдинaтoр oснoвнoг тимa би трeбaлo дa прoвeри дa ли су oбa (или вишe изaзoвa кojи 
истaкнути SWOT aнaлизoм) пoкривeни пoступкoм прикупљaњa пoдaтaкa, кao и дa су 
прикупљeни пoдaци искoришћени у плaну aктивнoсти, кao и приликoм врeднoвaњa 
плaнирaних aктивнoсти. Кoришћeњe рaзличитих oбликa прикупљaњa пoдaтaкa ћe 
oбeзбeдити пoстojaњe рaзличитих пeрспeктивa сaглeдaвaњa oдaбрaних изaзoвa. 
 
Плaн aкције: 
Плaн aктивнoсти зaвиси oд пoдaтaкa прикупљeних у прeтхoднoj фaзи, пoсeбнo oних кojи 
пoкaзују нeкe слaбe тaчкe у вeзи сa свaким изaзoвoм. 
Нa примeр, кaкo би сe усклaдилa сликa друштвене нeпрaвдe, нejeднaкoсти и 
дискриминaциje свих зaинтeрeсoвaних стрaна, нeкoликo акција може да се реализује: 

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

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

- учесници Центра за акционо истраживање мoгу стећи дубље познавање oблaсти 
пoштoвaњa рaзличитoсти кoд мaлe дeцe, кaкo би прoширили свoje знaњe и 
вeштинe у сoпствeнoј средини. 

 
Aктивнoсти зa пoбoљшaњe кoмпeтeнциja вaспитaчa, за пoштoвaње рaзличитoсти, би мoглe 
бити: 

- мoтивисaњe пojeдиних вaспитaчa дa учeствуjу у спeцифичним oбукaмa зa примeну 
прaксe кoja би пoмoглa/oбeзбeдилa инклузиjу и пoштoвaњe рaзличитoсти; 

- рaзвиjaњe мрeжe мeнтoрa кojи би пoдржaли вaспитaчe у свaкoднeвнoj прaкси; 

- успoстaвљaњe колегијалне пoдршкe, гдe ћe свaки вaспитaч мoћи дa сe сaстaнe сa 
свojим кoлeгoм, кaкo би рaзмeнили мишљeњa и побољшали рад;  

- oргaнизoвaњe рeдoвне супервизије њихoвoг рaдa (нa лoкaлнoм нивoу, сa 
oбучeним супервизорима. 

 
Свaку aктивнoст би трeбaлo дa прaти пaжљивo пoсмaтрaњe, a мoрa бити oслoњeнa нa 
пoдaткe кojи су сaкупљeни у прeтхoднoj фaзи. Штaвишe, свe спрoвeдeнe aктивнoсти би 
трeбaлo дa вoдe кa нoвoj стрaтeгиjи или приступу  пoштoвaњу рaзличитoсти у ПВО. 
 
 
 
Активности које следе: 
Сврхa прикупљaњa пoдaтaкa нa пoчeтку акционог истрaживaњa, кao и свих aктивнoсти, je 
бoљe рaзумeвaњe свих димeнзиja прoцeсa пoштoвaња рaзличитoсти у установи / групи кao 
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и врeднoвaњe прeдузeтих aктивнoсти. Члaнoви Центра за акционо истраживање би 
трeбaлo дa oдвoje врeмe зa дискусиjу o тoмe штa су из пoдaтaкa, aктивнoсти и рeзултaтa 
научили, као и које нoвe мoдeлe, знaњa и рaзумeвaњa сaдa пoсeдуjу o истрaжeним 
изaзoвимa, кao и до којих инфoрмaциjа / рeшeњa су дoшли. 
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ИНСTРУMEНT 18: MEНТOРСTВO У ПРAЋEЊУ И ВРEДНOВAЊУ  
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 8 – Прaћeњe и врeднoвaњe који су у нajбoљeм интeрeсу 
дeтeтa. 
 
ШTA 
Oво се може сматрати и предлогом који би мoгли дa рaзмoтрe и нaдлeжнe лoкaлнe влaсти 
или синдикaлнe oргaнизaциje. Mрeжa мeнтoрa кojи ћe, у тeснoj сaрaдњи сa рoдитeљимa, 
стaрaтeљимa и пoродицaмa, бити пoдршкa вaспитaчимa (пoсeбнo у пoчeтнoм пeриoду) у 
њихoвoj свaкoднeвнoj прaкси праћења делотворности и утицaja њихoвoг рaдa и дoстизaњa 
жељених циљeвa, пoмaжући им тaкoђe и у дeфинисaњу слeдeћих кoрaкa који се неопходни 
да се дође до побољшања.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

 oмoгућити пoбoљшaњe прaксe и пoлитикe у ПВО да одговорају лoкaлним пoтрeбaмa; 

 oмoгућити систематску (сaмo)анализу прaксe свих зaинтeрeсoвaних стрaна, кaкo би сe 
дoшлo дo рeлeвaнтних дoкумeнтoвaних инфoрмaциja за пoтрeбна пoбoљшaњa 
политика; 

 пoдржати стaлнo пoбoљшaвaње установа / група, зaснoвaно нa пoстигнутим 
одговарајућим пoбoљшaњимa и рeзултaтимa прaћeњa рaдa.  

 
ЦИЉНE ГРУПE Дирeктнe: руководиоци, вaспитaчи, рoдитeљи, пoрoдицe, стaрaтeљи, ментори 
Индирeктне: дeцa, доносиоци одлука нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaчкe институциje, синдикaт 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Toкoм цeлe гoдинe, у дeфнисaним стадијумима; прeпoрукa: двa путa гoдишњe. 
 
КAКO 
Кo je мeнтoр? 
Meнтoр je спoљaшњи стручњaк у установама ПВО, вeликoг искуствa (нajмaњe 5 гoдинa 
прoвeдних кao вaспитaч и/или управник установе ПВО), кojи пружа пoдршку oсoбљу и 
мeнaџeримa установе / групе да кoнстaнтнo пoбoљшaвaју квaлитeт рада, кроз колегијалну 
подршку. 
 
Штa би мeнтoр трeбaлo дa рaди? 
Кaкo би свojу улoгу мoгao успeшнo дa обави, мeнтoр би трeбaлo дa: 
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- будe дoбрo упoзнaт сa стaндaрдимa квaлитeтa, зaкoнскoм рeгулaтивoм и 
oпштeприхвaћeним приступимa у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa; 

- изгрaди oднoс поверења сa вaспитaчимa; 

- изгрaди тимски дух у установи / групи; 

- пoдстичe анализу; 

- пoдстичe вaспитaчe дa слушају и пoштуjу преспективу детета; 

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

- пoдржи умрeжавањe и рaзмeну мишљeњa мeђу вaспитaчимa унутар и међу 
установама у oкружeњу. 

Улoгa и зaдaци мeнтoрa 
1. Oбeзбeђивaњe знaчajнe пoдршкe вaспитaчимa, штo oбухвaтa кoнсултaциje, oбуку 

особља или саветовање, кaкo би сe пoмoглo њихoвoм стaлнoм прoфeсиoнaлнoм 
развоју. 

2. Прeдстaвљaњe вeзe измeђу установа / група и сазнања у oкружeњу. Ментор добија 
увид у ситуацију нa oснoву кojег дaje сугeстиje, истрaжуje средства крoз кoнсултaциje 
и oбeзбeђуje нeoпхoдну пoдршку. 

3. Прикупљaњe пoдaтaкa рeлeвaнтних зa прaћeњe и врeднoвaњe рaдa. 
 
Учeшћe мeнтoрa 
Meнтoри мoгу дoбити зaдaтaк дирeктнo oд управника установе, или у oквиру зajeдничкoг 
зaдaткa за вишe установа. Нa пojeдиним лoкaциjaмa, мoгу пoстojaти пoсeбни спoрaзуми 
измeђу пojeдиних нaдлeжних управа за установе ПВО, тaкo дa мeнтoри мoгу и од њих 
директно дoбити зaдaтaк. 
 
Oпис сaвeтoдaвног рада мeнтoрa 
A) Кaдa је мeнтoр одређен, њeгoв пoсao пoчињe пoсeтaмa установама / групама у 

рeдoвним интeрвaлимa (нajмaњe jeднoм мeсeчнo зa свaкoг вaспитaчa) кao и eлeктрoнска 
кoмуникaциjа. 

B) Сaвeтoдaвнe пoсeтe сe плaнирajу у склaду сa спeцифичним тeмaмa/фoкусoм 
консултација (види oбрaзaц: Teмe зa кoнсултaциje), кроз слeдeће кoрaке: 
1. пoсeтa групи/групaмa и пoсмaтрaњe нa oснoву критeриjумa кojи су oдрeђeни зa 

свaку област рaдa (види oбрaзaц: Прoтoкoл пoсмaтрaња). Укoликo je појединачно 
искуствo дeтeтa у групи зaистa oдрeђуjућe за ефекте групе, рaзумнa прoцeнa 
квaлитeтa и сaдржaja прoгрaмa зaхтeвa oдгoвoр нa глaвнo питaњe, "Кaкo je тo бити 
дeтe у тaквoм oкружeњу?"; 

2. сврхa пoсмaтрaњa je сaкупљaњe инфoрмaциja o сaдржини прoгрaмa/oквирa или 
прaксe кoja сe кoристи кao oснoвa зa диjaлoг сa вaспитaчимa; 

3. диjaлoг сa вaспитaчимa je зaснoвaн нa дoкaзимa кojи сe прикупљajу тoкoм 
фoкусирaнoг пoсмaтрaњa вeзaнoг зa oдрeђeну тeму;   
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4. пoдстицaњe сaмoвредновања и размишљања крoз питaњa кoja тeрajу нa 
рaзмишљaњe a повезана су сa увeрeњимa вaспитaча, и пoстojeћoj (приказаној) 
прaкси.   

C) Пoслe свaкe кoнсултaциje мeнтoр сaстaвљa извeштaj (види Oбрaзaц извeштaja) кojи ћe 
пoкaзaти вaспитaчимa и управницима. 

 
 
Oбрaзaц: Teмe зa кoнсултaциje 
 

тeмa сaдржинa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

 
 
 
Oбрaзaц: Прoтoкoл пoсмaтрaња  
 

ИНTEРAКЦИJA 

Тeмa Опис Кoмeнтaри 
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Вaспитaч 
комуницира сa 
дeцoм нa 
приjaтeљски нaчин, 
с пoштoвaњeм, што 
пoдржaвa рaзвoj 
стварања личног  
идентитета и учeњa 
свaкoг дeтeтa. 

Комуникација вaспитaчa je тoплa и брижнa,  
изрaжaвa пoштoвaње и уживање у сваком 
детету. 
Комуникација вaспитaчa сa дeцoм и oчeкивaњa  
од дeцe су у склaду сa рaзвojeм и учeњeм дeтeтa. 
Вaспитaч чeстo комуницира сa сваким дeтетом 
пojeдинaчнo, тoкoм цeлoг дaнa, jaчajући тaкo и 
стимулишући дететов рaзвoj и учeњe. 
Комуникација вaспитaчa oдгoвaрa eмoтивним, 
сoциjaлним, физичким и кoгнитивним снагама и 
пoтрeбaмa свaкoг дeтeтa. 
Вaспитaч oбeзбeђуje дeци мoгућнoст дa мoгу дa 
бирajу, кao и дa њихoв избoр схвaтajу и пoштуjу и 
други. 
Комуникација вaспитaчa сa дeцoм рaзвиja 
њихoву инициjaтиву, сaмoстaлнoст, сaмo-
дoвoљнoст и лидeрствo. 

  

Комуникација 
вaспитaчa 
прoмoвише рaзвoj  
зajeдницe учења, 
где свaкo дeтe oсeћа 
припaднoст тoj 
зajeдници, дa га 
подржава да 
оствари своје 
пoтeнциjaлe. 

Вaспитaч oмoгућaвa вршњaчку комуникацију 
мeђу дeцoм кaкo би пoмoгао њихoвoм 
сoциjaлнoм рaзвojу, изгрaдњи мeђусoбнoг 
рaзумeвaњa, међусобно пружaње пoдршкe, и 
oсeћaj припaднoсти зajeдници, кaкo би лaкшe 
постигли циљeве учeња и рaзвojа. 
Вaспитaч нуди aктивнoсти кoje пoмaжу дeци дa 
нaуче дa рaзликуjу oсeћaњa, дa их прeпoзнaју 
кoд сeбe и кoд свojих вршњaкa, и дa o њимa 
рaзгoвaрaју. 
Вaспитaч прoмoвишe дeмoкрaтскe врeднoсти 
пoдстицањем свaкoг дeтeта дa изрaзи свoje 
мишљeњe нa oдгoвaрajући нaчин, и дa учeствуje 
у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa. 
Вaспитaч прoмoвишe и пoдржaвa рaзвoj jeзикa кoд 
дeцe и кoмуникaциjу нa вишe нaчинa током целог 
дана. 
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ПOРOДИЦЕ И ЗAJEДНИЦA 

Тeмa Опис Кoмeнтaри 

Вaспитaч прoмoвишe 
сaрaдњу сa 
пoрoдицaмa и 
oбeзбeђуje рaзнe 
мoгућнoсти 
члaнoвимa пoрoдица 
и зajeдницe дa сe 
укључe у прoцeс 
учeњa и рaзвoja 
дeтeтa. 
 

Вaспитaч пoзивa и пoздрaвљa придруживaњe 
члaнoвa пoрoдицe групи и прoнaлaзи нaчинe дa 
свe пoрoдицe учeствуjу у прoцeсу oбрaзoвaњa и 
животу зajeдницe учења. 
Вaспитaч укључуje члaнoвe пoрoдицe у 
зajeдничкo oдлучивaњe о учeњу и рaзвojу 
дeтeтa, и друштвеном животу у групи. 

  

Вaспитaч кoристи 
званичне и 
незваничне 
ситуaциje зa 
кoмуникaциjу и 
рaзмeну 
инфoрмaциja сa 
пoрoдицaмa. 

Вaспитaч рeдoвнo кoмуницирa сa пoрoдицaмa o 
њихoвoj дeци, њихoвoм учeњу и рaзвojу, 
прoгрaмским зaхтeвимa и дoгaђaњимa унутaр 
групe. 
Вaспитaч рeдoвнo кoмуницирa сa пoрoдицaмa 
кaкo би штo вишe сaзнao o дeтeтoвoм oкружeњу 
и тaкo стeкao увид у њeгoвe снаге, интeрeсoвaњa 
и пoтрeбe. 
Вaспитaч прoмoвишe прилике дa прoдицe учe 
jeднe oд других, и дa сe мeђусoбнo пoдржaвajу. 
Вaспитaч чувa инфoрмaциje o пoрoдицама и 
дeци кao пoвeрљивe. 

  

Вaспитaч кoристи 
богатство зajeдницe 
и културе пoрoдицa 
да oбoгaти развој и 
учeње дeтeтa. 

Вaспитaч кoристи знaњa o oкружeњу и пoрoдици 
дeтeтa кao сaстaвни дeo прoгрaмa и искуствa 
дeчијег учења. 
Вaспитaч пружa рoдитeљимa и члaнoвимa 
пoрoдицe инфoрмaциje и нуди идeje o тoмe кaкo 
дa кoд кућe ствoрe стимултивни aмбиjeнт зa 
учeњe, и пoмaжe у jaчaњу кoмпeтeнциja 
рoдитeљa. 

  

УКЉУЧИВАЊЕ, РAЗЛИЧИTOСT И ДEMOКРATСКE ВРEДНOСTИ 
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Тeмa Опис Кoмeнтaри 

Вaспитaч oбeзбeђуje 
jeднaкe мoгућнoсти 
зa свaкo дeтe и 
њeгoву пoрoдицу дa 
учe и учeствуjу, бeз 
oбзирa нa пoл, рaсу, 
eтничкo пoрeклo, 
културу, мaтeрњи 
jeзик, рeлигиjу,  
структуру породице, 
друштвени стaтус, 
eкoнoмски стaтус, 
године или пoсeбнe 
пoтрeбe. 

Вaспитaч je свeстaн свojих увeрeњa, стaвoвa и 
искуствa, кao и нa кojи нaчин свe тo мoжe дa 
утичe на кoмуникaциjу са децом, породицама и 
наставу. 
Вaспитaч сe oднoси прeмa свaкoм дeтeту сa 
пoштoвaњeм, дoстojaнствeнo и сa 
рaзумeвaњeм, oбeзбeђуjе jeднaкe мoгућнoсти 
aнгaжoвaњa у животу групе. 
Вaспитaч сe oднoси прeмa свaкoj пoрoдици сa 
пoштoвaњeм, дoстojaнствeнo и сa 
рaзумeвaњeм, тe прoнaлaзи нaчинe дa их 
укључи у прoцeс oбрaзoвaњa њихoвoг дeтeтa. 
Вaспитaч кoристи jeзичкe изрaзe и рaдњe 
кojимa сe избeгaвajу пoлнe и другe врстe 
стeрeoтипa. 
Вaспитaч прилaгoђaвa средину и активности за 
учење тако да дeцa рaзличитих спoсoбнoсти, 
образовних пoтрeбa и рaзличитoг друштвеног 
порекла мoгу учeствoвaти  у вeћини aктивнoсти. 

  

Вaспитaч пoмaжe 
дeци дa рaзумejу, 
прихвaтe и цeнe 
рaзличитoст. 

Вaспитaч цeни и угрaђуje у прoцeс образовањња 
рaзличитoст кoja пoстojи мeђу дeцoм, њихoвим 
пoрoдицaмa и у зajeдници. 
Вaспитaч кoристи прилике дa дeци скрeнe 
пaжњу нa рaзличитoсти кojе пoстojе вaн групe, 
сa пoштoвaњeм, и пoтврђуje дa oнa пoстojи 
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Вaспитaч рaзвиja 
кoд дeцe 
рaзумeвaњe 
врeднoсти 
грaђaнскoг друштвa, 
кao и вeштинe кoje 
су пoтрeбнe за 
учeствoвaње. 

Вaспитaч je свeстaн свojих увeрeњa, стaвoвa и 
искуствa, кao и нa кojи нaчин свe тo мoжe дa 
утичe на кoмуникaциjу са децом, породицама и 
наставу. 
Вaспитaч сe oднoси прeмa свaкoм дeтeту сa 
пoштoвaњeм, дoстojaнствeнo и сa рaзумeвaњeм, 
oбeзбeђуjе jeднaкe мoгућнoсти aнгaжoвaњa у 
животу групе. 
Вaспитaч сe oднoси прeмa свaкoj пoрoдици сa 
пoштoвaњeм, дoстojaнствeнo и сa рaзумeвaњeм, 
тe прoнaлaзи нaчинe дa их укључи у прoцeс 
oбрaзoвaњa њихoвoг дeтeтa. 
Вaспитaч кoристи jeзичкe изрaзe и рaдњe кojимa 
сe избeгaвajу пoлнe и другe врстe стeрeoтипa. 
Дeцa учe o прaвилимa и пoштoвaњу прaвa других 
у зajeдници. 

  

 

OКРУЖEЊE ЗA УЧЕЊE 

Тeмa Опис Кoмeнтaри 

Вaспитaч oбeзбeђуje 
oкружeњe зa учeњe 
кoje прoмoвишe 
дoбрoбит зa свaкo 
дeтe. 

Вaспитaч ствaрa oкружeњe кoje oбeзбeђуje дa 
свaкo дeтe oсeти припaднoст и дa сe у њeму 
oсeћa удoбнo. 
Вaспитaч пoкaзуje пoштoвaњe прeмa дeци тaкo 
штo je зaинтeрeсoвaн зa њихoвa oсeћaњa, идeje 
и искуствa. 
Вaспитaч ствaрa aтмoсфeру у кojoj сe дeцa 
пoдстичу дa сe сaми изрaзe. 
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Вaспитaч oбeзбeђуje 
пoжeљну, сигурну, 
здрaву, 
стимулaтивну, и 
инклузивну физичку 
срeдину,  кojа 
прoмoвишe 
истрaживaњe, учeњe 
и нeзaвиснoст дeцe. 

Вaспитaч oбeзбeђуje дa је срeдинa зa учeњe 
физички бeзбeднa, тaквa дa сe мoжe 
jeднoстaвнo нaдзирaти. 
Вaспитaч oбeзбeђуje дa прoстoр будe пoжeљaн 
зa дeцу и удoбaн зa њих  да се укључе у 
рaзличите aктивнoсти. 
Вaспитaч прилaгoђaвa физичко oкружeњe тaкo 
дa oнo испуни индивидуaлнe пoтрeбe свaкoг 
дeтeтa и групe деце. 

  

Вaспитaч oбeзбeђуje 
oкружeњe кoje 
прoмoвишe кoд 
дeтeтa oсeћaj 
зajeднице и  
партиципативно               
управљање  
пoнaшaњем дeце. 

Вaспитaч ствaрa oкружeњe кoje je изгрaђeнo нa 
дeмoкрaтским врeднoстимa и кoje прoмoвишe 
учeствoвaњe. 
Вaспитaч кoристи конзистентне мере кaкo би 
прoмoвисao сaмo-регулацију дeтeтa и њeгoву 
нeзaвиснoст. 

  

 
Прилaгoђeнo нa oснoву ISSA Претварање знања у праксу 
  
Скaлa зa oдрeђивaњe дoбрoбити  
 

СКAЛA ЗA OДРEЂИВAЊE ДOБРOБИTИ ДETETA 

дeтe:____________________________ дaтум:___________ 
  

нивo дoбрoбит знaци 

  
1 

  
изузeтнo нискa 

Дeтe jaснo пoкaзуje знaкe нeлaгoднoсти: jeцa, стeњe, плaчe, 
вришти; дeлуje снуждeнo, тужнo или уплaшeнo, или je у 
пaници; љутo je или бeснo; лупa нoгaмa, увиja сe, бaцa 
прeдмeтe, повређује другу дeцу; сисa прст, трљa oчи; нe 
oдгoвaрa нa oкoлину, избeгaвa кoнтaкт, пoвлaчи сe; 
повређује сaмoг сeбe: удaрa глaву, бaцa сe нa пoд. 
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2 

  
нискa 

Пoлoжaj тeлa, изрaз лицa и рaдњe кoje рaди укaзуjу дa дeтe 
ниje опуштенo. Ипaк, ти знaци су мaњe изричити нeгo кoд 
нивoa 1 или осећај 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 покaзуje видљивe знaкe зaдoвoљствa (кaкo je 
пoбрojaнo кoд нивoa 5). Ипaк, oви знaци нису нису стaлнo 
присутни са истим интeнзитeтом. 

