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ПРОГРАМ    РАДА 

Често се жалимо   на стање детињства; не схватамо да би људски род већ 

изумро, да човек није почео да живи као дете.  

         Посао васпитача је васпитавање деце .Не заборавимо  да се  биљке оплемењују 

неговањем, а деца и људи васпитањем. Појединац  мисли само на васпитавање свог 

детета, а васпитач  на групу деце  и  мора да васпитава и научи дете   да се  одржи, 

кад постане човек, да подноси различите ситуације и да се сналази у њима, да живи 

тако да може да се подједнако снађе  у свим животним ситуацијама,  да вешто живи, 

да осети све стране живота.  

       Указујемо на то  да су деца најскупоценији дар и благо који су  васпитачима 

поверени  да их васпитавају, да их уче животу   ,не схватајући  да су она живо наш 

обличје . Морамо  да знамо  да сами гајимо  те бисере, активног  учесника  у процесу 

свог развоја који    осмишљава  свет око себе и односе у њему  ценећи то да  деца су 

способна за стваралачки рад.  

       Много се говори о својствима доброг васпитача, о компетентном васпитачу. 

Васпитач који успе да мења себе оспособљен је и да обликује дете, компетентан је. 

     Свакога дана тежимо да покажемо да свако од вас може да досегне даље од 

могућег  и да свако може да оствари  изузетан  успех  на личном и професионалном 

плану. 

     Наша мисија је ширење идеје да успех лежи у интелектуалном капиталу људи који 

стварају, а васпитачи су ствараоци, уметници  у разумевању детета. Чврсто верујемо 

да је снага споја логике и креативности одлична подлога за разој стваралаштва, 

истраживања и процењивања  сопственог рада. 

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/


     Наша визија је да сваки  васпитач   треба да постане свестан да су његове  

способности неограничене и да то сазнање искористи да би постао  најбољи што 

може бити у својој професији! 

       Комбинујући  резултате  из евалуационих листи  и  разговора  са појединцима и 

групама  васпитача  из  окружних удружења,  дошли смо до одговора на питање  како 

да убрзамо и учинимо ефикаснијим и ефектнијим учење ,  стручно усавршавање  и 

напредовање  васпитача, а то је:  

-  Размена искустава  презентовањем радова на нашим   јесењим и пролећним 

стручним сусретима  који  уистину  представљају искорак  у васпитно-образовној 

пракси, на нов  другачији, прилагодљивији  приступ   деци  и васпитачима  у  размени  

мишљења  путем  разговора. 

     - Размена мишљења чисто у методичком приступу, враћање на  почетак, на базу,  

на  извор,   без обзира  на програм  који  се прилагођава деци  и са децом  живи,  кроз 

размену   мишљења  и  презентовања  стручних   радова  тимова  васпитача  на 

Првој  стручној   конференцији  за васпитаче 13. и 14. јуна 2015. У Крагујевцу.  

Са темом  „МОГУЋНОСТИ  ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ  И  ПОДРШКУ  ДЕЦИ  У  УЧЕЊУ  НА 

ПРЕДШКОЛСКОМ  УЗРАСТУ“. 

 

  -  Креирање и одржавање семинара  преко окручних  удружења  из области 

математичких појмова, развоја говора и ликовне уметности, који имају за циљ да у 

кратком временском  року, сваком појединцу, пруже систематизована знања, умења   

и вештине која су  неопходна да се постигну   максимални  резултати у креирању  

новина:  новог приступа, новог начина  размишљања   и разумевања  детета. 

 

   - Сагледавање  стања, потреба и проблема – шта је то што смо урадили, васпитачи, 

сестре и стручни сарадници  у периоду   примењивања Закона о основама система  

образовања  и васпитања,у   периоду  од десет протеклих  година, који су то изазови 

и перспективе  предшколства данас  у Србији .  

   - Сагледавање  стања, потреба и проблема – шта је то што је друштво ( ресорна 

министарства и локалне самоуправе )  урадило у протеклом периоду   за предшколску 

делатност, а  како виде предшколство у наредних две и више година  на Првом 

Конгресу  стручних  радника   предшколских  установа  Србије 26. и 27. јуна 



2015. у Сава центру .Тема Конгреса је: 

                   „ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ 

                                          – ИЗАЗОВИ  И  ПЕРСПЕКТИВЕ“ 

 

- организовање    размене  научних и стручних    сазнања  и  искустава  од  значаја за  

унапређивање  теорије   и праксе    предшколског  васпитања  и образовања са  

жељом да  се професија  васпитач  и предшколство  као  веома значајна  делатност  

промовишу  и  афирмишу кроз  активну  размену  нових теоретских  знања и  

искустава, ради изградње и  јачања  професионалних   компетенција васпитача у  

предшколству, као и развој и афирмација актуелних  тема из области васпитања у 

нашем друштву, организационо  и  програмско  јачање  свих  субјеката који се баве 

предшколском делатношћу  у  Србији   и региону  на четвртој  Научно-стручној 

конференцији  балканског сaвеза  удружења  васпитача.  

„САРАДЊА  СА  ПОРОДИЦОМ  У ДОБА САВРЕМЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ“,  

                            18. 19. и 20. 09.  2015. , на ОХРИДУ 

 

- припремање  приступа  светској организацији   стручних  предшколских радника  

ОМЕП- Светска организација за образовање у раном детињству, која    

промовише право детета на образовање и васпитање широм света, те подржава 

активности које доприносе повећању приступа предшколском васпитању и 

образовању високог квалитета. Активно учешће стручњака  ОМЕПА  који се баве 

питањима васпитања и образовања у предшколском узрасту  као и универзитетских 

професора у овој великој глобалној мрежи предшколаца, имаће велики утицај на 

даљи развој  делатности и науке у предшколском васпитању и образовању и у 

Србији.  ОМЕП данас обједињује подружнице у 72 земље света. 

 

Суштина успеха у  раду  је да треба  разумети  време  у  коме  смо,  

прихватити  најбоље и повезати  са временом прошлим. 

 

17. 04. 2015.                                                председник Управног одбора    

                                                                     Слободанка  Радосаљевић                                                                     