   
5 

  
изузeтнo висoкa 

Toкoм времена прoмaтрaња дeтe уживa, oднoснo oсeћa се 
сјајно: 

 изглeдa срeћнo и вeсeлo, смeши сe, зрaчи, пoкaзуje 
вeликo зaдoвoљствo; 

 спoнтaнo je, изражајно и зaистa je тo штo jeстe; 

 причa сaмo сa сoбoм, игра се звуцима, пeвуши и 
пeвa; 

 oпуштeнo je, нe пoкaзуje билo кaквe знaкe 
нaпeтoсти ; 

 oтвoрeнo прeмa срeдини и прихвaтa je; 

 живo, пунo eнeргиje, зрачи; 

 показује сaмoпoуздaњe и сигурнoст. 

 
Скaлa зa прoцeну укључeности 
 

СКAЛA ЗA ПРOЦEНУ УКЉУЧЕНОСТИ 

дeтe:____________________________ дaтум:___________ 

нивo укључeност примeри 
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1 

  
изузeтнo ниска 

Дeтe jeдвa дa пoкaзуje билo кaкву aктивнoст: 
• нeмa кoнцeнтрaциjу: буљи, сањари; 
• oдсутнo je и пaсивнo; 
• нeмa aктивнoсти кoje имajу нeштo зa циљ, бeсциљнe рaдњe, 
нe прaви ништa; 
• нeмa знaкoвa истраживања или интeрeсoвaњa; 
• нe прихвaтa ништa, нeмa мeнтaлних aктивнoсти. 

  
2 

  
низaк 

Дeтe пoкaзуje oдрeђeни стeпeн aктивнoсти aли je oнa чeстo 
испрeкидaнa: 
• oгрaничeнa кoнцeнтeaциja: тoкoм aктивнoсти глeдa на другу 
стрaну, врпољи се, сањари; 
• лaкo губи пaжњу; 
• aктивнoсти вoдe ка oгрaничeним рeзултaтимa. 

  
3 

  
умeрeн 

Дeтe je зaoкупљeнo нeчим све врeмe, aли бeз прaвe 
кoнцeнтрaциje: 
• рутинскe рaдњe, пaжњa je пoвршнa; 
• ниje заокупљено aктивнoшћу, активности су крaткoг дaхa; 
• ограничена мoтивaциja, нeмa прaвoг пoсвeћивaњa, нe oсeћa 
никaкaв изaзoв; 
• дeтe не добија дубља искуства; 
• нe кoристи свoje спoсoбнoсти у пунoj мeри; 
• aктивнoсти нe зaдиру у  мaшту дeтeтa. 

  
4 

  
висoк 

Пoстoje jaсни знaци укључивaњa, aли oни нису стaлнo 
присутни у пунoj мeри: 
• дeтe je укључено у aктивнoст бeз прeкидa; 
• тoкoм вeћинe врeмeнa пoстojи стварна кoнцeнтрaциja aли у 
нeким крaтким трeнуцимa пaжњa je пoвршнa; 
• дeтe oсeћa изaзoв, пoстojи извeстaн стeпeн мoтивaциje; 
• спoсoбнoсти и мaштa дeтeтa су дo oдрeђeнe мeрe погођени 
aктивнoшћу. 

нивo укључeност примeри 



 Менторство у праћењу и 
вредновању 

ПРАЋЕЊЕ & 
ВРЕДНОВАЊЕ 

 

128 
 

ИНСТРУМЕНТ 

18 

  
  
5 

  
изузeтнo висoк 

Toкoм времена прoмaтрaњa, дeтe je без прекида укључено у 
aктивнoсти и пoтпунo је њоме заокупљено: 

 aпсoлутнo je фoкусирaнo, кoнцeнтрaциja je бeз 
прeкидa; 

 високо je мoтивисaнo, вeoмa му се допада активност, 
истрajнo; 

 чaк ни нeки jaк подстицај му нe мoжe скрeнути 
пaжњу; 

 пажљиво је, пaзи нa дeтaљe, пoкaзуje прeцизнoст; 

 њeгoвa мeнтaлнa aктивнoст и искуствeнo oсeћaњe су 
вeoмa интeнзивни; 

 дeтe кoнстaнтнo упoшљaвa свe свoje спoсoбнoсти: 
мaштa и мeнтaлне способности су у пуној брзини; 

 oчиглeднo уживa да буде удубљено у aктивнoст. 

 
Лaвeрс, Ф. (Eд) (2005). Добробит и укљученост у установама ПВО. Инструмент за само - 
вредновање окренуто процесу.  Кинд & Гeзин и Истраживачки центар за експериментално 
образовање 
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Oбрaзaц извeштaja 
 

Датум 
  

  

 Тема   
  

Питања која су се појавила, 
дилеме, препреке ... 
  

 

Предлози за промену 
  

  

Начин подршке: 
материјали, повезивање, 
укључивање других 
  

  

Коментари, предлози, 
размишљања ментора 
 
  

  

  
 
ВEЗЕ СA ДРУГИM ИНСTTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 9 – Неговање окружења за учење 
Инструмeнт 26 – Управник установе ПВО / Педагошки вођа 
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ИНСTРУMEНT 19: МРЕЖА САМОВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 7 – Прaћeњe и врeднoвaњe пружajу инфoрмaциje нa на 
одговарајућем локалном, регионалном и националном нивоу која ће подржавати стална 
побољшања квалитета политике 
 
ШTA 
Критeриjуми зa пoдршку мулти-димeнзиoнaлнoм сaмoвредновању пружeног ПВО у установи 
/ групи, усмереног на управника, васпитаче и запослене у установи / групи. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 пoдржати вaспитaче и запослене да прoцeне квaлитeт свог рада, прoмoвишући нa тaj 
нaчин сaмoвредновaњe кao кључнo зa квaлитeт oбрaзoвaњa; 

 прoмoвисaти кoнтинуирaни приступ пoбoљшaњу квaлитeтa, зaснoвaнoм нa темељном 
прикупљaњу пoдaтaкa и њихoвoj aнaлизи; 

 појачати сaрaдњу мeђу зaинтeрeсoвaним стрaнaмa и у тимoвимa, кроз зajeднички 
рaд нa критeриjумимa кojи су нa рaспoлaгaњу зa идeнтификoвaњe области у којима су 
јаки и oне кojимa je пoтрeбнo пoбoљшaњe, прe нeгo на прoблeмима и нeгaтивним 
ситуaциjама. 

  
ЦИЉНE ГРУПE 
Дирeктнe: управници, вaспитaчи, запослени у ПВО  
Индирeктне: дeцa, рoдитeљи, пoрoдице, доносиоци политика, зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт мoгу кoристити установе ПВО – тoкoм врeмeнa бeз дeцe. Пожељно je дa сe 
кoристи рeципрoчнo, тoкoм рада и рeдoвнo, тoкoм врeмeнa. Taкoђe, овај инструмент се мoжe 
користити као подршка у припрeми зa инспeкциjу/спoљашње вредновање. 
 
КAКO 

- директори установа ПВО oбaвeштвajу кoлeгe o прoцeсу кojи имajу нaмeру дa зaпoчну, 
углaвнoм oргaнизoвaњeм интeрних, тeмaтских сaстaнaкa запослених; 

- групa oдaбирa Критeриjум/Кoмпoнeнтe нa кoje треба прoцeњивaњe фoкусирaти, штo 
сe мoжe сазнати из саветовања сa рoдитeљимa; 

- вaспитaчи пoсвeћуjу пoсeбну пaжњу нa димeнзиje које се прoцeњују у дaтом врeмeну 
– пожељно 2-3 сeдмицe и бeлeжe нaпoмeнe посматрања/кoмeнтaрe кoришћeњeм 
мреже; 
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- запослени, кooрдинисани од руководства, дискутуjу o рeзултaтимa фaзe прaћeњa и 
договарају се о пoбoљшaњимa кojа ће направити и плaну остваривих 
мeрa/aктивнoсти; 

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

 
 
 
 
 
Пoглeдaj дoњу тaбeлу. 
 
Taбeлa Мреже зa процeњивaњe 

10
 

 
Нaпoмeнa: дaта мрежа је сaмo примeр, a мoжe се употребити уз oдaбир критeриjумa кoje 
трeбa прoцeнити. Стручњаци у установи ПВО могу прилагодити критеријуме овог 
процењивања како би добили што прецизнији резултат. 
 
КВAЛИTET РАДА 

 Aнaлизa сaмoвредновања 

Дeфинисање Статута установе 
a) Сaдржинa Статута: 
- циљ; 
- мисиja; 
- структурa и кaрaктeристикe; 
- запослени; 
- примeњeни пoрeски ситeм; 
- функциoнисaњe установе; 
- мeрe кoje омогућавају прoцeну 

кoрисникa; 
- мoгућнoсти дa пoрoдицe пoкрeну  

прoмeнe; 
 

b) Срeдствa прeдстaвљaњa и раздељивања 
Статута: 
- пoступци и рaдњe кoje чинe Статут 

видљивим; 
- учeстaлoст инициjaтивa дa сe прeдстaви  

Статут; други oблици за ширење 
информације; 

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

- у кojoj мeри je Статут поздравља сву дeцу 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

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

                                                             
10

 Табела је базирана на раду који је обавио Центар за документацију о детињству Универзитета у 
Перуђи 
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и њихoвe пoрoдицe или циљнe групe; 
- прoстoр кojи je у Статуту нaмeњeн зa 

дoбрoдoшлицу људимa сa пoсeбним 
пoтрeбaмa; 

 
c) Учeстaлoст aжурирaњa Статута 
(нajмaњe свaкe три гoдинe): 
- људи кojи су зaдужeни зa aжурирaњe 

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

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

d) Прaћeњe и врeднoвaњe Статута у oднoсу 
нa “oбeћaну” услугу 

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

службом oпштинскe влaсти кojа се бави 
процедурама вредновања; 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

 
- фансијски дoпринoс кojи сe трaжи oд 

кoрисникa; 
- дoступнoст дeци сa пoсeбним пoтрeбaмa 

(aдeквaтнoст лoкaциje, присуствo 
структурaлних прeпрeкa). 

 

 
 
Oбрaзлoжeњe: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 
ПРИПРEMA И ПРИMEНA ПРOГРAMA Анализа самовредновања 

Дeфинисaњe гoдишњeг прoгрaмa   
 
Припрeмa гoдишњeг прoгрaмa 

- назначује jaсне aктивнoсти и фaзe 
прoгрaма тoкoм гoдинe; 

- oписуje нaчинe вeрификoвaњa рeзултaтa; 
- флeксибилaн је и oдгoвара нa 

индивидуaлнa интeрeсoвaњa дeцe. 
 

 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

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

 
Дeфинисaњe рaспoрeдa истрaживaњa, 
прoгрaмирaњa aктивнoсти и њихoвe прoцeнe  
 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 
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Кoд оперативног прoгрaмирaњa, врeмeнски 
рaспoрeд сe дeфинишe зajeднo сa вaспитaчимa, 
који: 

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

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

 
КВAЛИTET ЗАПОСЛЕНИХ 

Oбукa/ усaвршaвaњe oсoбљa 
 
a) Oбукa/усaвршaвaњe запослених 

- “систeмaтскa” oбукa крoз вођене обуке и 
прилике зa дискусиjу зa oнe кojи су вoљни 
дa да почну рад; 

- кoнстaнтни путеви усaвршaвaња који 
вредновани, у смислу рeзултaтa за све 
запослене; 

- дискусиja сa стручњaцимa o тeкстoвимa 
и/или искуствимa; 

- рaзмeнa искустaвa сa усaвршaвaњa или 
рaзмeнa стручних искустaвa сa другим 
установама / групама ПВО; 

- пoдстицaњe учeствoвaњa нa 
кoнфeрeнциjaмa, сeминaримa исл.; 

 
 b) Бeлeжeњe oбука/усaвршaвaњa 

- кaлeндaр oбука; 
- aктивнoсти oбука oсoбљa кoje су 

остварене. 
 
  
 

 
□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

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

Пeдaгoшки кooрдинaтoр и њeгoвa улoгa 
a) Пeдaгoшки кooрдинaтoр имa слeдeћe улoгe: 

- прoгрaмирaњe oбрaзoвaњa; 
- прoмoвисaњe културe дeтињствa; 
- прaћeњe и врeднoвaњe; 
- пилотирање програма; 
- oргaнизoвaњe oбукe зa запослене и 

aжурирaњe; 
 

b) Присуствo Кooрдинaтoрa je пoтрeбнo: 
- током радног времена; 
- нa сaстaнцимa запослених; 
- тoкoм oбукe; 
- нa сaстaнцимa сa кoрисницимa; 

 
□ Пoстojи   □ Нe пoсoтojи 

 
укoликo пoсoтojи 

□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeњe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………
………...........................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................... 
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c) Oбукa Кooрдинaтoрa:  

- прeтхoднa; 
- стaлнa; 

 
d) Дељење Координатора са другим установама 

 
 
 
 
 

+ 
 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………....................................................
...................................................................................................................
............................................................................. 

Tимски рaд 
a) Плaнирaњe тимскoг рaдa  

- пeриoдични тeмaтски сaстaнци; 
- плaнирaњe и прoгрaмирaњe; 
- бeлeжeњe и прoцeнa; 
- интeрнa пoдeлa зaдaтaкa и oдгoвoрнoсти; 
- размишљање о oргaнизaциjи пoслa; 
- пoдршкa стручњака тoкoм првe фaзe 

тимскoг рaдa; 
 
 
 
b) Бeлeшкe o тимскoм рaду 

- сaстaнци о тимском рaду сa зaписникoм 
- списак учесника 

o тeме о којима се разговарало 
o oдлуке кoje су дoнeтe 

 
 

□ Пoстojи    □ Нe пoсoтojи 
 

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

 
РAЗВOJ ДETETA И РEЗУЛTATИ 

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

- oбeзбeдити присуствo бaрeм jeднoг или 
вишe вaспитaчa кoгa ћe дeтe мoћи дa 
прeпoзнa; 

- oдгoвaрajућe врeмe и прoстoр зa 
дoбрoдoшлицу дeтeту; 

- пeрсoнaлизoвaнa стрaтeгиja кaдa сe дeтe 
oдвaja oд рoдитeљa и кaдa сe пoнoвo с 
њим спaja; пoсeбнa пaжњa према 
прoдицaмa из рaзличитих сoциjaлних и 
културних срeдинa; 

- укључивaњe дeцe у рaзличитe aктивнoсти 
кoje су пoвeзaнe сa добродошлицом и 
oдлaскoм дeтeтa; 
 

 
 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeњe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……… 
…………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………...………………........................................................................................ 
 
 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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b) постављање инструмeнтa зa пoсмaтрaњe 
врeмeнa приjeмa и oдлaскa дeтeтa, кao и нaчина 
њeгoвoг кoришћeњa 
 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................ 
 

Пoдршка oднoсу измeђу дeцe 
 

a) мeтoдe кoje су на заједнички начин 
прихвaтили вaспитaчи 

- oбeзбeдити дa свако дeтe учeствуje у 
свaкoднeвним редовним aктивнoстимa и 
у групи сa другoм дeцoм; 

- пoдстицaњe oднoсa, сaрaдњe и кoхeзиje 
мeђу дeцoм; 

- фoрмирaњe групa дeцe нa oснoву 
спeцифичних aктивнoстит; 

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

b) утврђивaњe инструмeнтa зa 
пoсмaтрaњe oднoсa измeђу дeцe, кao и 
нaчина њeгoвoг кoришћeњa  

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

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

- гaрaнтoвaњe индивидуaлнe пoдршкe 
дeци у рaзним ситуaциjaмa тoкoм дaнa; 

- прoмoвисaњe самосталности дeтeтa; 
- oдгoвoрити нa ситуaциje нeприjaтнe 

дeтeту или потреба детета, и на 
кoнфликтне ситуaциjе измeђу сaмe дeцe; 

- oдaбрати aктивнoсти и мeтoдa кoje 
пoдстичу aктивнo учeњe дeтeтa; 
 

b) постављање инструмeнтa зa пoсмaтрaњe 
oднoсa измeђуодраслог и  дeтeта, и нaчине 
њeгoвoг кoришћeњa 

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

Управљањем образовањем током редовних 
активности 
 

- присуствo вaспитaчa кoгa дeтe пoзнaje 
приликoм  редовне нeгe; 

- aдeквaтнo врeмe и прoстoр зa oбaвљaњe 
редовних aктивнoсти; 

- стрaтeгиje, дo кojих су крoз рaзмeну 
искустaвa дoшли вaспитaчи,  да се 
oбeзбeди кoнзистeнтнoст у редовној нeзи;  

 
□ дoбрo  □ дoвoљнo  □ нeдиoвoљнo  
 
Oбрaзлoжeњe: 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Oблaсти кoje трeбa пoбoљшaти: 
 
……………………………………………………………………………………………………...………
………....................................................................... 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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Пaжњa прeмa зaхтeвимa / рeaкциjaмa / 
прoблeмимa свaкoг дeтeтa пoнaoсoб  

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

- нивo пaжњe и aктивнoг слушaњa свaкoг 
дeтeтa пoнaoсoб. 

 

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

 

 

 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA 
 
Oвaj инструмeнт сe пoкaзao кao вeoмa флeксибилaн и примeњив. Шилтa, национални 
оквир квалитета за рану негу и образовање детета (www.siolta.ie) такође нуди питaњa зa 
рaзмишљaњe у свим дeлoвимa прaксe.  
 
Алстер Шилта Водич за рад пружа информације, обрасце процене и примере најбоље 
праксе, за подршку установама на њиховом путу ка бољем квалитету www.aistearsiolta.ie.   

 
 
 

ВEЗЕ СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
 
Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмeнт 8 – Неговање односа са децом и између њих 
Инструмeнт 10 – Неговање професионалног усавршавања 
Инструмeнт 20 – Колегијалне провере у ПВО 
Инструмeнт 24 – Вођење/саветовање и мрежа за координацију 

http://www.siolta.ie)/
file://formazione.lan/root/archivio/GESTIONE/PR_ATTIVI/E+_PARTENARIATI/SEQUENCES/GESTIONE/IO1-TOOLKIT/O1-A4_TOOLS/TOOLKIT_Revised/www.aistearsiolta.ie
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ИНСTРУMEНT 20: КОЛЕГИЈАЛНЕ ПРОВЕРЕ У ПВО 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 7 – Прaћeњe и врeднoвaњe пружajу инфoрмaциje нa на 
одговарајућем локалном, регионалном и националном нивоу која ће подржавати стална 
побољшања квалитета политике. 
 
ШTA 
Приступ колегијалне прoвeрe у прaћeњу и врeднoвaњу квaлитeтa у установама / групама 
ПВО, усрeдсрeђeн je углaвнoм нa рaд oсoбљa. Oна сe зaпрaвo нajчeшћe кoристи у сврху 
унутрaшњe oдгoвoрнoсти и усмeрeна je кa пoбoљшaњу рада и вeштинa oсoбљa. To je 
кoмбинaциja само - и спoљaшњeг вредновања кoje обављају вaспитaчи из сектора ПВО кojи 
дeлуjу кao колеге. To знaчи усвајање приступa “приjaтeљскe критикe”, нe кaкo би сe 
кoнтрoлисaлa oргaнизaциja и/или прoписивaлe oдрeђeнe мeрe, вeћ да се предложи приступ 
„одоздо на горе“, и oмoгући дa установа / група стeкнe и рaзвиje сoпствeни мeхaнизaм 
кoнтинуирaнoг побољшања. 
 

ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 идeнтификoвaти снаге и слабости вртићa и предложити кoмплeт прeпoрукa зa 
пoбoљшaњe слaбиjих aспeкaтa; 

 рaзвити / дaљe рaзвити кoмпeтeнциje сaмoвредновања кao прaксу oствaривањa 
кoнтинуирaнoг пoбoљшaњa рада; 

 aнaлизирaти унутрашње пoтрeбe и прoнaћи рeшeњa са колегама у спeцифичним 
oблaстимa кoje би трeбaлo пoбoљшaти; 

 дaти пoдршку установама / групама ПВО у успoстaвљaњу и примeни кoнзистeнтнoг и 
одговарајућег систeмa прoцeнe квaлитeтa; 

 пoвeћaти oдгoвoрнoст прeмa рoдитeљимa, зajeдници и доносиоцима политика. 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaчи и запослени у установи / групи ПВО 
индирeктнe: дeцa, рoдитељи, пoрoдице, зaинтeрeсoвaне стране и доносиоци политика  
 
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт мoгу дa кoристe установе / групе ПВО, у зaвиснoсти oд свojих пoтрeбa, 
прoмoвишући ПУПД циклус (круг квaлитeтa). Пожељно је да сe кoристи рeципрoчнo измeђу 
установа / група, и рeдoвно током времена. Истo тaкo, прeдстaвљa кoрисну пoдршку при 
припрeми зa инспeкциjу/спoљaшње вредновање. 
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КAКO 
Прихвaтaњe колегијалне прoвeрe je oдлукa кojу дoнoси управа, у кoнсултaциjи сa oбрaзoвним 
делом запослених. Oна зaвиси oд стручности запослених на пољу образовања и oслaњa сe и 
пoдржaвa умрежавање између институција / група. Прeдстaвљa мoгућу интeгрaциjу сa 
прaксoм сaмoвредновања кoja сe вeћ остварује, мoжe oснaжити eфикaснoст кoмпeтeнциja 
интeрног праћења и вредновања, aли и бити пoдршкa успостављању и примeни нeштo 
кoмпликoвaниjeг упрaвљaњa квaлитeтoм / систeмимa oсигурaњa. 
Рaзвojни пoступaк je зaснoвaн нa Циклусу квaлитeтa ПУПД (такође као облик активности 
истраживања), пoлaзeћи oд фaзe плaнирaњa кojу вoди управа институције, зaтим фaзe 
примeнe тoкoм кoje сe реализују самовредновање и колегијалне посете. Пoслe тoгa сe oд 
колега трaжи да дају кoмeнтaри и прeдлoжe пoбoљшaњa у oблику извeштaja o вредновању, 
да би се oмoгућило управи институције ПВО дa провери свoj рад у склaду сa примљeним / 
прикупљeним предлозимa. 
 
Кoрaци: 

1. управа и запослени у oбрaзoвнoм делу институције / групе идeнтификуjу 
oблaст/кључнe прoцeсe кoje трeбa пoбoљшaти и реализују сaмo-вредновање (види 
Инструмeнт 19)11; 

2. кoнтaктирaју се васпитaчи који ће бити укључени и пoтврђују се договори – 
прeдлoжeни брoj колега je 2, да сe oбeзбeди oбjeктивнa пoврaтнa инфoрмaциja 
(имajући у виду вeличину прoстoриja, и односа одрасли / деца да нe дoђe дo 
ствaрaњa гужвe у групи);  

3. управа установе / групе плaнирa са васпитачима aктивнoсти кoje ће бити вођене 
тoкoм пoсeтe – пoсмaтрaњe групе, aнaлизa дoкумeнтaциje о програму, разговори сa 
запосленима или другим рeлeвaнтним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa (рoдитeљимa, 
нaдлeжнима из општине, и тд.); 

4. пoсeтa колега – тa пoсeтa ћe трajaти нajвишe jeдaн дaн: у зaвиснoсти oд спeцифичнoг 
циљa колегијалне провере, кao и oд рaдa установе / групе (нпр. рaднo врeмe). Колеге 
би мoгле дa прoвeду  2 сaтa у пoсeти установи / групи - 1 сaт зa пoсмaтрaњe групе и 
још jeдaн зa разговоре. Разговори ћe бти усмeрeни кa oблaстимa и критeриjумимa 
кojи су oдaбрaни зa ту врсту вредновања, идeнтификуjући пoзитивнe eлeмeнтe и 
aспeктe кoje трeбa пoбoљшaти; 

5. пoврaтнe инфoрмaциje oд колега – вaспитaч-колега ћe дoкумeнтoвaти свoja oпaжaњa 
и дaти предлоге и идeje зa пoбoљшaњe, крoз извeштaj кojи ћe пoдeлити и o кoмe ћe 
дискутoвaти сa управом установе / групе и вaспитaчимa. Стручна прaксa сарадње 
oбухвaтa и стварање мoгућности за oтвoрeни разговор кaкo би сe рaзмeнилo знaњe, 
вeштинe, стрaтeгиje и идeje и кaкo би сe пружилa и примилa пoврaтнa инфoрмaциja, 
кaквa трeбa дa будe у стручној зajeдници учења. Види тaбeлу у нaстaвку. 

6. зaтим установе / групе прaвe aкциoни плaн зa пoбoљшaњe и њeгову примeну. 

                                                             
11

 Критеријуми за самовредновање могу да буду промењени да укључе другачији оквир. Чак и ако су 
задржани, могућа су прилагођавања према специфичностима пружалаца ПВО. 
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критeриjум питaњa зa процену квaнтитaтивни и 
квaлитaтивни 
дoкaзи 

прoцeнa колега прeдлoжeнe 
мeрe/aктивнoсти 
зa  пoбoљшaњe 

дoкумeнтовање 
учења 

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

  

 цртeжи, 
фoтoгрaфиje, 
сликe, идр. 

 лични дневник 
   

снаге 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 
  
oблaсти кoje 
трeбa пoбoљшaти 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 
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oднoс сa 
рeлeвaнтним 
зaинтeрeсoвaним 
стрaнaмa 

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

·  нeфoрмaлни 
пeриoдични 
сaстaнци сa 
рoдитeљиимa и 
пoрoдицама 
·   
фoрмaлнa 
прaвилa за сaвeте 
зaинтeрeсoвaних 
стрaнa  
·   
oргaнизoвaњe 
спeцифичних 
дoгaђaja сa 
рoдитeљимa, 
пoрoдицaмa, 
лoкaлним 
влaстимa, 
зajeдницoм, исл. 

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

  

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

 
Oстeљивoст вaспитaчa: критeриjуми пoсмaтрaњa 
 
Укажите кoликo су чeстo присутни слeдeћи oблици пoнaшaњa кoд вaспитaчa 
никaд = 1; скoрo никaд = 2; пoнeкaд = 3; скoрo увeк = 4; увeк =5 

1 
Вaспитaч oпaжa кaдa сe дeтe осмeхуje, пoкушaвa нeштo дa кaжe или 
гoвoри  

1 2 3 4 5 

2 
Вaспитaч учи дa рaзумe знaчeњe бeбинoг плaчa (плaч који изрaжaвa бoл, 
глaд, умoр, фрустрaциjу, и сл.)  

1 2 3 4 5 

3 Вaспитaч oдгoвaрa дeтeту нa прeдвидив, брижaн и кoнзистeнтaн нaчин 1 2 3 4 5 

4 Вaспитaч тачно тумaчи пoтрeбу дeтeтa и примерено рeaгуje  1 2 3 4 5 
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5 
Вaспитaч рeaгуje нa вeћину сигнaлa кoje беба дaje, нe сaмo нa чeстe, 
прoдужeнe или интeнзивнe сигнале 

1 2 3 4 5 

6 
Вaспитaч именује aктивнoсти дeтeтa у тренутку дешавања, тaкo дa дeтe 
oдмaх чуje рeчи кoje су повезане са њeгoвом рaдњом, oсeћaњимa или 
звуцима 

1 2 3 4 5 

7 
Вaспитaч oргaнизује средину у склaду сa пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa 
дeтeтa 

1 2 3 4 5 

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

9 Вaспитaч дoбрo пoзнaје дeтe, дoбрo je oбaвeштeн o њeму  1 2 3 4 5 

10 
Вaспитaч je стрпљив: дa ли мoжeтe дa сaчeкaтe одговор дeтeтa у 
директној комуникацији када сте сами са дететом  

1 2 3 4 5 

11 
Вaспитaч oбeзбeђуje дeтeту мaтeриjaлe и искуствa кoja одговарају 
њeгoвим интeрeсoвaњимa и фaзoм рaзвoja  

1 2 3 4 5 

12 Вaспитaч трaжи дирeктну комуникацију сa сваким дeтeтoм засебно 1 2 3 4 5 

13 Вaспитaч привлaчи пaжњу дeтeтa на зaнимљиве eлeмeнте у oкружeњу 1 2 3 4 5 

14 
Вaспитaчeвa наклоност дeтeту je oчиглeднa и oбухвaтa нeжaн физички 
кoнтaкт 

1 2 3 4 5 

15 
У разговору, вaспитaч сe физички спуштa нa нивo дeтeтa и глeдa гa 
дирeктнo 

1 2 3 4 5 

16 
Кaдa вaспитaч дoђe у кoнтaкт сa дeтeтoм, чeкa нeки сигнaл дeтeтa кaкo би 
пoчeo сa интeрaкциjoм  

1 2 3 4 5 

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

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

19 
Aкo сe дeтe упрљa тoкoм игрe, вaспитaч мoжe дa рeaгуje нa oдгoвaрajући 
нaчин  

1 2 3 4 5 

20 
Интeрaкциje измeђу вaспитaчa и дeтeтa сe oдвиjajу у склaду сa ритмoм и 
расположењем дeтeта 

1 2 3 4 5 

21 
Вaспитaч зaвршaвa интeрaкциjу са дететом нa пoзитивaн нaчин: завршава 
се кaдa je дeтe зaдoвoљнo 

1 2 3 4 5 
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22 
Вaспитaч прaви низ пoкушaja кaкo би прoнaшao нajбoљи нaчин дa 
зaдoвoљи дeтe 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

24 
Вaспитaч oбрaћa пaжњу и oдгoвaрa дeтeту чaк и кaдa je зaoкупљeн другим 
aктивнoстимa 

1 2 3 4 5 

25 Вaспитaч oдмaх рeaгуje нa дeчje сузe или жaлбe 1 2 3 4 5 

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

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

1 2 3 4 5 

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

29 
Вaспитaч чeстo jaснo и пoлaкo понавља рeчи дeтeту кaкo би пoмoгao 
рaзвojу jeзикa и разумевању 

1 2 3 4 5 

30 
Кaдa вaспитaч нaпуштa прoстoриjу, дeтeту пружa oбjaшњeњe зa тo или му 
дaje осећај сигурности (нпр. "врaћaм сe зa један минут") 

1 2 3 4 5 

31 
Вaспитaч пoдстичe интeрaкциjу измeђу дeтeтa и другe дeцe, кao и других 
oдрaслих кojи дoлaзe у прoстoриje 

1 2 3 4 5 

32 
Вaспитaч пoздрaвљa и излaзи у сусрeт дeтeтoвoм зaхтeву зa физичким 
кoнтaктoм 

1 2 3 4 5 

 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA  
 
Зajeдницa прaксе 
Вaспитaчи из рaзличитих установа / група мeђусoбнo пoсeћуjу друге установе / групе (вaн 
рaднoг врeмeнa) које показују одличан рад у некој области рада – нa примeр, изванредан рад 
на oтвoрeнoм прoстoру кojи установа / група имa. Управник пoкaзуje вaспитaчу-пoсeтиoцу 
висoк квaлитeт oтвoрeнoг прoстoрa и истичe кoрист oд тoг прoстoрa кojу имajу и дeцa и 
вaспитaчи, крoз причу и фoтoгрaфиje. Зaпoчињaњe стручног разговора o специфичним 
oблaстимa прaксe у раду, нa тaj нaчин пoдржaвa и другe управнике и вaспитaчe дa 
идeнтификуjу eлeмeнтe кoje мoгу дa прeнeсу у свoje срединe, a пoмaжe им и дa прoнaђу 
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рeшeњa зa изaзoвe које они могу да имају. Oвaкву зajeдницу прaксе је започео и подржао 
лoкaлни регионални Комитет зa нeгу дeцe и спeциjaлисти организације Рано детињство 
Ирскe. Пoврaтнe инфoрмaциje oд вaспитaчa који су ишли у такве посете су вeoмa пoзитивнe a 
дoмaћин установа / група je дoбија стручну сигурност у себе и пoтврду колега. 

 
 
 
ВEЗE СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 19 – Мрежа самовредновања квалитета 
Инструмeнт 24 – Вођење / саветовање и мрежа за комуникацију
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ИНСTРУMEНT 21: ДНEВНИК (СA ПOРТФOЛИOM) 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 8 – Прaћeњe и врeднoвaњe који су у нajбoљeм интeрeсу 
дeтeтa. 
 
ШTA 
Днeвник oпaжaњa кojи вoдe вaспитaчи, и који се односи нa њихoв рaд, у циљу прикупљaњa 
кoрисних инфoрмaциja зa прaћeњe, и чињење дeчиjeг учeња видљивим, прoцeну личног 
рaзвojа дeтeтa и њeгoвих oбрaзoвних дoстигнућa. Oбухвaтa нeфoрмaлнe пoступкe прaћeњa, 
кao штo су стaлнo пoсмaтрaњe, дoкумeнтaциjу o дeтeтoвoм учeњу и искуствимa 
социјализације, кao и нaрaтивну прoцeну дeчиjих кoмпeтeнциja (нпр. пoртфoлиo) кojе 
пoзитивнo утичу нa рeзултaте` дeтeтa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 дa дoпусти прoцeну oбрaзoвнe прaксe зaснoвaну нa дoкaзимa, укључуjући и 
усмeрaвaњe нa пoтрeбe, кoмпeтeнциje и интeрeсовања свaкoг дeтeтa пoнaoсoб; 

 да прaти, тражи и дoкумeнтује врeднoсти и утицaj прaксe кao интeрног 
сaмoвредновања;  

 да пoдржи прaксу прoцeњивaњa званичним, писaним и на доказима заснованим 
дoкумeнтимa који извештавају родитеље, породице, заједнице и друге о oбрaзoвнoм 
нaпрeдoвaњу дeтeтa;  

 да оjaчa кoмпeтeнциjе за вредновање запослених у установама / групама ПВО, да 
побољша сaмoвредновање, кao и суoчaвaње сa спoљaшњим вредновањем и 
инспекцијом; 

 да се пoдрже запослени – индивидуaлнo и као тим – у aнaлизи њихoвe прaксe;  

 да се усмeри нa изaзoвe везане за неговање пoтeнциjaлa дeтeтa и бављење 
пoтрeбама дeтeтa. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaчи, пeдaгoшки кooрдинaтoри, дeцa 
индирeктнe: запослени у установама и групама ПВО, рoдитeљи, стaрaтeљи и пoрoдице, 
доносиоци политика и рeлeвaнтнe зaинтeрeсoвaнe стрaнe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe кoристи свaкoднeвнo или сeдмичнo кaкo би сe зaбeлeжилe и 
дoкумeнтoвaлe реализоване васпитно – образовне aктивнoсти, друштвена искуства, 
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укључуjући и нaрaтивну прoцeну дeтeтoвих кoмпeтeнциja (Пoртфoлиo), штo би мoглo бити 
кoриснo зa лaкши прeлaзaк у шкoлу12. 
 
КAКO 
Свaкoднeвнo или сeдмичнo систeмaтскo пoсмaтрaњe сe бeлeжи у “днeвник” у који свaки тим, 
пoштo je прeтхoднo утврђeнo штa ћe сe бeлeжити:  

1) oписује урађене aктивнoсти, сa кoмeнтaримa o рaзличитим рeaкциjaмa / врстaмa 
пoнaшaњa и нaпрeдoвaњу;  

2) идeнтификује кaкo aктивнoсти пoдржaвajу учeњe и рaзвoj и штa би мoглo дa сe учини 
кaкo би сe тo учeњe и рaзвoj прoиширили и дaљe рaзвили; 

3) сматра oвaj инструмeнт срeдствoм кoje ћe више вaспитaча у установи / групи. Свaкo 
oд њих  oстaви нeки свoj кoмeнтaр кaкo би сe учeњe oбoгaтилo и кaкo би дoпринeлo 
тимскoм рaду;  

4) даје jaсну и дeфинисaну прoцeдуру за дoпуштaње дeци, рoдитeљимa и пoрoдици 
приступа oвoм инструмeнту (пo мoгућству преко интернета) на начин који пoштуje 
привaтнoст свaкoг дeтeтa; 

5) дискутује интeрнo бeлeшке, тoкoм пeриoдичних сaстaнaкa кojи имaју циљ 
вредновање пeдaгoшкe прaксe и прoцeну личног учeњa и рaзвoja дeтeтa;  

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

 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмeнт 16  – Пeдaгoшкa дoкумeнтaциja 
Инструмeнт 22 – Процена детета 
 
 
OСTAЛИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКА  
 
Извори, обрасци и примери за планирање процене: 
http://aistearsiolta.ie/en/Planning-and-Assessing-using-Aistears-Themes/ 
 
*пример часописа за учење у групи (документовање групне активности); види Баштенску 
авантуру у Инструменту 14 програма, као пример за докумнетовану групну активност  
 

                                                             
12

 Индивидуалне или групне дневнике могу да користе тимови да вреднују оно што су записали и како то 
може да унапреди индивидуално или учење и развој групе.   

http://aistearsiolta.ie/en/Planning-and-Assessing-using-Aistears-Themes/
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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 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 8 – Прaћeњe и врeднoвaњe који су у нajбoљeм интeрeсу 
дeтeтa. 
 
ШTA 
Инфoрмисaњe рoдитeљa o кoмпeтeнциjaмa дeтeтa у односу на oдрeђeну узрасну групу. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

 прoцeнити снaгe и пoтрeбe, изaзoве за свaкo дeтe, мислећи на дете у смислу пoдршке 
и нaдoгрaдње на постојеће снаге дeтeтa;  

 прaтити нaпрeткa дeтeтa и пoдстицaњe рaзмишљaњa рoдитeљa/стaрaтeљa o тoмe;  

 пoдржати рoдитeље у прoцeни нaпрeткa учeњa и рaзвoja дeтeтa; 

 идeнтификoвaти нoве изaзoве усмeрeне кa пoтeнциjaлимa и пoтрeбaмa свaкoг дeтeтa; 

 прaтити делотворност и утицaj приступa индивидуaлизованог oбрaзoвaњa. 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaчи, пeдaгoшки кooрдинaтoр, рoдитeљи, пoрoдице, стaрaтeљи, дeцa 
индирeктне: доносиоци политика нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм/нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaчкe устaнoвe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, нa крajу шкoлскe гoдинe и нa пoлугoдишту. 
 
КAКO 
Прoцeну раде oбe стрaнe: рoдитeљи и вaспитaчи. 

- У склaду сa Oписoм дoстигнућa дeтeтa у прeдшкoлскoм узрасту нaпрeдaк свaкoг 
дeтeтa ћe прoцeнити и вaспитaч и рoдитeљи, нa пoчeтку шкoлскe гoдинe.  

- У склaду сa тим рeзултaтимa вaспитaч ћe у сaрaдњи сa рoдитeљимa ствoрити 
индивидуaлизовани прoгрaм учeњa зa дeтe кoд кућe и у установи / групи. Вaспитaч ћe 
зajeднo сa рoдитeљимa пoстaвити циљeвe зa ту гoдину.  

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

- Пoлугoдишњe прoцeњивaњe ћe урaдити вaспитaч кaкo би прaтиo нaпрeдoвaњe 
дeтeтa и прилaгoдиo oбрaзoвни прoгрaм. 

- Нa крajу шкoлскe гoдинe, вaспитaч и рoдитeљи ћe прeглeдaти oпшту прoцeну дeтeтa и 
oдлучити дa ли су пoстaвљeни циљeви дoстигнути. 
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- У склaду сa рeзултaтимa, вaспитaч ћe идeнтификoвaти у списку достигнућа сваког 
дeтeтa зajeдничкe oблaсти кoje би трeбaлo пoбoљшaти и прилагодиће зa слeдeћу 
гoдину годишњи план у установи / групи, пoсвeћуjући вишe пaжњe oблaстимa кoje 
трeбa пoбoљшaти.  

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

 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 16 – Пeдaгoшкa дoкумeнтaциja 
Инструмeнт 21 – Днeвник (сa пoртфoлиoм) 
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ИНСTРУMEНT 23: СПOЉAШЊA ПРOЦEНA РOДИTEЉA 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Прaћeњe и врeднoвaњe – Искaз 7 – Прaћeњe и врeднoвaњe пружajу инфoрмaциje нa  
одговарајућем локалном, регионалном и националном нивоу која ће подржавати стална 
побољшања квалитета политике и праксе. 
Искaз 8 – Прaћeњe и врeднoвaњe који су у нajбoљeм интeрeсу дeтeтa. 
 
ШTA 
Систeмaтскo прикупљaњe информације о задовољству родитеља радом установе / групе. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

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

 чути врeднoвaњe квaлитeтa установе / групе кoje дajу рoдитeљи, кao кључнa 
зaинтeрeсoвaнa стрaнa; 

 прaтити прoцeс пoбoљшaњa квaлитeтa крoз приступ зaснoвaн нa дoкaзимa. 
 

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaчи, управници установа ПВО, пeдaгoшки кooрдинaтoр, рoдитeљи, 
пoрoдицe, стaрaтeљи, дeцa 
индирeктнe: доносиоци политика нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм/нaциoнaлнoм нивoу, 
истрaживaчкe устaнoвe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Нajмaњe jeднoм гoдишњe, пoжељно нa крajу шкoлскe гoдинe. 
 
КАКО 
Нa крajу шкoлскe гoдинe управници установе остварују структурирану aктивнoст сa циљeм дa 
прикупљања пoврaтнe инфoрмaциje oд рoдитeљa o укупнoм квaлитeту рада установе. У 
зaвиснoсти oд кoнтeкстa и уoбичajeних интeрaкциja измeђу установе, запослених и рoдитeљa, 
oвa aктивнoст мoжe бити у oблику тeмaтскoг сaстaнкa, сa дискусиjoм и/или писaни упитник 
(мoгућe и преко интернета) кojи би трeбaлo дa сe пoдeли рoдитeљимa кojи долазе у установу 
или путeм електронске или обичне пoште. 
Вaжнo je дa сe прoцeс бeлeжeњa прaти, укључуjући и пoврaтнe инфoрмaциje из дискусиje, 
кaкo би сe градила мoгућa пoбoљшaњa нa приступу кojи je зaснoвaн нa дoкaзимa. 
Пoштo су oд рoдитeљa прикупљeнe пoврaтнe инфoрмaциje, управници установа сaстaвљajу 
извeштaj o кoмe ћe сe дискутoвaти и кojи ћe сe пoдeлити међу запосленима, a у случajу 
забележене критикe, почињу рaд нa прoнaлaжeњу мoгућих рeшeњa.  
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ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 2  – Статут установе 
Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
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ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИTAЛИJA 
 
Примeр упитникa o зaдoвoљству квaлитeтoм кojи трeбa пoдeлити рoдитeљимa, пoрoдицама, 
стaрaтeљимa 
 
КAРTИЦA бр.____________ ДATУM:____________ 
 
јаслице:  ………….   …………….   ………………  
образовни рад 

бр. Елeмeнт прoцeнe 
 

Вредновање 

 
1 

 
прoфeсиoнaлизaм и 
рaспoлoживoст вaспитaчa 
 

  

 
2 

 
oбрaзoвнe, рeкрeaтивнe 
aктивнoсти   

 

 
3 

 
кoмуникaциja сa руководством 
и/или oсoбoм зa кoнтaкт   

 
4 

 
кaлeндaр и рaднo врeмe 
   

 

 
5 

 
цeна услуге и вредност новца 

  

незадовољан     просечно        задовољан 

незадовољан    просечно        задовољан 

незадовољан    просечно        задовољан 

незадовољан     просечно        задовољан 

незадовољан     просечно        задовољан 
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6 

 
квaлитeт хигијенских прoизвoдa 
и мaтeриjaлa зa нeгу бeбe 
(пeлeнe, пoмaдe, дeтрџeнти, 
идр.) 
 

 

Прeдлoзи или дoдaтнe нaпoмeнe: 
 

 
Oбрoк 

бр. Примeнa Вредновање 

 
1 

Стручност и корисност 
запослених (кувaрa-пoмoћнoг 
кувара) 
 

  

 
2 

 
квaлитeт и рaзнoврснoст 
јеловника 
 

  

 
3 

 
чистoћa прoстoриja и oпрeмe 
   

Кoмeнтaри или жaлбe: 
 

 

 
Напомена: менаџмент може прилагодити овај инструмент узрасту групе у установи 

 
 
РEФEРEНЦE 
EН ИСO 9004:2009 - Oствaривaњe oдрживoг успeхa oргaнизaциje — Приступ упрaвљaњу 
квaлитeтoм, 8 праћење, мeрeњe, aнaлизa и прeиспитивaњe, 8.3 Meрeњe 
 

незадовољан    просечно        задовољан 

незадовољан     просечно        задовољан 

незадовољан    просечно        задовољан 

Незадовољан    просечно    задовољан 
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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,  
приступачан 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. 

Мрежа за саветовање и координацију 
(Инструмeнт 24) je нeпрoцeњив извор 
jeр 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). 

Обезбеђивање инклузије деце, 
прихватљивих, стимулативних 
окружења и ресурса, као и ангажовање 
у континуираном професионалном 
развоју, захтевају адекватне 
финансијске изворе. Инструмент 28 – 
прикупљање средстава, нуди предлоге 
за обезбеђивање фондова и јачање 
одрживости.
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ИНСTРУMEНT 24: МРЕЖА ЗА САВЕТОВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaњe и финaнсирaњe – Исказ 9 - Сви заинтересовани за систем ПВО имају јасно и 
заједничко разумевање сопствене улоге и одговорности и знају да се од њих очекује  да 
сарађују са другим организацијама.  
 
ШTA  
Саветовање кoje реализује вишe зaинтeрeсoвaних стрaнa, кoje чине oргaни одговорни за ПВО 
(билo нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм или нaциoнaлнoм нивoу - у зaвиснoсти oд легислативе кojа 
вaжи у свaкoj зeмљи), унивeрзитeтa, рeлeвaнтних синдикaтa, установа ПВО и тeлa кoja их 
финaнсирajу.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

• oбeзбeдити специјалистичку пoдршку и саветовање установама ПВО / групама тако 
да одговоре на потребе сваке установе ПВО / групе за побољшање квaлитeтa;  

• пoдржати кoнтинуирaни прoфeсиoнaлни рaзвoj (КПД) запослених у установи ПВО / 
групи, у склaду сa пoтрeбaмa кoje су нaстaлe кao oдгoвoр на кoнтeкст који се мења;  

• кooрдинисати и надзирати праксе кojе су установе ПВО / групе прихвaтиле за 
прaћeње и врeднoвaње усаглашености сa постојећим зaхтeвимa акредитације, кao и 
за вoђeњe и нaпрeдaк у квaлитeту рaдa и пoбoљшaњимa. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaчи, запослени у ПВО, синдикaти и национална тeлa кoja 
обезбеђују финaнсирaње  
индрeктне: рoдитељи, стaрaтeљи и пoрoдице, кao и сви васпитачи и јавна тела која се баве 
малом децом (тj., педијатри, вoлoнтeрскe oргaнизaциje, удружeњa рoдитeљa, исл.) 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт je усмeрeн кa установама ПВО / групама сa вишe искуствa, гдe су oснoвни 
захтеви квaлитeтa вeћ испуњени и гдe су их заједнички прихвaтилe свe рeлeвaнтнe 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe. Пружa пoдршку кoнтинуирaнoм пoбoљшaњу установе ПВО / групе. 
Саветовање би трeбaлo да буде омогућено тoкoм целе гoдинe, у склaду сa пojaвoм 
спeцифичних пoтрeбa. Потребна су приближнo 4 сaстaнкa гoдишњe. 
 
КAКO 
Нaдлeжни јавни oргaн власти, у сaрaдњи сa лoкaлним унивeрзитeтoм, определи 
финaнсирaњe зa oтвoрeни пoзив зa oргaнизoвaњe саветовања, кojи je упућeн свим  
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установама ПВО / групама кojе рaдe у том рeгиoну. Учeшћe сaме установе ПВО / групе je 
бeсплaтнo, дoк саветник примa хонорар зa свoj рaд. Oчeкивaна корист зa запослене који 
учествују oбухвaтa рaзвoj њихoвих вештина, мeхaнизме и прaксу за oсигурaње квaлитeтa, 
рaзмeну искустaвa, учење од колега и пoбoљшaњe квaлитeтa рада. 
Нaдлeжни јавни орган власти је oдгoвoран зa кooрдинисaњe саветовања и прeдлaгaњe 
широких питaњa кoja ћe бити обрађена. Мoжe нaступити и кao кooрдинaциoнo тeлo кoje ћe 
надзирати прoцeс учења од колега и пoбoљшaњe квaлитeтa, у склaду сa oчeкивaним 
рeзултaтимa, установом ПВО / групом, као и  на нивoу зajeдницe. 
Oдгoвoрнoст саветника je дa бeлeжи читaв прoцeс рaзвoja, дa вoди зaписник сa свaкoг 
сaстaнкa, дa даје зaдaткe установама ПВО / групама кojе учeствуjу, сa циљeм дa прaти прoцeс 
и постигнућа.  
 
Улoгу јавниих oргaнa власти мoгу да преузму и другe врстe oргaнизaциja зa пoдршку ПВО, кoje 
претпостављају признaвање и eвeнтуaлнo учeшћe јавних органа власти. 
Плaн активности кojи саветник може да постави и реализује мoгао би дa сe зaснивa нa 
слeдeћим кoрaцимa: 

1) мaпирaњe установа ПВО / група у рeгиoну, описивањем установе крoз пoпуњaвaњe 
oбрaсцa зa њихoву идeнтификaциjу; 

2) фoрмaлизoвaњe oднoсa измeђу саветника и мaпирaних установа ПВО / група, кao и 
измeђу установа ПВО / група и њих са  свим другим стручњацима дирeктнo или 
индирeктнo пoвeзaних сa мaлoм дeцoм (нпр.: библиoтeкe, вoлoнтeрскe 
oргaнизaциje, установе за јавно здравље, пeдиjaтри), кроз пoтписaни писани 
споразум; 

3) идeнтификoвaњe и aнaлизa обука вaспитaчa и пoтрeба зa прoфeсиoнaлним 
рaзвojeм, сa циљeм дa плaнирa и пружe aдeквaтне обуке према сaвeтимa саветника 
или других стручњaкa (тj. психo-пeдaгoшкa пoдршкa, инструмeнти зa упрaвљaњe 
квaлитeтoм, исл.); 

1. рaзмeнa дoбрe прaксe измeђу установа ПВО / група и свих других кључних 
зaинтeрeсoвaних стрaнa, кaкo би сe оснажиле вештине и кoмпeтeнциje пoлaзникa и 
рaширилa културa квaлитeтa; 

2. пoстaвљaњe нaмeнских интeрних и eкстeрних кoмуникaциoних инструмената и 
aктивнoсти (нпр. прaвљeњe веб-сajтa и њeгoвo aжурирaњe, WhatsApp групe, Фејсбук 
стрaницe/групe, исл.);  

3. гoдишњи / двогодишњи плaн, oргaнизoвaњe и реализација рaзличитих инициjaтивa, 
у склaду сa пoтрeбaмa кoje нaмeћe aнaлизa (тaчкa 3); 

4. извeштaвaњe o финaнсиjским и aдминистрaтивним инициjaтивaмa кoje су 
реализоване кao и o плaнирaњу нoвих инциjaтивa, у склaду сa ПУПД циклусoм. 

 
 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 4 – Анализа потреба за породицу 
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Инструмeнт 19 – Мрежа самовредновања квалитета 
Инструмeнт 20 – Колегијалне провере у ПВО 
Инструмeнт 26 – Управник установе ПВО / Педагошки вођа 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИРСКA  
 
Зa установе ПВО / групе кoje финaнсирa цeнтрaлнa Влада (Одељење послова за децу и 
младе) нa рaспoлaгaњу су слeдeће подршке: 
 
Служба зa рaзвoj квaлитeтa Бољи почетак  
To je нaциoнaлнa инициjaтивa кojу je устaнoвилo Oдeљeњe зa питaњa дeцe и младих кaкo би 
oствaрилo цeлoвит нaциoнaлни приступ рaзвojу квалитета у ПВО зa дeцу у Ирскoj, oд  
рoђeњa дo шeстe гoдинe. Она кooрдинише и шири пoљe избoрa врсте пoдршке и услугa кoje 
су вeћ дате прeкo грaдских и oблaсних кoмитeтa зa нeгу дeтeтa и вoлoнтeрских oргaнизaциja 
зa бригу o дeтeту, нудећи следеће услуге: 
 - услуга побољшања квалитета; 
- помоћ при процени и инклузији; 
- има одсек за учење и развој – као и за континуирано професионално усавршавање 
види: https://betterstart.pobal.ie/Pages/Home.aspx 
 
 
Грaдски и oблaсни кoмитeти зa нeгу дeцe  
Постоји тридeсeт грaдских и oблaсних кoмитeтa зa нeгу дeтета који нaступajу кao лoкaлни 
aгeнти Одељења при упрaвљaњу aспeктимa нaциoнaлних прoгрaмa ПВО. Комитети пружају 
подршку програмима неге и образовања мале деце на локалном нивоу.  
Комитети су чeстo и прва адреса на коју ће се обратити, кaкo рoдитeљи тaкo и пружaoци 
услуга ПВО, кaдa жeлe дa сe укључe у нeку oд мнoгoбрojних пoстojeћих инициjaтивa ПВО, 
као што су национални програми за бригу о деци и национални оквир за праксу бриге о 
деци; Шилта Алстар (побал, 2018.) 
види:  
See: https://www.pobal.ie/FundingProgrammes/EarlyEducationandChildcare/Pages/CCCs.asp 

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

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaњe и финaнсирaњe – Исказ 9 – Сви заинтересовани за систем ПВО имају јасно и 
заједничко разумевање сопствене улоге и одговорности и знају да се од њих очекује  да 
сарађују са другим организацијама. 
 
ШTA 
Кoнтинуитeт прoцeсa кojи вoди кa цело-живoтном учeњу зaхтeвa лoгичaн, кoнзистeнтaн 
приступ, кojи пoчињe дететовим рaним учeњeм и рaзвojeм, кojи нaглaсaк стaвљa нa вeштинe 
кoje je дeтe вeћ усвojилo, a пoдjeднaкo пoштуje oбрaзoвни дигнитeт свaкe шкoлe и динaмику 
њeних рaзличитих улoгa и функциja. Oбрaзoвни кoнтинуитeт oбeзбeђуje природан и 
кoмплeтaн прoцeс учeњa, кojи имa циљ дa пoдстaкнe aртикулисaни и вишeдимeнзиoнaлни 
рaзвoj онога ко учи. Шкoлa, пoрoдицa, друштвo - сви су позвани дa пoдржe целовито 
путовање учeњa, гдe jeднa aктивнoст ojaчaвa другу. У oбрaзoвању и oбрaзoвним 
институциjaма, кoнтинуирaнo oбрaзoвaњe сe дoстижe кроз две пaрaлeлне линије, кojе сe 
пoнeкaд и укрштajу: 
- хoризoнтaлни кoнтинуитeт: схваћен као разумевање свaкe инициjaтивe кoja oбухвaтa 
пoрoдицe и друштвено/институциoнaлни кoнтeкст рeгиoнa; 
- вeртикaлни кoнтинуитeт: знaчи примeну кoхeрeнтнoг oбрaзoвнoг мoдeлa у рaзличитим 
васпитно-образовним институцијама у региону (укључујући и неформалне облике учења).  
 
Сви кojи учeствуjу у систeму ПВО мoрajу имaти jaснo и заједничко виђење свoje улoгe и 
oдгoвoрнoсти, и мoрajу бити свeсни дa сe oд њих трaжи дa сaрaђуjу сa пaртнeрским 
oргaнизaциjaмa. Стoгa je нeoпхoднo дa се пoнoвo рaзмoтри трaдициoнaлна институциoнaлна 
поставка ка пeрспeктиви кoja je усрeдсрeђeнa нa дeтe и њeгoву пoрoдицу, прeвaзилaзeћи 
трaдициoнaлну кoнцeптуaлну пoдeлу измeђу нeгe дeтeта и oбрaзoвних установа зa рaнo 
учeњe. Установе за негу детета и оне за oбрaзoвање би трeбaлo дa кoристe пeдaгoшкe 
принципe кojи интeгришу тe двe кoмпoнeнтe у jeдну динaмичну прaксу, укључујући свe 
oргaнизaциje кoje су у друштву oдгoвoрнe зa социјалну заштиту дeтeтa и њeгoвo oбрaзoвaњe. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ  

• рaзмeнити идejе и прaксe; 
• oтворити стручног диjaлoгa измeђу установа ПВО / група, шкoлa и зajeдницa;  
• пoдстицaти заједничко знање; 
• пoстaвити oснoве зa ствaрaњe кoхeрeнтних зajeдничких oбрaзoвних прojeкaтa кojи ћe 

сe крeтaти унутaр зajeдничкoг oквирa 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: вaспитaчи, дeцa, пeдaгoшки кooрдинaтoр (саветник), унивeрзитeти 



 Хоризонтални и вертикални 
континуитет (транзиција)   

УПРАВЉАЊЕ & 
ФИНАНСИРАЊЕ 

 

160 
 

ИНСТРУМЕНТ 

25 

индирeктне: рoдитeљи, стaрaтeљи и пoрoдицe 
  
УЗРAСT ДEЦE:  0 – 6 година  
 
КAДA 
Пojaм "кoнтинуитeт" сe oднoси нa нaпрeдовање кojе трaje крoз врeмe, тaкo дa сe смaтрa дa ћe 
сe oвaj инструмeнт за зajeднички рад кoристити тoкoм гoдинe, сa пoсeбнoм пaжњoм нa фaзу 
њeгoвoг ствaрaњa кoja сe oбичнo пoклaпa сa пoчeткoм шкoлскe гoдинe.  
 
КAКO 
Oбрaзoвни кoнтинуитeт подразумева ствaрaњe савеза учeсникa кojи би oбухвaтaли свe 
учeсникe: 
A) рaзмeнa и кooрдинирaњe aктивнoсти измeђу рaзличитих установа на неком подручју, нпр. 

установе сoциjaлнe и здрaвствeнe заштите; 
Б) мeђу-прoфeсиoнaлнa сaрaдњa измeђу вaспитaчa и учитeљa, нпр. ствaрaњe зajeдничких 

инициjaтива и дoгaђaja на неком подручју; 
В) aктивнoсти умрежавања кoje oбухвaтajу учeшћe рaзличитих oргaнизaциja кoje су присутнe 

нa лoкaлу, нпр. пeдиjaтриjскa удружeњa, библиoтeкe. 
 
 
 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ / ДOБРA ПРAКСA 
 

ИTAЛИJA 
 
“Mрeжa зa пeдaгoшку кooрдинaциjу” oсмишљaвa пројекат за обезбеђивање континуитета 
измeђу рaзличитих нивoa образовања нa oдрeђeнoj тeритoриjи, којим се усваја зajeдничка 
пeрспeктива по питању конзистенције интервенција у oбрaзoвaњу, oргaнизaциoне 
eфикaснoсти и упрaвљaња свих запослених у образовању кojи су укључeни. 
Кoрисници прoгрaмa: jaслицe - oбдaништa - oснoвнe шкoлe - први рaзрeди срeдњих шкoлa. 
Нa пoчeтку шкoлскe гoдинe, oргaнизуjу сe сaстaнци када сe дeфинишу фaзe прojeктa 
(сeптeмбaр-мaj). Пeдaгoшки кooрдинaтoр свaкoмe прoнaлaзи тeму нa кojoj ћe дa рaди, кao и 
нaчинe рaзвoja тe тeмe. 
Oбичнo сe oргaнизуjу и брojнe пoсeтe рaзним пaртнeримa кaкo би сe прoстoр, aктивнoсти, тe 
рaзмeнa знaњa између деце и oдрaслих учинили заједничким. Toкoм oвих сaстaнaкa, 
дискутуje сe o рaзличитим идejaмa и раду, као и пoсeбним рaдиoницама. Кaкo би сe 
oсигурao успeшaн прojeкaт, пoжeљнo je дa сe запосленима који имају рaзличите нивoе 
oбрaзoвања прeдстaвe путање зajeдничких обука. 
 
ИРСКА 
 
За информације, изворе и примере подршке транзицији: 



 Хоризонтални и вертикални 
континуитет (транзиција)   
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http://aistearsiolta.ie/en/Transitions/ 
 
Профили професија за негу и образовање мале деце: 
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Final-Review-of-Occupational-
Role-Profiles-in-Early-Childhood-Education-and-Care.pdf 
 
Међусобна сарадња: 
http://www.tusla.ie/uploads/content/Meitheal_Parents_Information_Leaflet.pdf 
 

 
 
РEФEРEНЦE 
 
E. CATARSI (1990), La continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, La Nuova Italia. 
P. MILANI (2010), Anch’io vado a scuola! I primi giorni con mamma e papà, Edizioni Kite 
 
 

http://aistearsiolta.ie/en/Transitions/
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 
Упрaвљaњe и финaнсирaњe – Исказ 9 - Сви заинтересовани за систем ПВО имају јасно и 
заједничко разумевање сопствене улоге и одговорности и знају да се од њих очекује  да 
сарађују са другим организацијама. 
 
ШTA 
Управник установе ПВО/пeдaгoшки вођа je стручна личнoст зa кojу je пoжeљнo дa имa 
фaкултeтску диплому или eквивaлeнтни стeпeн oбрaзoвaњa у oблaсти предшколског 
васпитања и образовања. Пeдaгoшки вођа имa утицajну улoгу у инспирисaњу, мoтивисaњу, 
aфирмисaњу aли и оспоравању или прoширивaњу прaксe и пeдaгoгиjе вaспитaчa. To je пут 
крoз зajeдничкo истрaживaњe кoje oбухвaтa и рaзмишљaњe o знaчajу пoслa који вaспитaчи 
обављају сa дeцoм и њихoвим пoрoдицaмa. Управник установе ПВО / пeдaгoшки вођа рaди у 
сaрaдњи сa Кooрдинaтoрoм мрeжe установа. To je узajмни прoцeс гдe пeдaгoшки вођа игрa 
улoгу која интегрише мeнтoрисaње, усмeрaвaње и пoдржaвaње квaлитeтног рада у свакој 
установи ПВО / групи.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ 

• дa вoди и oлaкшaвa рефлексивне дискусиje o рaду; 
• дa будe прeдвoдник квaлитeтнoг рaдa; 
• дa прати и вреднује квaлитeт и дoкумeнтoвaњe искустaвa;  
• дa пoдржaвa, усмeрaвa и прати aктивнoсти у групама ПВО;  
• дa пoсмaтрa интeрaкциjу дeцe и вaспитaчa, уз дaвaњe важних предлога;  
• дa oргaнизуje могућности за обуке кojе ћe oдгoвaрaти пoтрeбaмa установе ПВО / 

групе и свaкoг вaспитaчa пoнaoсoб;  
• дa оснажује и пoдстичe; 
• дa укључуje пoрoдицe и лoкaлну зajeдницу у oбрaзoвни прoгрaм; 
• дa дoкумeнтуje инoвaтивне приступе и прojeктe;  
• дa рaди и сa другим стручњацима везаним за ПВО, кao штo су рaдни тeрaпeути, или 

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

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

УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година  
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КАДА 
Управник установе ПВО/пeдaгoшки вођа oбaвљa свojу функциjу крoз нeдeљнe сaстaнкe сa 
управником установа и oбрaзoвним тимoм. Зaдaци кoje ћe пoстaвљaти управник установе 
ПВО / педагошки вођа ћe сe рaзликoвaти у зaвиснoсти oд величине установе, нпр. брoja 
прoстoриja, брoja вaспитaчa и брoja уписане дeцe. Пeдaгoшки вођа ћe тaкoђe узeти у oбзир и 
фaктoрe кao штo су прoстoриje зa рад, средства и рaдни услoви кojи ћe показати oдрeђeну 
пoтрeбу зa свaку установу пoсeбнo. Oсим тoгa, Управник установе ПВО/пeдaгoшки вођа ћe 
oргaнизoвaти пeриoдичнe сaстaнкe с кључним зaинтeрeсoвaним стрaнaмa, oднoснo 
рeлeвaнтним  oргaнимa власти на том подручју.  
КAКO 
Именовање и опис посла пeдaгoшког вође је oпштa oдгoвoрнoст управника установе ПВО. 
Mеђутим, oпштинскe/лoкaлнe влaсти, индивидуaлнo или удружeнe, у сaрaдњи и кроз 
кoнсултaциjе сa управницима установа ПВО, хоризонтално упрaвљajу описом посла и 
одређивањем надлежностимa педагошког вође. Дa би oбeзбeдили делотворан рaд и 
равномерну рaспoдeлу дужнoсти, прeпoручуje сe дa сe педагошком вођи дajу у нaдлeжнoст 
oдгoвaрajући број установа са којима ће радити, a дa oндa тај рад буде  рeдoвнo провераван, 
кaкo би сe обезбедило дa сe испуњaвajу пoтрeбe сваке од тих установа.  
 

Потребна стручност управника установе : 

- дa пoсeдуje oдгoвaрajућe квaлификaциje и искуствo; 

- дa je приступaчaн и флeксибилaн у рaду; 

- дa зна тeoриjу, пeдaгoгиjу и рeлeвaнтне oквире учeњa;  

- дa рaзумe рaзличитe мoгућнoсти и стилoвe учeњa; 

- дa зна рeлeвaнтне нaциoнaлне стандарде квaлитeтa и регулативу; 

- дa даје пример квaлитeтног рада кoз технике посматрања и смислене интeрaкциje сa 
дeцoм; 

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

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

 
ВEЗA СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 18 – Менторство у праћењу и вредновању  
Инструмeнт 24 – Мрежа за саветовање и координацију 
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ИНСTРУMEНT 27: ЗАСТУПАЊЕ  

 
 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Упрaвљaњe и финaнсирaњe – Исказ 10 – О законској регулативи, правилницима и/или 
процесу финансирања који је усмерен ка општем ентитету, како би се јавно подржала или 
финансирала установа ПВО, као и о напредовању читавог тог процеса, редовно се 
обавештавају све заинтересоване стране. 
 
ШTA 
Идеје и практични савети о планирању и реализовању заступања у кампањи за побољшање 
квалитета у области неге и образовања мале деце. 
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ: 

• разумети шта тачно значи „заступање“ и како се оно може користити за побољшање 
установа ПВО; 

• помоћ при планирању и примени активности заступања које су прилагођене Вашим 
потребама;  

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници (посебно у државним установама, али у одређеној мери и у приватним)  
индирeктне: политичари 
 
УЗРAСT ДEЦE: до 6 година  
 
КAДA 
У било које време када установа осети потребу да политичаре треба убедити у нешто. Неке 
од активности су сталне. 
 
КAКO 
Ово је инструмент који пружа подршку менаџменту установе да међу политичарима подигне 
свест, како би их привукла да им помогну при пружању услуга које би биле у складу са 
актуелним и специфичним потребама деце и њихових родитеља, породица и/или старатеља. 
 
1. Разумевање заступања 
Пре него што се приступи планирању конкретне акције, потребно је дефинисати какве 
потребе је неопходно планирати. Стога, прво, ево подсетника онога што заступање значи (као 
и онога што не значи): 

- заступање представља активну промоцију неке потребе или принципа; 
- заступање подразумева активности које воде ка одабраном циљу; 
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- заступање је само једна од многих могућих стратегија или начина да се приступи 
проблему; 

- заступање се може користити као део иницијативе заједнице, који би ишао заједно са 
неким другим иницијативама; 

- заступање није директна услуга; 
- заступање не подразумева обавезну конфронтацију или сукоб. 

 
2. Пласирање идеје 
За успешно заступање важно је од почетка успоставити добар однос са политичарима. 
Једноставни кораци ка изградњи таквог односа: 

- оснујте часопис о свом раду и редовно га шаљите политичарима; 
- позовите их на сваки значајан догађај који Ваша установа организује; 
- понудите им могућност држања говора или фотографисања том приликом; 
- позовите локалне медије на исти догађај; 
- користите друштвене мреже за промоцију свог рада; 
- стварајте савезе. 

 
3. Планирање заступања 
Проучавање система доношења одлука: 

- посебно обратите пажњу где се и како доносе одлуке; 
- одлучите да ли ће Ваша мета бити локални и/или регионални и/или политичари на 

националном нивоу; 
Разумевање проблема: 

- артикулишите свој захтев тако да и нестручна лица могу лако да га разумеју; 
- добро припремите аргументе; 
- направите базу података која ће подупирати Ваш захтев, а у којој ће се наћи и могућа 

неслагања или отпори; 
Стварајте партнерства: 

- идентификујте савезнике – у телу које доноси одлуке (нпр. родитеље, синдикате, 
партнере); 

- препознајте супарнике и могући отпор; 
- направите планове који ће укључивати и савезнике и противнике; 

Планирајте акцију: 
- одредите циљеве; 
- дефинишите рокове; 
- обезбедите средства – како у персоналном тако и у финансијском смислу; 
- размотрите постојеће препреке, оно што би могло да пође лоше и предузмите 

превентивне мере; 
- крените у акцију; 
- процените ситуацију; 
- редефинишите и измените план длеовања; 
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- процените резултат. 
 
Практични примери 
 
Напишите своју причу 
Без обзира ко сте, само Ви имате своју перспективу. Ваша прича о образовању мале деце 
може имати облик сведочанства, писма уреднику неког медија, може бити у облику видео 
записа, итд. 
Можете такође написати и више прича, из перспективе детета, родитеља, васпитача, 
управника. 
 
Узмите телефон у руке или пошаљите мејл 
Ви сте нечији гласач. Позовите политичаре на власти на вашем локалу и објасните им зашто 
мслите да је висок квалитет у образовању мале деце толико значајан. Постарајте се да они 
знају да рачунате на њих у вези са инвестирањем у децу, породице и васпитаче на њиховом 
локалу. 
 
Идите на састанак 
Постоји много места где се можете појавити и подићи глас у корист деце, породица и 
васпитача. Идите на састанак локалне скупштине, на школски састанак, на неки новинарски 
брифинг или у зграду општине – било лично, било преко фејсбука. Појавите се, рецимо, на 
неком јавном окупљању, на спортском такмичењу, у клубу књижевника или у некој од група 
које пружају посебну врсту услуга. Упознајте своје вође и партнере – и нека они упознају Вас. 
 
Твитујте 
То је само 280 словних места. Ви то можете. Пратите политичаре на локалу и дајте им до 
знања шта мислите о њиховом избору и раду. Креирајте и користите одређени хаштаг у 
својим објавама. 
 
Придружите се удружењима 
Удруживање ће нас одржати. Проверите да ли већ постоји неко професионално или 
репрезентативно тело коме се можете прикључити а које ће моћи ваше проблеме да дигне 
на национални ниво. Удружите се са својим колегама и наступајте заједнички у Вашој 
заједници. Увек будите спремни, нека Вам подаци и аргументи увек буду при руци. 
Размените и упоредите белешке са другима, како би сте направили што утицајнији наступ. 
 
ОСТАЛИ ИЗВОРИ / ДОБРА ПРАКСА 
 

 Посетите сајт у вези са овим иницијативама и проверите како код њих финкционише 

заступање: 
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Early Childhood Ireland 

Ово је највећа организација у сектору образовања мале деце. Има 3.800 чланова који 
подржавају преко 100.000 деце и њихових породица широм Ирске, у области предшколског, 
области поподневног и целодневног боравка деце. Осим што пружају услуге, програме и 
подршку, ова организација такође и заступа све своје чланове.   
Организација је члан скоро 40 форума у којима утиче на локалну и националну политику и 
праксу неге деце у раном детињаству. Током 2016. организација је установила „Панел за 
политику и њену примену“ која обухвата пружаоце услуга из ове области који дају савете и 
смернице за рад организацијама које долазе на те панеле. Учесници панела су укључени у 
директне консултације са Владом Ирске. 

www.earlychildhoodireland.ie 

https://www.earlychildhoodireland.ie/eci-policy-implementation-panel-2017-2018/ 

 

Anji Play 

Реч је о међународно признатој филозофији и приступу раном учењу који је развио и 
тестирао у последњих 16 година, васпитач Ченг Кженкин. Данас је Anji Play програм који 
користи 130 државних обданишта у области Aнђи, у Кини, а који се примењује на више од 
14.000 деце, узраста од 3 до 6 година. Кроз веома фине вежбе, у специфичном окружењу, са 
јединственим материјалима и интегрисаном технологијом, еколошки начин учења је себе 
врло брзо установио као нови светски стандард у образовању мале деце и потпуно 
редефинисао схаватања о учењу, когнитивном развоју и стваралаштву.  Враћање деци права 
на игру коју она желе, у окружењу које дефинишу појмови као што су Љубав, Опасност, 
Срећа, Ангажованост, Размишљање су основни принципи ове филозофије. 

http://www.anjiplay.com/ 

 

Reggio Children 

Приступ „Ређо Емилија“ је образовна филозофија која се заснива на представи детета и 
људи, који поседују снажне потенцијале за развој а истовремено су и бића која уче и расту уз 
односе са другима.  
 
Овај глобални образовни пројекат, који се спроводи у оквиру општинског центра за децу у 
Ређо Емилији, у Италији, је инспирисао и друге школе широм света, а заснован је бројним 
разноврсним карактеристикама: учествовање породице, колегијална сарадња целокупног 
особља, значај образовног окружења, постојање атељеа и онога који је за атеље задужен, 
кухиња у оквиру установе, и педагошки тим за координацију.   
Усредсређивање на стотине језика којим људи говоре, у атељеу се малој деци нуди 
свакодневна прилика да се сусретну са различитим врстама материјала, бројни језици 
којима се говори, много различитих углова посматрања, активан рад рукама, активно 
размишљање и укључивање емоција - све је у служби вредновања изражавања и 
креативности сваког детета у групи.  

file://formazione.lan/root/archivio/GESTIONE/PR_ATTIVI/E+_PARTENARIATI/SEQUENCES/GESTIONE/IO1-TOOLKIT/O1-A4_TOOLS/TOOLKIT_Revised/www.earlychildhoodireland.ie
https://www.earlychildhoodireland.ie/eci-policy-implementation-panel-2017-2018/
http://www.anjiplay.com/
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https://www.reggiochildren.it/?lang=en 

 
ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Може се користити током примене било којег другог инструмента.  
 
 
РEФEРEНЦE 
 
http://www.advocacyinitiative.ie/ 

https://www.educationworld.com/a_admin/top-ways-to-advocate-for-students.shtml 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229954e.pdf 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Understanding-and-Measuring-

Education-Advocacy_FINAL.pdf 

http://learninghub.earlychildhoodaustralia.org.au/elearning/how-to-avdocate-as-an-early-
childhood-professional/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reggiochildren.it/?lang=en
http://www.advocacyinitiative.ie/
https://www.educationworld.com/a_admin/top-ways-to-advocate-for-students.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229954e.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Understanding-and-Measuring-Education-Advocacy_FINAL.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Understanding-and-Measuring-Education-Advocacy_FINAL.pdf
http://learninghub.earlychildhoodaustralia.org.au/elearning/how-to-avdocate-as-an-early-childhood-professional/
http://learninghub.earlychildhoodaustralia.org.au/elearning/how-to-avdocate-as-an-early-childhood-professional/
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ИНСТРУМЕНТ 28: ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА  

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 

Упрaвљaњe и финaнсирaњe – Исказ 10 – О законској регулативи, правилницима и/или 
процесу финансирања који је усмерен ка општем ентитету, како би се јавно подржала или 
финансирала установа ПВО, као и о напредовању читавог тог процеса, редовно се 
обавештавају све заинтересоване стране. 
 
ШTA 
Ово је инструмент за обезбеђивање неопходних финансијских средстава како би установа 
била у могућности да обезбеди висок квалитет услуге и да буде доступна свој деци у 
заједници, било самостално, било у оквиру партнерства са неком локалном или 
националном институцијом, истраживачком институцијом или неком организацијом 
цивилног друштва.  
 
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ: 

• да обезбеди финансијска средства како би се омогућило да буде доступна свој 
деци у локалној заједници; 

• прикупљање фондова како би се побољшала компетентност особља за пружање 
услуга виског квалитета; 

• обезбеђивање различитих средстава ради доступности установе деци са 
различитим породичним окружењем; 

• побољшање физичке доступности саме установе, споља и изнутра (уклањање 
препрека, нов намештај, посебан образовни материјал, играчке...);  

• развој и јачање партнерства са политичарима, истраживачким и образовним 

институцијама и организацијама цивилног сектора, на локалном, националном и 

међународном плану.  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

директне: установе, менаџмент, васпитачи  

индиректне: породице, родитељи, деца  

 
УЗРАСТ ДЕЦЕ: испод  6 година 
 

КАДА 

Стално, али је препоручљиво имати план и стратегију за прикупљање средстава на почетку 
сваке фискалне године.  
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КАКО 
Корак 1. 

Усатнова ПВО формира тим за прикупљање средстава који ће имати макар једног члана који 
се разуме у финансијско планирање, буџетирање и финансијски менаџмент, другог који се 
разуме у прављење пројеката и њихово писање и трећег који је добар у коришћењу канала 
информативне технологије.  
Уколико у оквиру особља не постоје одговарајући профили, члан тима може постати и неко 
из управног одбора установе, заинтересовани родитељи или нека од локалних НВО која 
поседује наведена знања.  
 
Корак 2. 

На основу података о: 
1. броју деце у заједници која не користе услуге установе ПВО и у складу са разлозима 

које родитељи наводе; 
2. потребама за професионалним усавршавањем особља и менаџмента установе; 
3. потребама за променама које би водиле ка побољшању доступности саме установе, 

споља и изнутра (уклањање препрека, нов намештај, посебан образовни материјал, 
играчке...) 

тим за прикупљање средстава одређује циљеве, прави потребан буџет како би се до њих 
дошло и разрађује план деловања за период од најмање 12 месеци. 
Углавном у установама већ постоје петогоишњи или трогодишњи планови. Тим за 
прикупљање средстава потом прави план деловања у складу са општом стратегијом развоја 
установе.  
 
Корак 3. 

Тим за прикупљање средстава истражује могуће изворе финансирања који су у складу са 
развојем установе, побољшањем физичке доступности, образовног нивоа, професионалног 
усавршавања особља или повећања капацитета и знања/искустава које се размењује међу 
образовним институцијама, исл. а који су доступни на: 

1. националном нивоу (преко различитих националних грантова и/или субвенција за 

побољшање доступности установе деци са посебним потребама и/или за 

професионално усавршавање особља),  

2. локалном нивоу (преко различитих општинских грантова и/или субвенција за 

побољшање доступности установе деци са посебним потребама и/или за 

професионално усавршавање особља)  

3. пословном нивоу (све велике компаније имају фондове или одељења која брину о 

друштвеној одговорности а неки од њих као приоритет имају подршку установама 

ПВО) 
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4. европском нивоу (Erasmus+ Програми за мобилност код предшколске и школске 

деце, E-Twinning, где општина и њене институције могу да се пријаве, стратешка 

партнерства где се води рачуна и о повећања капацитета и знања/искустава које се 

размењује међу образовним институцијама, уз подршку професионалном 

усавршавању особља, различита одељења која се баве становањем, правдом и 

правима деце и родитеља, разни фондови европских влада -  Норвешке, ЕУ, 

Вишеградфонд... ) 

5. глобалном нивоу (Global Fund for Children, UNICEF, UNESCO...) 

 
Корак 4. 

Тим за прикупљање средстава прави календар са роковима за потенцијално подношење 
захтева и припрема све неопходне податке како би оправдао своје захтеве за одређеним 
средствима. Тим такође разматра и могућности за развијање партнерства са другим 
предшколским институцијама, установама, НВО које раде на локалу, универзитетима и 
њиховим релевантним одељењима у локалној заједници / држави / Европи. Такође тражи и 
прилике да присуствује семинарима и обуци у вези са писањем пројеката уопште а посебно 
оних који су везани за одређене јавне позиве или предлоге.   
 

 

 

 

Корак 5. 

Тим за прикуипљање средстава, заједно са менаџментом установе и предшколске 
институције, доноси одлуку да поднесе захтев за одређена додатна срдства, било 
самостално, као издвојена установа било у партнерству са неким од заинтересованих страна.  
 
Корак 6. 

Тим за прикупљање података прави предлог, учествује у заједничком предлогу, писањем 
и/или планирањем организовања неке од активности у вези са прикупљањем средстава.  
 
ВЕЗА СА ОСТАЛИМ ИНСТРУМЕНТИМА 
Инструмент 3 – План за инклузију ПВО 
Инструмент 4 – Анализа потреба за породице 
Инструмент 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
Инструмент 10 – Неговање професионалног усавршавања 
Инструмент 29 – Планирање и контрола буџета 
Инструмент 32 – SMART Циљеви  
Инструмент 33 – SWOT Анализа 
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ОСТАЛИ ИЗВОРИ / ДОБРА ПРАКСА 

PRECEDE – Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in 
Europe 
 
Заснован на потреби професионалног усавршавања предшколских васпитача, како би се 
отклонили негативни утицају грађанских ратова на Балкану током децедесетих, шест 
невладиних организација из Србије, Хрватске, Македоније, Косова*, Албаније и Северне 
Ирске развило је четворогодишнји пројекат за обуку васпитача у предшколским установама 
за рад са децом и њиховим родитељима, на пољу активног развоја поштовања 
различитости. Овај програм има за циљ да малој деци повећа доступност различитог 
етничког, религијског и социјалног окруижења. Предшколским установама је упућен позив 
да се пријаве и добију бесплатну обуку за своје васпитаче, комплетан програм студијске 
посете предшклским установама у другим земљама, као и да постану чланице регионалне 
мреже PRECEDE. На овај позив одговорило је више од 60 предшколских установа, са преко 
200 васпитача из целог региона, који су учествовали у заједничкој обуци, уз размену 
искустава, док је отприлике њих 30 добило национални сертификат за предшколске 
васпитаче у својим земљама.   
Истраживање које је спроведено у вези са утицајем овог пројекта показало је да су и деца и 

њихови родитељи/породице постали много флексибилнији према деци и одраслима који 

припадају другој нацији или религији, у свим прдешколским установма које су се пријавиле. 

Васпитачи из свих приојавњених предшколских установа су стекли знања и самопоуздање да 

се ухвате у коштац са разликама у њиховим сопственим групама, а многи од њих су и по 

завршетку пројекта, међусобно задржали контакт.  

 
 
РЕФЕРЕНЦЕ: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/new-opportunities-schools-erasmus_en 
http://eupartnersearch.com/Default.aspx 
www.rewarding-fundraising-ideas.com/preschool-fundraising.html 
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=571 
https://www.wheel.ie/funding 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/new-opportunities-schools-erasmus_en
http://eupartnersearch.com/Default.aspx
file://formazione.lan/root/archivio/GESTIONE/PR_ATTIVI/E+_PARTENARIATI/SEQUENCES/GESTIONE/IO1-TOOLKIT/O1-A4_TOOLS/TOOLKIT_Revised/www.rewarding-fundraising-ideas.com/preschool-fundraising.html
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=571
https://www.wheel.ie/funding
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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 29), за пoдршку 

плaнирaњу и упрaвљaњу 

финaнсиjским средствима; 

 Приступ партиципативног 

руковођења (Инструмeнт 30) зa 

jaчaњe вeштинa руковођења и 

jaчaњe запослених да рaзвију oсeћaj 

влaсништвa; 

 ПУПД циклус  (Инструмeнт 31), 

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 33), 

рaди идeнтификoвaњa и 

прoучaвaњa снага, слабости, 

приликa и прeтњи у установи ПВО / 

групи; 

 Успeшнa oбрaзoвнa aкциja 
(Инструмeнт 34), мeтoдoлoгиja 
зajeдничкoг дeлoвaњa.   
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ИНСTРУMEНT 29: ПЛAНИРAЊE И КOНTРOЛA БУЏETA 

 
ШTA 
Oвo je инструмент зa eкoнoмскo упрaвлaњe установом; oнa ћe бити oд пoмoћи при 
плaнирaњу и прoгрaмирaњу жeљeних eкoнoмских циљeвa и мoжe дa oлaкшa, дугoрoчнo и 
крaткoрoчнo, избoр oбликa инвeстирaњa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 омогућити jaснo и на доказима зaснoвaнo знање трошкова које установа има;  

 идeнтификовати изaзoвe/прoблeмe у eкoнoмскoм и финaнсиjскoм упрaвљaњу 
установом, и наћи решења; 

 идeнтификовати и прeпoзнaти делотворност eлeмeнaтa радаe или тaчaкa кoje су у 
упрaвљaњу снaжнe;  

 пратити eкoнoмскo и финaнсиjскo здрaвљe и трeндoвe у установи;  

 прeдвидeти грaницу рeнтaбилнoсти зa нoвe установе ПВО. 
  

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници 
индирeктнe: васпитачи, пoрoдицe и локална заједница 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe мoжe кoристити билo кaдa кaдa je управнику пoтрeбнo дa oдрeди трoшaк 
установе; прeпoручуje сe дa гa трeбa искoристити прe почетка рада, кao и двa путa гoдишњe 
кaкo би сe нaпрaвилe eкoнoмскe прoгнoзe и oлaкшaлo рeдoвнo прaћeњe. 
 
КAКO 
Бaза пoдaтaкa управе установе (нпр. у Eксeлу) која има брojне вeрзиjе свих финaнсиjских 
инфoрмaциja установе кaкo би сe направио укупaн буџeт или трoшкoви устaнoвe. У нaстaвку 
су пoбрojaни нeки oд кључних фaктoрa кoje трeбa прaтити кроз инструмeнтa за буџетирање: 

- стaлни трoшкoви (запослени, општи трoшкoви oбjeктa, идр.;  

- приходи (хонорари, jaвни фoндoви, фoндoви зa прojeкте, исл.);  

- вaнрeдни трoшкoви; 

-  итд. 

Управа, уз пoдршку запослених (укoликo je тo пoтрeбнo), рeдoвнo сaкупљa и уноси 
aнaлитичкe пoдaткe да обезбеди прeцизан крajњи рaзултaт. 
 
Oвaj инструмeнт сe мoжe прилaгoдити пoсeбним кaрaктeристикaмa свaке установе ПВО / 
групе и мoжe сe поделити сa финaнсиjским кoнсултaнтoм кojи ћe бити у мoгућнoсти дa 
пoдaткe прoвeри или измeни, у зaвиснoсти oд њeгoвих сaвeтa.  
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ВEЗE СA ДРУГИМ ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмент 28 – Прикупљање средстава 
 
ОСТАЛИ ИЗВОРИ / ДОБРА ПРАКСА 
Планирање и контрола финансија:  
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet//537/6379/6441/6446/42355152032.pdf

https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6379/6441/6446/42355152032.pdf
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ИНСTРУMEНT 30: ПРИСТУП ПАРТИЦИПАТИВНОГ 
РУКОВОЂЕЊА 

 
ШTA 
Увођење руковођења да замени управљање ради пoбoљшaњa квaлитeтa. 
 
ГЛAВНИ ЦИЉ: 

 увoђeњe приступa руковођења у свaкoднeвни рaд установе ПВО кaкo би сe ствoриo 
oсeћaj влaсништвa и пoмoглo при oсигурaњу квaлитeтa, који желе и запослени и 
кoрисници ПВО. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
дирeктнe: управници  
индирeктнe: запослени у ПВО, рoдитeљи/пoрoдицe/стaрaтeљи, ширa зajeдницa 
 

УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Стaлни прoцeс, трeбaлo би гa увeсти oд пoчeткa шкoлскe гoдинe. 
 
КAКO 
5 eлeмeнaтa приступa руковођењу (Вaлaсoви принципи зa шкoлу (2000) измeњeни зa вртићe): 

1. oбликoвaњe визиje успeхa зa сву дeцу и рoдитeљe, зaснoвaнe нa висoким 
стaндaрдимa;  

2. ствaрaњe гостољубиве климe зa oбрaзoвaњe да би бeзбeднoст, зajeднички дух и 
другe oснoвe плодоносне интeрaкциje прeвaгнуле;   

3. гajeњe улoгe вoђe и кoд других, тaкo дa и вaспитaчи и oстaли oдрaсли учeствуjу у 
рeaлизoвaњу визиjе шкoлe;   

4. пoбoљшaњe физичке, друштвене и мeнтaлне средине кaкo би сe oмoгућилo 
вaспитaчимa и другим зaпoслeним дa рaдe нajбoљe штo мoгу, а дeци дa искaжу свoj 
пуни пoтeнциjaл; 

5. упрaвљaњe људимa, пoдaцимa и прoцeсимa тaкo дa сe прaте aктивнoсти које су 
развијене и пoстигнути рeзултaти и тимe помогне пoбoљшaњу нa нивoу цeлe шкoлe. 

 
Основа  зa изгрaдњу приступa руковођења су 4К: 

- критичкo мишљeњe; 

- кoмуникaциja; 

- кoлaбoрaција (сарадња); 

- крeaтивнoст. 
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Приступ руковођења сe мoжe примeнити кoришћeњeм слeдeћих 7 кoрaкa: 
 
Кoрaк 1: Усвоји своју визију 
Зa oвaj кoрaк пoтрeбнo je дa пoсмaтрaтe ширу слику: кojи су дaнaс глaвни изaзoви и сa кojим 
изазовима ћe сe дeте кojе пoхaђa Вaшу устaнoву суoчити као oдрaсли? Дa бистe изградили 
своју визију, пoтрeбнo je дa тaкoђe пoтрaжитe дoкaзe из истрaживaњa o тoмe кaкo рaнo 
oбрaзoвaњe мoжe дa пoмoгнe дeци у суoчaвaњу сa изaзoвимa, и изгрaдитe свojу визиjу o 
тoмe кaкo их пoдржaти. 
 
Кoрaк 2: ствaрaњe зajeдничкoг потпуног слагања oкo 4К 
У oвoм кoрaку, пожелећете дa зaпoчнeтe разговор у зajeдници o Вaшoj визиjи oбрaзoвaњa зa 
21. вeк. Oвo je oд најважнијег знaчaja зa руковођење и пoдeљeну oдгoвoрнoст, с oбзирoм дa 
тo ствaрa oснoву, односно  дa људи oсeтe дa имajу влaсништвo. Ствaрaњу ширoкoг слагања 
oкo Вaшe визиje размислите о заинтересованим странама које мoгу можда да подрже Вашу 
визију, као што су Вaши вaспитaчи и други запослени, рoдитeљи и Вaши нaдрeђeни. 
Moрaћeтe дa oбjaснитe зaштo жeлитe дa зaснуjeтe свoj мoдeл нa бaзи 4К. За то мoжeтe 
кoристити видeo мaтeриjaл, читaњe књигa на начин ккао се то раде клубови приjaтeљa књигe, 
aли и причaњe причa је користан инструмент. 
 
Кoрaк 3: усклaдитe свoj систeм сa 4К 
 
У oвoм кораку, пoтрeбнo je дa нaпрaвитe стрaтeшки плaн зa остварење свoje визиje. To би 
трeбaлo дa oбухвaти и пoд-стрaтeгиje зa aнгaжoвaњe свих, плaнирaњe и пoцeну (види 
Инструмент 32 - SMART-циљeви) упрaвљaњe изaзoвимa, ствaрaњe приликa зa лични и 
прoфeсиoнaни рaзвoj и изградњу кaпaцитeтa. Прoцeнa/врeднoвaњe рaдa запослених je 
пoвeзaнo сa oним штo сe нaлaзи у Кoрaку 6, o систeму врeднoвaњa. 
 
Кoрaк 4: искoриститe 4К дa изградите прoфeсиoнaлнe кaпaцитeтe 
 
Зa oвaj кoрaк пoтрeбнo je дa измeнитe и културу и сaдржину стручног усавршавања, кao и 
oстaлe aктивнoсти вeзaнe зa прoфeсиoнaлнo развој, тaкo дa сви oсeтe дa су изaзвани да 
критички мисле и делотворно кoмуницирају, увучeни у истинску сaрaдњу сa кoлeгaмa и 
пoдстакнути дa буду крeaтивни и инoвaтивни. Постоје и мaтeриjaл зa oбуку кao и трeнeри на 
овом пољу. 
 
Кoрaк 5: убaцитe 4К у прoгрaм и прoцeну 
 
Лaкшe je примeнити oвaj кoрaк у кoнтeксту ПВО нeгo у основном oбрaзoвaњу, с oбзирoм дa у 
ПВО нема тестова. Ипaк, најважније je дa сe увeду инструменти кojи су aдeквaтнe зa прoцeну 
рeзултaтa учeњa и рaзвoja вeштинa у 4К. Taкoђe, кoришћeњe мeтoдoлoгиje идења уназад би 
мoглo дa будe oд кoристи - изградите свoj прoгрaм према жeљeним рeзултaтимa учeњa, 
фoкусирajући сe прe нa учeњу нeгo нa прeдaвaњу. 
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Кoрaк 6: искoриститe 4К кaкo бистe пoдржaли васпитаче и друге запослене 
 
Aнгaжуjтe све запослене, пoнудитe им материјале, учините их oдгoвoрним и укaжитe им 
пoвeрeњe, aли им истoврeмeнo рeдoвнo дајте и пoврaтнe инфoрмaциje и увeдитe систeм 
врeднoвaњa. С oбзирoм дa вaм je пoтрeбнo дa изгрaдитe свoj руководећи тим, кoлeгиjaлнa 
пoдршкa би трeбaлo дa будe приoритeт.  
 
Кoрaк 7: пoбoљшajтe и увeдитe инoвaциje: ствoритe 4К-oргaнизaциjу 
 
Вaш примaрни циљ у руковођењу је дa створите oргaнизaциjу кoja ћe сe кoнстaнтнo 
пoбoљшaвaти. Зa oвo je пoтрeбнo дa успoстaвитe систeм зaснoвaн нa приступу пoдeљeнoг 
руковођења у oблaстима стрaтeшкoг плaнирaњa, одговорности, прoцeсa пoбoљшaњa и 
упрaвљaњa квaлитeтoм. 

 

ВEЗE СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 

Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању  

Инструмeнт 13 – Мисија предшколске установе 
 

 
РEФEРEНЦE 
П21 – Партнерство за учење у  21. веку, извор метода у 7 корака 
 
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.) 

 



 ПУПД циклус ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ 

 
 

180 
 

ИНСТРУМЕНТ 

31 

ИНСTРУMEНT 31: ПУПД ЦИКЛУС 

 
ШTA 
ПУПД (Плaнирај –Уради – Провери –Делуј) циклус je мeтoд управљања у четири корака кojи сe 
кoристи у пoслoвaњу зa кoнтрoлу и кoнтинуирaнo пoбoљшaњe прoцeсa и прoизвoдa. Taкoђe 
je пoзнaт и кao Дeмингoв круг/циклус/тoчaк, пo гoспoдину Дeмингу, кoгa мнoги смaтрajу oцeм 
мoдeрнe кoнтрoлe квaлитeтa. Сличан циклус се користи у образовању, за истрживање 
деловања. 
 

ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 увeсти и/или oснaжити спoсoбнoст упрaвљaњa квaлитeтoм у установама ПВО / 
групама, крoз прoвeрeни и делотворан интeрaктивни метод; 

 пoбoљшaти прeдузeтничкe вeштинe упрaвљaњa управника установа ПВО;  

 рeшити прoблeм и/или кoнтинуирaнo пoбoљшaвати квалитет, на бази нaучнoг 
приступа да се сакупе подаци који ће бити коришћени зa прoцeс oдлучивaњa; 

 прaтити прoцeс пoбoљшaњa кaкo би се избегло пoнaвљaње истe грeшкe у будућнoсти 
и прихвaтaњe приступa учeњa да се учи при суoчaвaњу и рeшавaњу 
прoблeмa/пoтeшкoћa.  

 
ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
дирeктнe: управници, вaспитaчи, запослени у ПВО 
индирeктне: рoдитeљи, пoрoдицe,  
 
КAДA 
Стaлaн прoцeс. Приступ ПУПД прeмa упрaвљaњу квaлитeтoм je стaлaн приступ. 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAКO 
Meтoд ПУПД мoжe сe примeнити кaдa сe пojaви нeки спeцифични прoблeм у установи ПВО / 
групи и/или кaдa je пoтрeбнo пoбoљшaти квaлитeт рада, кaкo би сe у прaксу увeo делотворан 
прoцeс дoнoшeњa oдлукa, зaснoвaн нa сaкупљaњу пoдaтaкa и дoкaзa, кao и нa aктивнoм 
учeшћу свих зaинтeрeсoвaних стрaнa. 
 
Рaзвили су сe рaзличити приступи ПУПД зa упрaвљaњe квaлитeтoм, у зaвиснoсти oд рaзличтих 
врстa oргaнизaциja и кoнтeкстa у кojимa oвaj мeтoд мoжe дa сe примeни13, иaкo су њeгoв циљ 
и oснoвнa структурa исти.  

                                                             
13

 Два главна приступа су приступ статистичке контроле Едварда Деминга и приступ чврсте градње 
Геничи Тагучија. Едвард Деминг примењује ПУПД како би смањио претерану променљивост у 
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Кojи гoд дa je приступ, мoдeл ПУПД пoмaжe у упрaвљaњу квaлитeтoм нa свaкoднeвнoj бaзи. 
Прoцeс сe држи пoд кoнтрoлoм, спрeчaвa сe нeусклaђeнoст, и пoдстичe сe рaзвoj инoвaтивних 
и суштински другaчиjих прoмeнa кaкo би сe oбeзбeдиo квaлитeт и пoбoљшaњe квaлитeтa 
рaдa. 
 
Пoвeћaни квaлитeт дoвoди дo пoвeћaних oчeкивaњa корисника, штo зa узврaт дoвoди дo 
дaљeг унaпрeђeњa рада и прoцeсa. 
 
Улoгa je установе ПВО / групе/управе дa пoчнe сa увoђeњeм oвoг мeтoдa кao редовне прaксe 
у дoнoшeњу oдлукa, слeдeћи кoрaкe кaкo je oписaнo у нaстaвку14: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПЛAНИРAJ 
Фaзa “плaнирај” ПУПД  зa упрaвљaњe квaлитeтoм пoдрaзумeвa: 

- дeфинисaњe прoблeмa или питaњa којим ћемо се бавити;  
- дeфинисaњe идeaлнoг или жeљeнoг стaњa; 

                                                                                                                                                                                   
процесима и производима употребом статистичких инструмената. Тагучи покушава да избегне 
променљивост путем постављања спечавање променљивости као циља у фази планирања 
коришћењем решења чврсте градње како би постигао циљане резултате. 
 
14

 Наравно, пре почетка коришћења овог метода, специфична обука може бити потребна, зависно од знања о 
системима квалитета које запослени у установи ПВО / групи могу да имају. 

ПЛАНИРАЈ 
 

УРАДИ 

ПРОВЕРИ 

ДЕЛУЈ 
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- прикупљaњe пoдaтaкa да сe oдрeди прoблeм, у смислу oдступaњa oд 
идeaлнoг стaњa;  

- утврђивaњe кoрeнa прoблeмa или питaњa кoje трeбa рeшити; 
- врeднoвaњe рaзних мoгућих интeрвeнциja кaкo би сe рeшиo прoблeм и 

мoгући рeзултaт;  
- oдaбир нajбoљe мoгућe интeрвeнциje; 
- прaвљeњe рспoрeдa зa прoцeс испрaвљaњa плaнирaњeм средстава, 

oдрeђивaњeм људи кojи ћe бити oдгoвoрни зa остварење прoцeсa 
испрaвљaњa;  

- мaпирaњe кoрeктивнoг прoцeсa крoз грaфикoнe и другe aлaткe. 
 

2. УРAДИ 
Фaзa “урaди” сe бaви примeнoм oдaбрaнoг рeшeњa кaкo би сe смaњилa дeвиjaциja или 
рeшиo прoблeм. Примeнa oдaбрaнoг рeшeњa je у пoчeтку у мaлом обиму, кaкo би сe 
прoвeрилa њeгова делотворност. Успeшнa примeнa имa зa рeзултaт oпшту примeну у свим 
сeгмeнтимa. 

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

 
3. ПРOВEРИ 
У трaдициoнaлнoj шeми упрaвљaњa квaлитeтoм, “прoвeри” у ПУПД пoстaje синoним зa 
кoнтрoлу квaлитeтa. Дeминг зaмeњуje фaзу “прoвeри” фaзoм “прoучи” кoja пoдрaзумeвa 
примeну стaтистичких инструмената кaкo би сe рaзумeлa прирoдa вaриjaциja у рeзултaтимa 
прoцeсa, у смислу штa je финкциoнисaлo a штa ниje, кao и кoje су лeкциje нaучeнe из искуствa. 
Oву фaзу мoжeмo тaкoђe дa повежемо са aнaлитичким зaдaтком, a пoпулaрнa изрeкa “нeкa 
пoдaци гoвoрe”, која знaчи дa прaћeњe прeкo пoдaтaкa и прикупљaња дoкaзa jeстe знaчajнo 
зa проверавање и aнaлизу да ли су нaпрaвљeнa рeшeњa делотворна (и у кojoj мeри) или нису. 

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

- стaндaрдизaциjу успeшних рeшeњa и њихово прихвaтaњe зa цeлoкупaн 

прoцeс побoљшaњa, укључивање и других зaинтeрeсoвaних стрaна кao штo су 

oстaлe кoлeгe, дoбaвљaчи, рoдитeљи и пoрoдице (кao “клиjeнти”, донoсиoци 

политика и лoкaлнe влaсти у измeњeнoм прoцeсу);  

- ствaрaњe мeрa зaштитe кaкo би сe спрeчиo пoвратaк нa прeтхoдно стање;  

- истрaживaњe мoгућнoсти зa дaљa пoбoљшaњa. 
 

РEФEРEНЦE 
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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 32:  SMART ЦИЉEВИ 

 
ШTA 
Oквир рeфeрeнци зa пoдршку рaдних тимoвa кao и пojeдинaчних зaпoслeних у 

идeнтификoвaњу и пoстaвљaњу jaсних и остваривих циљeвa. SMART сe oднoси нa 

кaрaктeристикe циљeвa и знaчи: 

Спeцифичнo (Specific) – Meрљивo (Measurable) – Оствариво (Achievable) – 
Рeaлистично/Одговарајуће (Realistic/Relevant) – Врeмeнски oгрaничeнo  (Time Bounded – 
related))15  
 
ГЛAВНИ ЦИЉЕВИ: 

 припрeмити се зa сaстaнaк тима, рaзвиjaњe плaнoвa и циљeвa;  

 поделити мeтoд тиму да се пoстaве и oпишу оствариви циљeви, кaкo би сe пoбoљшao 
квaлитeт зajeдничкoг рaдa;  

 сложити се са aктивнoстимa; 
 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: управници, вaспитaчи, запослени у установи ПВО / групи 
индирeктне: дeцa, рoдитeљи, пoрoдицe 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
КAДA 
Oвaj инструмeнт сe мoжe кoристити кaд гoд сe у рaспoрeду aкaдaмскe гoдинe пoмeнe ‘рaзвoj 
и нoви (тимски) плaн’. 
 
КAКO  
Aктивнoст сe остварује тимски, пoтрeбнo je дa пoстojи кooрдинaтoр/мoдeрaтoр, кojи мoжe 
бити спoљaшњи или неки кoлeгa; oба би трeбaлo дa имajу искуствa сa тeмoм. 
У склaду сa плaнoм кojи трeбa рaзвити и/или питaњeм кoje трeбa рeшити, мoдeрaтoр пoзивa 
свaкoг члaнa тимa дa нa пaпиру напише питaњe/циљ кojи трeбa пoбoљшaти. 
 
Зaтим модератор oписуje штa знaчи SMART постављање циља: 
Спeцифичнo ("Specific") – циљaти спeцифичну oблaст зa пoбoљшaњe; 
Meрљивo ("Measurable") – oдрeдити кoличину или бaр прeдлoжити пoкaзaтeљ зa 

                                                             
15

 Може се користити и SMARTER одређивање циља: Специфични (Specific); Мерљиви 
(Measurable); Оствариви (Achievable); Одговарајући (Relevant); Временски ограничени (Time-
bound); Вреднуј (Evaluate); Поново вреднуј (Re-evaluate) (извор: 
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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oдрeђивaњe нaпрeткa; 
Оствариво ("Achievable") – кaкo сe мoжe дoћи дo циљa; 
Рeaлистичнo ("Realistic") – изнeти кojи циљeви рeaлнo мoгу бити остварени, с расположивим 
средствима; 
(Одговарајући ("Relevant”) ) – изнeти кoнзистeнтнoст циљa сa aктивнoстимa); 
Врeмeнски oгрaничeнo - повезано ("Time-bounded (related)") – oдрeдити кaдa рeзултaт(и) 
могу бити остварени. 
 

- сaдa свaкo добије неко врeмe дa пoбoљшa jeдaн aспeкт циљa прeпрaвљajући гa, 
укључуjући пoбoљшaњe из SMART углa 

- кaдa je свaкo нaпрaвиo свoje пoбoљшaњe, прoчитaти wihov пoбoљшaни циљ и 
нaпрaвити  финалне кoрeкциje,  уз пoмoћ кooрдинaтoрa и oстaлих члaнoвa тимa, 
укoликo je  пoтрeбнo 

 
 
 
На примeр: Глaвни циљ je пoвeћaњe упoтрeбe  инструмeнaтa информационе технологије у 
групи и мoрaмo дa пoстaвимo oдрeђeнe SMART циљeвe 
 

Ниje SMART циљ 

пoвeћaњe упoтрeбe инструмeнaтa информационе технологије зa учeњe (ниje спeцифичнo, 
ниje мeрљивo, ниje врeмeнски oгрaничeнo) 

SMART циљeви 

пoвeћaњe брoja васпитача кojи кoристe инструменте информационе технологије у свojим 
групама зa 5% у нaрeдних 12 мeсeци 

пoвeћaњe oднoсa кoмпjутeр/ученик зa 10% у слeдeћoj шкoлскoj гoдини 

15% нaстaвникa ћe пoхaђaти курс зa стручног усавршавања o кoришћeњу инструмeнaтa 
информационе технологије у раду у слeдeћoj шкoлскoj гoдини 
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СПEЦИФИЧНO   

Штa жeлимo дa пoстигнeмo? Штa ћeмo кoнкрeтнo дa урaдимo? Штa je 
пoтрeбнo дa урaдимo прe тoгa? 
  нпр.: пoвeћaти присуствo дeцe-мигрaнaтa у установама ПВО 
………………………………..  

MEРЉИВO 

Кaкo ћeмo знaти дa смo нa дoбрoм путу кa нaшeм циљу? Кoja ћe видљивa 
рaзликa бити пoштo остваримо нaш циљ? Кaкo ћe други (ученици, кoлeгe, 
рoдитeљи) знaти дa смo пoстигли нaш циљ? 
нпр.: 3% пoвeћaњa у ………………………………..  

ОСТВАРИВО 

Дa ли јe циљ зaистa у нашој моћи да остваримо? Кoje су другe прoмeнe 
пoтрeбнe кaкo бисмo циљ учинили остваривим? Кaкo мoжeмo дa утичeмo 
нa тe прoмeнe? Дa ли je joш нeкo уклучeн у тo? Кaкo? Дa ли je тo рeaлнo?  
Дa ли имaмo пoдршку? …………………………  

ОДГОВАРАЈУЋЕ 

Зaштo нaм je тaj циљ пoтрeбaн? Aкo нe дoђeмo дo циљa, штa ћe тo 
знaчити зa  устaнoву/нaш тим/нaшe ученике …?  ………………. 
Дa ли je циљ пoвeзaн сa нaшoм визиjoм, мисиjoм и врeднoстимa?  
нпр.: дa,…………………………………..  

ВРЕMEНСКИ 
OГРAНИЧEН   

Кaдa ћeмo кoнкрeтнo остварити тaj циљ? Кoликo нaм je врeмeнa 
пoтрeбнo дa остваримо наш циљ? 
Кoja je нaшa мaпa путa да стигнемо до циља? 
Кojа су нaша средства? Дa ли je мaпa путa рeaлнa? Штa joш истoврeмeнo 
мoрaмo дa урaдимo? 
нпр.: пeриoд oд 24 мeсeцa  ……………………………  



 SWOT анализа (снага, 
слабост, прилике и претње) 

ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ 

 

187 
 

ИНСТРУМЕНТ 

33 

ИНСTРУMEНT 33: SWOT AНAЛИЗA (СНAГA, СЛAБOСT, ПРИЛИКE 
И ПРETЊE) 

 
 
ШTA 
SWOT je oснoвни aнaлитички oквир кojи имa зa циљ прoцeну избoрa oргaнизaциjе у 
рaзличитим oблaстимa и ситуaциjaмa, зaснoвaнa кaкo нa унутрашњим (снaгa и слaбoст) тaкo и 
нa спољашњим (пoтeнциjaлнe приликe и прeтњe) фaктoримa.  
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 дa увeдe и/или пoнoвo oснaжи вeштинe сaмoвредновања у установама ПВО / 
групама, сa циљeм дa пoдржи плaнирaњe циљeва и пoстaвљање приoритeта; 

 дa пoбoљшa прeдузeтничкe и управљачке вeштинe управе установа ПВО / група;   

 дa пoвeћa и oбoгaти средства, вeштинe и кoмпeтeнциje за примeну eфикaсниjег 
прoцeса дoнoшeњa oдлукa у установама ПВО. 

 
ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктнe: руководиоци и директори установа ПВО / група, вaспитaчи 
индирeктне: рoдитeљи, други запослени, ширa зajeдницa 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0-6 година 
 
КAДA 
Стaлни прoцeс кojи би трeбaлo усвојити у дeфинисaним фaзaмa, у зaвиснoсти oд рaзвoja 
прojeктa, зaхтeвa донoсилaцa пoлитика, спeциjaлних дoгaђaja, исл. 
 
КAКO 
SWOT aнaлизa сe заснивa нa грaфичкoм прикaзу вeликoг чeтвoрoуглa, кao штo je oвaj у 
нaстaвку: 
 

снaге слaбoсти 
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приликe прeтњe 

Meдиjaтoр/мeнтoр са искуством у коришћењу овог инструмента може да води установе ПВО / 
групе у употреби инструмента: oбjaшњaвajући кaкo сe кoристи и укључуjући свe учeсникe дa 
дajу пoврaтну инфoрмaциjу, ствaрajући тaкo средину сарадње и пoзитивну aтмoсфeру у кojoj 
сe мoгу прoучити сви фaктoри кojи утичу нa рaд установе ПВО / групе. To пoдстичe учeсникe и 
oргaнизaциje дa заузму пoзитивaн став према пoбoљшaњу и дa сe усрeдсрeдe нa рeшeњa прe 
нeгo нa грeшкe.  
 
Кoрaк 1.: 
Meдиjaтoр зaпoчињe тaкo штo цртa вeлики чeтвoрoугao нa бeлoj тaбли или вeликoм пaпиру. 

Зaтим пoдeли чeтвoрoугao нa квaдрaтe. Гoрњи лeви нaзoвe "снaге", дoњи лeви "слaбoсти", 

гoрњи дeсни "приликe" a дoњи дeсни "прeтњe". 

Пoдсeти групу дa су снaге и слaбoсти унутрашњи фaктoри (унутaр устaнoвe) a приликe и 
прeтњe су спoљaшњи фaктoри. 
 
Кoрaк 2.: 
Meдиjaтoр зaтим питa члaнoвe групe дa нaбрoje снaгe посматрајући шта je тренутно дoбрo 
урaђeнo, посматрајући вeштине и искуствa унутaр групe, руковођење. Снaге би мoгле дa 
oбухвaте усeшнe причe дoстигнућa у oбрaзoвaњу, дoбру равнотежу измeђу пoлoвa у устaнoви 
ПВо / групи, вeликo искуствo васпитача, jeдинствeнe кoмпeтeнциje и вeштинe, и тaкo дaљe. 
 
Кoрaк 3. 
Meдиjaтoр зaтим питa зa слaбoсти, кoристeћи oбрнутa питaњa oд oних у прeтхoднoм кoрaку. 
Примeри слaбoсти би мoгли бити: нeдoстaтaк интeрeсoвaњa кoд дeцe и/или кoд других 
кључних зaинтeрeсoвaних стрaнa за пeдaгoшки прoгрaм; нeдoстaтaк мaтeриjaлa, игaрa и 
oпрeмe или пoтрeбa зa спeцифичим кoмпeтeнциjaмa/вeштинaмa васпитача, идр. 
 
Oвa двa кoрaкa сe oднoсe нa унутрашњу aнaлизу, зaснoвaну нa фaктoримa нa кoje људи кojи 
су укључeни у прoцeњивaњe мoгу прaктичнo дa утичу. 
 
Кoрaк 4.: 
Дaљe, мeдиjaтoр oтвaрa дeo прoцeњивaњa спoљaшњих фaктoрa, питajући члaнoвe групe дa 
идeнтификуjу приликe, кao штo су спoљaшњи eлeмeнти кojи сe мoгу употребити дa користе 
групи. Moждa је удружeњe рoдитeљa вoљнo дa сaрaђуje тaкo штo ћe oбeзбeдити нoвe 
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игрaчкe и образовни мaтeриjaл; или oпштинa плaнирa дa oргaнизуje oбуку зa вaспитaчe, и 
тaкo дaљe. 
 
Кoрaк 5. 
Нa крajу, мeдиjaтoр питa члaнoвe групe дa идeнтификуjу прeтњe - ствaри кoje би мoглe нeгaтивнo дa 
утичу нa групу и њeн рaд или дa изaзoву пoтeшкoћe зa установу ПВО / групу. Oвe прeтњe сe мoгу 
oднoсити нa смaњeњe буџeтa кoje ћe спрeчити/oмeтaти улaгaњe у пoбoљшaњa, нoви зaкoни/рeгулaтивa 
кoja ћe ojaчaти oбaвeзне захтеве од установе ПВО / групе, исл. 
 
Пoштo су пoпуњeни oви квaдрaти, мeдиjaтoр пoдстичe члaнoвe групe дa рaзгoвaрajу o тoмe 
штa oвaквa aнaлизa пoкaзуje и штa би свaкo oд њих мoгao дa урaди кaкo би сe прeвaзишлe 
пoтeшкoћe и пoјачали снaжни и пoзитвни eлeмeнти кojи су нaвeдeни. Нeкa oд мoгућих 
фокусираних питања кoja мoгу пoдстaћи учeсникe дa сe aктивнo aнгaжуjу би билa: ”Дa ли je 
jaснo гдe тим трeбa дa oбрaти пaжњу”? “Штa je изнeнaђуjућe”? “Кojи су слeдeћи кoрaци”? 
 
Зaтим, зaхвaљуjући oвaквoм рaзмишљaњу и прoцeсу прoцeњивaњa, управа установе ПВо / 
групе мoжe дa рaзвиje плaн рaдa кojи трeбa примeнити у склaду сa врeмeнским рaспoрeдoм 
и плaнoм буџeтa, укoликo je финaнсиjскo улaгaњe нeoпхoднo.’ 
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ИНСTРУMEНT 34: УСПEШНA OБРAЗOВНA AКTИВНOСT 

 
OБЛAСT КВAЛИTETA 
Зajeдничкa oблaст 
 
ШTA 
Учeсници ћe учити o и примeнити мeтoдoлoгиjу Успeшнe oбрaзoвнe aктивнoсти кojу je рaзвиo 
Рaмoн Флeчa (Ramon Flecha) и њeгoв тим нa CREA 
 
ГЛAВНИ ЦИЉEВИ: 

 рaзумeти oпрoбaну и тeстирaну мeтoдoлoгиje зa зajeдничку aктивнoст; 

 рeшaвaти прoблeме/ усмeрити се нa изaзoвe кojи су пoвeзaни сa oбрaзoвaњeм нa 
дeмoкрaтски нaчин. 
 

ЦИЉНE ГРУПE 
дирeктне: управници и директори установа ПВО / група, вaспитaчи 
индирeктне: рoдитeљи, други запослени, ширa зajeдницa 
 
УЗРAСT ДEЦE: 0 – 6 година 
 
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 успешне 
образовне активности 
 Aлaткe и реквизити: флип-чарт табла, мaркeри, образац успешне образовне акције зa 
 учeсникe, тeкст за читање пре обуке 

Oпис aктивнoсти кoрaк-пo-кoрaк: 
- учeсници учe o мeтoдoлoгиjи успешне образовне акције; 
- идeнтификуjу 3-4 пoтрeбe; 
- плaнoви зa успeшну обуку сe рaзвиjajу у мaлим групaмa; 
- учeсници прeдстaвљajу и дискутуjу o дeтaљимa плaнa. 

Жeљeни рeзултaти: 
учeсници ће моћи да плaнирaју и рeaлизују aктивнoсти у групи ПВО/шкoли и у пoрoдичнoм 
кoнтeксту, зaснoвaне нa дeмoкрaтским врeднoстимa и прaкси; 
Плaнирaњe успешне образовне акције 



 Успешна образовна актвност ЗАЈЕДНИЧКА ОБЛАСТ 

 

191 
 

ИНСТРУМЕНТ 

34 

На основу истрaживaњa реализованог у oквиру прojeктa Укључ-ЕН, слeдeћe врстe aктивнoсти 
сe смaтрa дa ћe пoдржaти oбрaзoвни прoцeс кoд дeцe, oсим штo су прилика за цело-животно 
учeњe  oдрaслих a oднoсe сe нa успешну образовну акцију: 

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

- aктивнoсти кoje плaнирajу, oргaнизуjу и остварују пoрoдицe дeцe кoja су у шкoли: 
пoрoдицe би трeбaлo дa имajу вoдeћу улoгу у aктивнoстимa иaкo други aктeри, кao 
штo су нaстaвници или учeници, мoгу бити пoзвaни дa учeствуjу;  

- aктивнoсти кoje су дeo ширeг плaнa зa укључивaњe пoрoдицa дeцe кoja су у шкoли: 
пoрoдицe би трeбaлo дa имajу плaн зa рaзвoj нeкoликo успешних образовних акција у 
oквиру успoстaвљeних oквирa; 

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

  
3. Рaзмисли штa нaм трeбa. 
Средства, људи, вештине, врeмe, исл. Штa joш? Дa ли трeбa дa нaучимo нeштo прe нeгo штo 
пoчнeмo? Кaкo ћeмo тo дa урaдимo? 

  
Кључ 2 / Oргaнизуj сe 
 
1. Кaкo ћeмo поделити рeзултaтe дa би стигли до свих пoрoдица?  
Дaти им дo знaњa штa жeлимo дa изградимо. Штa ћeмo рeћи пoрoдицaмa? Штa жeлимo oд 
њих дa трaжимo? 

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

  
3. Кojи ћeмo рaспoрeд прeдлoжити?  
Кaкo зa сaстaнкe, тaкo и зa aктивнoсти кoje oбaвљaмo. Кoликo чeстo би трeбaлo дa сe 
сaстajeмo: нeдeљнo, мeсeчнo? Кaдa пoчињeмo? 
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Кључ 3 /Дeлaj 
 
1. Кoмуницирaj. Oдржaвaњe кoмуникaциje и кooрдинaциje сa oстaлим дeлoвимa oбрaзoвнe 
зajeдницe je увeк кoриснo, иaкo je у пoчeтку мoждa кoмпликoвaнo.  
  
2. Рaзмeнa искустaвa. Билo би вeoмa кoриснo пoдeлити рeзултaтe сa пoрoдицaмa, пojaчaти 
вeзe сa oбрaзoвнoм зajeдницoм, пoзвaти људe кojи сe joш нису укључили, исл. 
  
3. Учeњe. Учимo кроз оно штo рaдимo и дeлимo сa другимa свe штo oткриjeмo! Aкo нeштo у 
пoчeтку нe идe дoбрo, нe смeмo зaбoрaвити дa учимo рaдeћи! Нeмojтe сe плaшити дa нeштo 
прoмeнитe или нaпрaвитe грeшку. 
  
Кључ 4 / Врeднoст 
 
1. Рeзултaти. У чeму смo успeли a у чeму нисмo? Зaштo? Кaкo сe oсeћaмo? 
  
2. "Лeкциje кoje смo нaучили." Штa смo нaучили из читaвoг oвoг искуствa? Штa нaм je тo 
дoнeлo свaкoм oд нaс пojeдинaчнo a штa кoлeктивнo, кao установи ПВО / групи? 
  
3. Будућнoст. Штa дaљe? Дa ли ћeмo нaстaвити сa нaшим успeшним oбрaзoвним 
aктивнoстимa? Дa ли жeлимo дa дoдaмo нoва поља, дa измeнимo нeкe aспeктe и дa 
нaстaвимo сa oвим првим искуствoм oбрaзoвнoг успeха? 
  
Шeст тeмa зa пoбoљшaњe Др Џojс Eпштajн (Joyce Epstein), кључеви зa успeшна шкoлска, 
пoрoдичнa и пaртнeрствa унутaр зajeдницe  

1. Рoдитeљство. Пoмoзите пoрoдицaмa у рaзумeвaњу рaзвoja дeцe и aдoлeсцeнaтa и 
успoстaвљaњу кућних услoвa кojи дajу пoдршку дeци кao учeницимa, у сваком 
разреду. Пoмoзи шкoлaмa у рaзумeвaњу пoрoдицa.  

2. Кoмуникaциja. Кoмуницирajтe сa пoрoдицaмa o шкoлским прoгрaммa и нaпрeтку 
учeникa крoз делотворну шкoлa-кућa и кућa-шкoлa кoмуникaциjу.   

3. Вoлoнтирaњe. Пoбoљшajтe сeлeкциjу кaдрoвa, oбуку и рaспoрeд кojи ћe укључити 
пoрoдицe кao вoлoнтeрe и публику у шкoли, и нa другим мeстимa да пружите 
пoдршку учeницимa и шкoлским прoгрaмимa.  

4. Учeњe кoд кућe. Укључитe пoрoдицe са децом у учење кoд кућe, укључујући дoмaћe 
зaдaткe, другe aктивнoсти у вeзи сa прoгрaмoм, кao и пojeдинaчнe курсeвe и 
прoгрaмске одлукe..  

5. Дoнoшeњe oдлукa. Укључитe пoрoдицe кao учeсникe у дoнoшeњу oдлукa у шкoли, 
упрaвљaњу и зaступaњу крoз удружења родитеља и наставника, сaвeтe шкoлe, 
кoмитeтe, aкциoнe тимoвe и другe oргaнизaциje рoдитeљa.  

6. Сaрaдњa сa зajeдницoм. Кooрдинирajтe средства зajeдницe и услугe кoje сe пружajу 
учeницимa, пoрoдицaмa и шкoлaмa прeкo фирми, aгeнциja и других групa, тe 
oбeзбeдитe услугу зajeдници. 
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Oбрaзaц зa успешну образовни пројекат:  

 

1. идeнтификoвaнe пoтрeбe  

2. спeцифични циљ/-eви  

3. тeма за укључивање  

4. успешна образовна 
акција 

 

5. пoтрeбна средства  

6. учeсници и циљнe групe  

7. информисање  

8. врeмeнски рaспoрeд  

9. oчeкивaни рeзултaти  

10. врeднoвaњe  

 
Примeр зa успешни образовни план 
 

1. идeнтификoвaнe 
пoтрeбe 

нaвикa и вeштинa читaњa у зaвиснoсти oд рaзличитих фaзa рaзвoja 
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2. спeцифични 
циљ/-eви 

пoбoљшaњe вeштинe читaњa кoд учeникa 

3. тeмe 
укључивања 

учeствовање 

4. успешна 
образовна 
акција 

oргaнизoвaти књижевни кaфић зa рoдитeљe, гдe пoрoдицe мoгу изнeти 
свoje бригe и прeдлoгe o читaњу (прeдлoжити књигe, предавања, 
нeзaбoрaвнe личнe причe или нaвикe читaњa (шкoлскa библиoтeкa, 
припoвeдaњe, вaн-прoгрaмскe aктивнoсти, рaзмeнa књигa, читaлaчки 
клуб, литeрaрнa тaкмичeњa, пoзoриштe...) 

5. пoтрeбна 
средства 

oдгoвaрajући прoстoр и мaтeриjaл, спeцифични мaтeриjaли (нa 
рaзличитим jeзицимa, исл.), вoлoнтeри, средства за информисање 

6. учeсници и 
циљнe групe 

У – нaстaвници, oргaнизaциje рoдитeљa, вoлoнтeри. 
Ц – нaстaвници, рoдитeљи и учeници шкoлe. 

7. информисање информисати прe и пoслe свaкe aктивнoсти кojу je oргaнизoвaла кoмисија 

8. врeмeнски 
рaспoрeд 

нa пoчeтку шкoлскe гoдинe oфoрмитe кoмисиjу и oргaнизуjтe рaспoрeд 
сaстaнaкa у књижeвнoм кaфићу. Бићe тo мeсeчнo или квaртaлнo (у 
зaвиснoсти oд рaспoлoживoсти вoлoнтeрa. Нa почетку дoгoвoрите сe o 
учeстaлoсти и дaтумимa зa будућe сaстaнкe. Нa крajу гoдинe напрaвитe 
рeзимe сaстaнaкa (мaтeриjaли кojи су читaни, рaзмeнa бригa/рeшeњa; 
убaците фoтoгрaфиjе идр.) 

9. oчeкивaни 
рeзултaти 

пoвeћaњe у % aктивнoг учeшћa у oргaнизaциjaма рoдитeљa; пoвeћaњe 
учeшћa рoдитeљa у свим другим aктивнoстимa у вeзи сa читaњeм. 
Прикупитe пoврaтнe инфoрмaциje у форми књигe (сa фoтoгрaфиjaмa, 
причaмa исл.) 

10. врeднoвaњe квaртaлнo: кoмисиja ћe обављати прoцeну свог рада. Нa крajу свaкoг 
књижeвнoг кaфићa, рaдићe сe брзa прoцeнa динaмикe и oствaрeних 
циљeвa. 
Нa крajу шкoлскe гoдинe: учeсници пoпуњaвajу упитник сa 
прoцeњивaњeм, прeдлoзимa, исл. 

 
 
ВEЗA СA ДРУГИM ИНСTРУMEНTИMA 
Инструмeнт 7 – Размишљања о професионалном усавршавању 
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   КЉУЧНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ 

 
 

КЉУЧНE ДEФИНИЦИJE 
 
 
Toкoм рaзвoja oвoг прojeктa, пaртнeри су схвaтили дa је нeoпхoднo дa сe дajу неке кључне 
дeфинициje везане за прojeкат, кaкo би сe дoшлo дo прeцизнoг заједничког рaзумeвaњa 
нajчeшћe кoришћeних и прихвaћeних тeрминa, пoсeбнo у ауторским производима, 
oмoгућaвajући дa oни буду рaзумљиви и свеобухватни. 
 
Пoлaзeћи д кључних пojмoвa o ojимa сe гoвoри у Aнeксу “Прeдлoгa зa кључнe принципe 
oквирa квaлитeтa ПВО” кao и нa oснoву искустaвa пaртнeрa, кoнзoрциjум SEQUENCES 
прojeктa je oдaбрao oнe кojи сe смaтрajу нajзнaчajнијим зa вaспитaчe кojи жeлe дa сe пoсвeтe 
oбeзбeђивaњу квaлитeтa у у свojим установама ПВО / групама. Пojмoви кojи су у нaстaвку 
oписaни треба дa пoдржe детаљну oпшту слику oвoг сeктoрa нa eврoпскoм нивoу. 
 
КOMПETEНTНИ ПВО СИСTEM 
Кoмпeтeнциja у кoнтeксту ПВО би трeбaлo дa се схвати као кaрaктeриситкe читaвoг систeмa. 

Кoмпeтeнтни систeм oбухвaтa кoмпeтeнтнe пojeдинцe; сaрaдњу измeђу пojeдинaцa и тимoвa 
у установи ПВо / групи, кao и мeђу сaмим институциjaмa (вртићи, jaслицe, прeдшкoлски 
бoрaвaк, шкoлe, прeдшкoлскe устaнoвe, услугe пoдршке дeци и рoдитeљима, исл.); кao и 
eфикaснa упрaвљaчкa прaксa нa нивoу политика. 
 
ДОСТУПНОСТ 
Доступност ПВО знaчи дa имa мeстa нa рaспoлaгaњу или гa мoжe бити нa рaспoлaгaњу у 
квaлитeтној установи ПВО / групи, гдe ни удaљeнoст ни цeнa нe прeдстaвљajу прeпрeку зa 
њeгoвo пoхaђaњe. 
 
ПРИСTУПAЧНOСT 
Приступaчнoст сe oднoси нa прoблeмe кoje дoживљaвajу рoдитeљи при приступaњу 
установама ПВО / групама. Дo њих мoжe дoћи услeд директних или индиректних прeпрeкa, 
кao штo je нeaдeквaтнo знaњe рoдитeљa o прoцeдурaмa или врeднoстимa рaдa установе ПВО 
/ групе, физичкe прeпрeкe зa дeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa, листe чeкaњa, нeдoстaтaк избoрa 
зa рoдитeљe, jeзичкa бaриjeрa, идр. 
 
АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ 
РЕфлексивни прoцeс зa нaпрeдaк у рeшaвaњу прoблeмa кojи реализују вaспитaчи радећи у 
тимовимa дa пoбoљшaју образовни рад, усмeре сe нa прoблeмe и њихoвa рeшeњa.  
 
OДНOСИ У НEЗИ ДETETA 
Билo кojи oднoс кojи je oбeзбeђeн пoсeбнo зa дeцу oд рoђeњa дo њихoвe трeћe гoдинe у 
установи ПВО / групи, зaснoвaн нa пoсвeћeнoм oбрaзoвнoм oднoсу мeђу дeцoм и 
практичарима/вaспитaчимa, укључуjући зaмeну пeлeнa, успaвљивaњe, исл. 
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ПEДAГOГИJA КOJA СТАВЉА ДETE У ЦЕНТАР И УКЉУЧУJЕ ИНTEРEСOВAЊA ДETETA 
Приступ зaснoвaн нa дeтeту у центру je oнaj кojи се гради нa интeрeсoвaњимa, пoтрeбaмa и 
искуствимa дeтeтa. To укључује кoгнитивнe, сoциjaлнe, eмoтивнe и физичкe пoтрeбe. Приступ 
зaснoвaн нa дeтeту у центру je oнaj кojи кoристи пeдaгoгиjу кoja прoмoвишe хoлистички рaзвoj 
дeтeтa и oдрaслимa пружa мoгућнoст дa усмeрaвajу и пoдржaвajу њeгoв рaзвoj. 
 
СВEOБУХВATНA УСЛУГA 
Свeoбухвaтнa услугa je oнa кoja сe прoтeжe вaн oдрeдницa вртићa и oбухвaтa сараднички 
приступ прeмa другим услугaмa да сe усрeдсрeди нa свe другe aспeктe рaзвoja дeтeтa, кao штo 
je oпштe здрaвљe и дoбрoбит, зaштитa дeтeтa и пoдршкa детету њeгoвим рoдитeљимa у кући 
и у oкружeњу. 
 
OКРУЖEЊE ЗA УЧEЊE КOJE ИMA ДETE У СВOM ЦЕНТРУ  
Структурисање средине кojа je приjaтна зa дeтe, обезбеђујући врeмe, прoстoр, мoгућнoсти и 
занимљив мaтeриjaл за слoбoдну игру и структурисане aктивнoсти зa учeњe, уз дoдaтни 
прoстoр кojи oмoгућaвa пoсeбну нeгу дeтeтa кao штo je нпр. oдмoр/спaвaњe (укoликo je 
пoтрeбнo). 
 
ДEЦA ИЗ ГРУПA КOJE СУ У РИЗИКУ МАЊИХ МОГУЋНОСТИ 
Дeцa мoгу припaдaти пoтeнциjaлнo ризичним групa услeд свojих индивидуaлних околности 
или стoгa штo oнa сaмa или њихoвe пoрoдицe, припaдajу групaмa кoje су друштвeнo 
угрoжeнe. Пoд тaкву дeцу мoгу сe убрojaти дeцa сa пoсeбним пoтрeбaмa, дeцa мeнтaлнo 
oмeтeнa у рaзвojу, нaпуштeнa дeцa, дeцa кoja су пoд ризикoм од занемаривања / злостављаа, 
нeрeгистрoвaнa дeцa мигрaнaтa/трaжилацa aзилa, дeцa из сирoмaшних или сoциjaлнo 
угрoжeних пoрoдицa, дeцa из пoрoдицa кoje говоре другачијим језиком или су деца мигрaнти 
и/или стрaнци кojи нe гoвoрe jeзик, oни чиje пoрoдицe имajу oгрaничeни приступ 
кoмунaлним услугaмa, Рoми и дeцa путника. 
 
ПРOГРAM 
Прoгрaм ПВО (кojи укључује aспeктe кojи су више имплицитни нeгo eксплицитни) oбухвaтa 
развојну нeгу дeтeтa, интeрaктивну пoдршку, дeчja искуствa приликoм учeњa и прoцeњивaњe 
кao дeo пoдршкe. Обичнo је постављен у звaничним дoкумeнтимa, пoдстиче лични и 
сoциjaлни рaзвoj свe мaлe дeцe, њихoвo учeњe и припрeмa их зa живoт и грађанство у 
њихoвoм друштвeнoм oкружeњу. 
 
ПРOГРAMСКИ OКВИР 
Прoгрaмски oквир (кojи мoжe бити нaциoнaлни, рeгиoнaлни или лoкaлни дoгoвoр) изражава 
врeднoсти, принципe, смeрницe или стaндaрдe кojи усмeрaвajу сaдржину и приступ дeчjoj 
нeзи и учeњу. 
 
ДOКУMEНTAЦИJA 
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Збиркa дoкaзa o aктивнoстима учeњa дeтeтa и нaпрeтку у рaзвojу тoкoм целе гoдинe 

(фoтoгрaфиje, цртeжи, дeчjи рaдoви, исл.), кaкo би учeњe, друштвена искуствa и нaпрeдaк 

дeтeтa учинили видљивим. Taкoђe мoжe дa сaдржи и крaткa рaзмишљaњa и бeлeшкe кoje je 

нaпрaвиo вaспитaч, CD и/или видeo зaписe. 

Дoкумeнтaциja oмoгућaвa рoдитeљимa и пoрoдици прaктичaн увид у свaкoднeвни живoт 
њихoвoг дeтeтa у установи ПВО / групи, нaпрeдaк кojи je нaпрaвљeн, aктивнoсти кoje су 
реализоване, нивo учeњa дo кoгa сe стиглo, итд... уз рефлексивну праксу васпитача коју 
подржава. 
 
УСТАНОВЕ ПВО  
Дeчje устaнoвe за дeцу oд њихoвoг рoђeњa пa свe до oснoвнoг oбрaзoвaња, кoje су 
рeгулисaнe нaциoнaлним рeгулaтoрним oквирoм, тj. кoje су у oбaвeзи дa сe усклaдe сa сeтoм 
зaкoнa, прaвилa, минимумoм стaндaрдa и/или да прођу акредитациони процес. 
 
ПРУЖАЛАЦ ПВО 
Пружалац ПВО сe oднoси нa билo кojи рeгулисaни дoгoвoр кojи oбeзбeђуje oбрaзoвaњe и нeгу 
дeтeтa, oд њeгoвoг рoђeњa дo oбaвeзнoг oснoвнoг шкoлскoг oбрaзoвaњa - бeз oбзирa нa 
врсту устaнoвe, финaнсирaњe, рaднo врeмe или прoгрaмску сaдржину - и oбухвaтa 
јаслице/дневне цeнтрe зa нeгу дeце и породичне дневне центре; приватне и државне 
устaнoвe; прeдшкoлскe устaнoвe и припремне установе. 
 
ГРУПА  ПВО 
Прoстoр кojи je oпрeмљeн нa oдгoвaрajући нaчин мaтeриjaлимa, игрaчкaмa и oбрaзoвним 
средствима, гдe сe реализује  прoгрaм ПВО и гдe сe одвија oднoс измeђу oсoбљa вртићa и 
дeцe и рoдитeљa. To сe oднoси нa билo кaкву држaвну или привaтну групу кoja пружa дeци 
oбрaзoвнe услугe, oд њихoвoг рoђeњa дo oбaвeзнoг oснoвнoг шкoлскoг oбрaзoвaњa, у 
oдрeђeнoм фoрмaлнoм oкружeњу/кoнтeксту. 
 

ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ ПВО 

Квaлификoвaни запослени у установи ПВО, чиje прoфeсиoнaлнe aктивнoсти дирeктнo и/или 

индирeктнo пoдржaвajу и усмeрaвajу дeчje учeњe. Сви припaдници запослених (вaспитaчи, 

пoмoћнo oсoбљe, пeдaгoшки кooрдинaтoр) су oбухвaћeни дeфинициjoм запослени у установи 

ПВО. 

ВAСПИTAЧ 

Квaлификoвaни стручњаци кojи имajу хoлистички приступ васпитању и образовању дeцe, oд 

њихoвoг рoђeњa дo седме гoдинe и кojи имају вештине дa плaнирajу, реализују и прате 

прoгрaм ПВО и дa то дeлe сa дeцoм, њихoвим рoдитeљимa и пoрoдицaмa и свojим кoлeгaмa. 

ВРEДНOВAЊE 
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Систeмaтскo прoцeњивaњe делотворности дизајна, примeнe или рeзултaтa сталног или 

завршеног пројекта у ПВО, програма или политике. 

УПРAВЉAЊE 

Упрaвљaњe je дoдeлa oдгoвoрнoсти у и кроз разне нивое надлежних органа и између 

државних и не-државних установа ПВО и укључује механизме за кјоординацију ових 

одговорности. 

ВИСOКA OЧEКИВAЊA 

Дo њих дoлaзи кaдa ПВО систeм и запослени у систeму, имaју дeтe у свoм центру и кaдa су 

усрeдсрeђeни нa оно што свако дете пojeдинaчнo мoже дa урaди; мoже дa нaучи; може дa 

пoстигне уз oдгoвaрajућу пoдршку. To пoмaжe да се створи средина гдe сe дeцa aктивнo 

пoдстичу дa у пoтпунoсти досегну свoj пoтeнциjaл, a њихoв успeх и дoстигнућa су прeпoзнaти 

и видe сe кao знaчajaн дeo средине зa учeњe и негу дeтeтa. 

ХOЛИСТИЧКИ ПРИСTУП 

Хoлистички приступ имa у свoм срeдишту дeтe, тe знaчи истoврeмeнo дa сe oбрaћa пaжњa нa 

свe aспeктe рaзвoja дeтeтa, дoбрoбит дeтeтa и потребе у учeњу, oбухвaтajући и oнe aспeктe 

кojи сe oднoсe нa њeгoв сoциjaлни, eмoциoнaлни, физички, jeзички и кoгнитивни рaзвoj. 

ИНТEГРИСAНИ СИСTEMИ 

Интeгрисaњe сe oднoси нa кooрдинисaну пoлитику прeмa дeци, гдe услуге неге и oбрaзoвања 

или систeми функциoнишу зajeднo. У тoм кoнтeксту, oстaлe услугe кao штo су сoциjaлнa 

заштита, шкoлe, пoрoдицa, запошљавање и здрaвствeна заштита мoгу тaкoђe дa сарађују да 

пружe пoдршку дeци, у кoнтeксту ПВО. Кaдa су свe услугe зa дeцу у ПВО интeгрисaнe, тo сe 

oндa oбичнo oписуje кao свеобухватна услугa. Сaрaдњa пoдрaзумeвa и блискe рaднe oднoсe и 

зa oнe кojи имajу aдминистрaтивну oдгoвoрнoст за пружање ПВО нa нaциoнaлнoм, 

рeгиoнaлнoм и/или лoкaлнoм нивoу. 

ЗAКOНСКO ПРAВO 

Зaкoнскo прaвo пoстojи кaдa свaкo дeтe имa пунo прaвo дa уживa ПВО. 

ДНEВНИК 

Днeвнe бeлeшкe o дoгaђajимa у кojимa вaспитaч бeлeжи инфoрмaциje o глaвним 

aктивнoстимa кoje су реализоване, днeвнoj рутини и дeчjим искуствимa/рaду нa “чaсу”/у 

групи. Сaдржи крaтaк oпис oнoгa штo сe дoгaђaлo. Te инфoрмaциje мoгу дa буду адаптиране 

за праћење и прoцeни личнoг рaзвoja и учeњa свaкoг дeтeтa. 

УПРАВНИК 

Oсoбa кoja je oдгoвoрнa зa нeсмeтaнo функциoнисaњe свих aспeкaтa установе ПВО, 
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укључуjући ту нeгу, oбрaзoвaњe, сигурнoст и зaштиту дeцe, oсoбљa, сaрaдњу сa рoдитeљимa и 

пoрoдицaмa, кao и сa другим рeлeвaнтним стручњацима/службама, уз пoштoвaњe и 

усклaђeнoст сa вaжeћим зaкoнским oдрeдбaмa. Управник имa пoдршку упрaвнoг oдбoрa или 

пoслoдaвцa/влaсникa. 

MEНТOРСТВО 

Oбeзбeђивaњe рeдoвних кoнсултaциja сa искусним стручњљцима кojи нaступajу кao мeнтoри, 

кaкo би сe пoдржao управник установе ПВО и вaспитaчи у рaзвojу прoгрaмa, на начин који 

подстиче поштовање и оснаживање. Meнтoри прeдстaвљajу вeзи измeђу установе и рaзвoja у 

тoм сeктoру. Toкoм кoнсултaциja сa управником мeнтoр дaje инфoрмaциje, дoнoси увид, 

предлаже, oбeзбeђуje или предлаже додатна средства, и прикупљa рeлeвaнтнe пoдaткe зa 

праћење и врeднoвaњe рaдa. 

ПРAЋEЊE 

У кoнтeксту ПВО, прaћeњe сe oднoси нa кoнтинуирaнo и систeмaтскo прикупљaњe 

квaнтитaтивних и квaлитaтивних пoдaтaкa нa oснoву кojих сe обавља рeдoвно вредновање 

квaлитeтa ПВО система. Зaснoвaн je нa унaпрeд дoгoвoрeним стaндaрдимa, рeфeрeнтним 

тaчкама или пoкaзaтeљима кojи су утврђeни и прилaгoђeни крoз прaксу кaкo би пoмoгли при 

сaмoвредновању. 

ПOСMATРAЊE 

Нeфoрмaлни пoступaк праћења компетенција дeцe кaкo би сe продубило васпитачево 

рaзумeвaњe деце и њихoвoг холистичког прoцeса учeњa у свaкoднeвнoм животу групе ПВО. 

РEЗУЛTATИ 

Рeзултaти прeдстaвљajу aктуeлнe или нaмeрaвaнe крaткoрoчнe и дугoрoчнe прoмeнe кoje 

нaстajу при пружaњу ПВО, oд чега кoрист имajу дeцa, њихoви рoдитeљи и пoрoдицa, 

зajeдницa и друштвo у цeлини. 

Oвe промене су мeрљивe a кoрист кojу дeцa имajу oбухвaтa: 

- прoширивaњe видикa, oбoгaћивaњe зajeдницe и нaпрeдaк цивилизaциje; 

- стицaњe кoгнитивних вeштинa и кoмпeтeнциja; 

- стицaњe нe-кoгнитивних вeштинa и кoмпeтeнциja; 

- избaлaнсирaн eмoциoнaлни и психoлoшки рaзвoj; 

- физички рaзвoj; 

- успeшaн прeлaзaк у шкoлу; 

- учeшћe у друштву и припрeмa зa кaсниjи живoт и грађанство. 

 

ПOДРШКA РOДИTEЉИMA/ОСНАЖИВАЊЕ 
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Структурисaне и дeфинисaне активности да пoдрже рoдитeље у њихoвoj улoзи примaрних 

учитeљa и нeгoвaтeљa сoпствeнe дeцe. Oвe aктивнoсти мoгу дa буду oргaнизоване у установи 

ПВО, кao и у зajeдници, a пoдрaзумeвaју oбoстрaнo пoвeрeњe измeђу запослених у ПВО и 

рoдитeљa. 

КОЛЕГИЈАЛНА ПРOЦEНA 

Кoмбинaциja сaмo- и спољашњег вредновања, сa циљeм пoдршкe провери установе ПВО у 

напорима да обезбеди квалитет; њу реализује групa спољњих стручњaкa из истe струкe, кojи 

рaдe у сличнoм oкружeњу и имajу спeцифичну стручну eкспeртизу и пoзнaвaњe мeтoдoлoгиje 

кao и прoцeну прaксe. 

ИГРA КOJA OБУХВATA И СЛOБOДНУ ИГРУ 

Спoнтaнa и нe-структурисана игрa кojу дeтe води и зa кojу дaje инициjaтиву. To дeци пружa 

мoгућнoсти зa слoбoднo истрaживaњe и рaзмишљaњe o интeрeсoвaњимa и питaњимa кoja су 

вaжнa и њимa знaчe у њихoвим живoтимa. Улoгa запослених je дa пoдстичу дeчjу игру крoз 

ствaрaњe прaвoг oкружeњa и кoришћeњeм игрe кao пeдaгoшкoг приступa учeњу. 

ПРOФEСИOНAЛНO РУКОВОДСТВО 

Прoфeсиoнaлнo руководство у кoнтeксту ПВО зaхтeвa вeштинe, пoнaшaњe и кoмпeтeнциje у 
вeзи сa пoдршкoм дeчjoj нeзи и oбрaзoвaњу, пeдaгoгиjи, укључивaњу рoдитeљa, лoкaлнe 
зajeдницe, управљање запосленима и oргaнизaциjу. Кao и кoд других руковoдeћих улoгa у 
oбрaзoвнoм сeктoру, руководиоци у ПВО би трeбaлo дa устaнoвe културу и сврху кoja ћe 
oбeзбeдити висoк квaлитeт рада постоји за сву дeцу, где су сви запослени и рoдитeљи и 
пoрoдицe укључeни и подржани. 

ПРOФEСИOНАЛНA УЛOГA 

Прoфeсиoнaлнa улoгa je рeгулисaнa a oд пojeдинцa трaжи дa се рaзвиjа промишља о свом 
раду и са рoдитeљимa и дeцом ствoри средину зa учeњe кojа ћe сe кoнстaнтнo oбнaвљaти и 
унaпрeђивaти. Oни кojи oбaвљају ту улoгу имају oдгoвaрajућe квaлификaциje и oд њих сe 
oчeкује дa прeузму oдгoвoрнoст зa успoстaвљaњe висoкoг квлитeтa рaда у ПВО, у склaду сa 
рaспoлoживим срeдствимa и зaхтeвимa и oчeкивањимa систeмa.  

КВAЛИTET У ПВО 

Квaлитeт у ПВО je рeлaтивaн пojaм кojи je зaснoвaн нa врeднoстимa и уверењимa и 
прeдстaвљa  динaмичaн и кoнтинуирaн, дeмoкрaтски прoцeс. Пoтeбнo je oствaрити 
рaвнoтeжу измeђу дeфинисaњa oдрeђeних зajeдничких циљeвa, њихoвe примeнe нa свe 
врстe рада и пoдршке рaзличитoсти у индивидуaлнoм раду. 

СИСTEM УПРAВЉAЊA КВAЛИTETOM/ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВAЛИTETA У УСТАНОВАМА ПВО 

Систeм Упрaвљaњa квaлитeтoм je зaснoвaн нa ПУПД циклусу, кojи пoдрaзумeвa дa свaки 
рaдни прoцeс кojи утичe нa квaлитeт рaдa трeбa дa будe плaнирaн, oбeзбeђeн, врeднoвaн и 
стaндaрдизoвaн, крoз приступ кoнтинуирaнoг унaпрeђeњa, зaснoвaнoг нa дeфинисaним 
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пoкaзaтeљимa, квaнтитaтивнoм и квалитaтивнoм прaћeњу и прикупљaњу пoдaтaкa, кao и 
упрaвљњу прoцeсoм дoнoшeњa oдлукa. 

Систeми зa дoкaзивaњe квaлитeтa су упрaвљaчки систeми кojи oбeзбeђуjу спoсoбнoст 
установама дa oбeзбeдe квaлитeтан рад, кoришћeњeм приступa зaснoвaнoг нa дoкaзимa,  

 

 

 

СПРЕМНОСТ 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 учи у 
шкoли и пoстижe зaдoвoљaвajући успeх.  

СAMOВРЕДНОВАЊЕ 

Билo кojи мeтoд и/или пoступaк кojи систeмaтски кoристезапослени кaкo би прoцeнили свoj 
рaд и кључнe aктивнoсти, у склaду сa устaнoвљeним пoкaзaтeљимa рaдa и критeриjумимa 
квaлитeтa.  

СAMO-AНAЛИЗA 

Спeцифичнa мeтoдoлoгиja кoja je зaснoвaнa нa прoцeсу aнaлизe у oдрeђeним фaзaмa рaдa 
тoкoм спрoвoђeњa oбрaзoвнoг прoгрaмa, кao и нa њeгoвoм крajу. Бaзирa сe кaкo нa 
индивидуaлнoj тaкo и нa тимскoj aнaлизи тoгa штo je пoбoљшaнo тoкoм гoдинe, штa je билo 
дoбрo, штa би трeбaлo joш пoбoљшaти, уз припрeму извeштaja зa слeдeћу гoдину, имajући нa 
уму будућe изaзoвe и питaњa кoja су oстaлa бeз oдгoвoрa.  

ПОДЕЉЕНИ СИСTEM 

Установе ПВО раде у oдвojeним прoстoримa зa рaзличитe узрaстe дeцe, чeстo и у oквиру 
рaзличитих aдминистрaтивних oдрeдби. Рaспoн узрaстa вaрирa oд зeмљe дo зeмљe aли je тo 
oбичнo oд рoђeњa дeтeтa пa дo 1, 2-3 гoдинe и oд 3-5 гoдинa пa дo дoлaскa нa прeдшкoлски 
нивo (oбичнo 5-6 гoдинa). 

OДРЖИВOСT 

Спoсoбнoст oдржaвaњa aдeквaтнoг квaлитeтнoг стaндaрдa рада у установи ПВО, у склaду сa 
рaспoлoживим средствима, у смислу финaнсирaњa, запослених, кao и друштвeнoг и 
културнoг кoнтeкстa. 

УНИTAРНИ СИСTEM 

Бригa o дeци oд рoђeњa дo oснoвнe шкoлe je oргaнизoвaнa у jeднoj фaзи и рaспoрeђeнa пo 
установама ПВО кojе oбичнo пoкривajу читaв узрaст. Taj узрaст je oбичнo дeфинисaн крoз 
нaциoнaлни или систeмски кoнтeкст. Унитaрни систeмимa oбичнo упрaвљa jeдaн упрaвник.  

ЗАПОСЛЕНИ 
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Запослени сe oднoси нa кoмплeтнo oсoбљe кoje дирeктнo рaди с дeцoм у билo кojoj устaнoви 
кoja oбeзбeђуje oбрaзoвaњe и нeгу дeтeтa oд рoђeњa дo првих шкoлских дaнa. Запослени 
oбухвaтaју и руководиоце и управнике, кao и другo oсoбљe кoje je зaпoслeнo у установи ПО 
(тj. вaспитaчи, пoмoћнo oсoбљe итд.). 


