ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ЧУКАРИЦА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ - ИЗВОРИ И ПОЛАЗИШТА
Предшколски програм дечијег вртића у складу је са Законом о основама
система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању,
Правилником о општим основама предшколског програма, Развојним планом
Установе и анализи и процени ефеката програмских активности реализованих у
протеклом периоду, специфичностима локалне заједнице, потреба и очекивања
породица, могућности дечијег вртића.
Општи циљ васпитно-образовног рада дечијег вртића је стварање повољне
средине у којој ће дете стицати искуства, откривати себе и своју околину, мењати је
сходно својим могућностима, осмишљавати је на њему својствен начин. Поштовање
развојних могућности деце налажу да се дете постави у центар васпитно образовног рада, у којем је оно активан чинилац у сопственом развоју. Предложени
програмски садржаји схватају се као променљиви, које ће се мењати зависно од
средине, састава васпитне групе, узраста деце и других специфичности у
организацији рада установе. Битно начело васпитно-образовног рада је поштовање
дечије игре, која је праћена позитивним емоцијама, радује дете, доноси му
задовољство, омогућава спонтано стваралачко изражавање и стицање сигурности.
Игра омогућује сталну интеракцију са спољашњим светом, пружа му могућност
избора да се изрази на свој начин, развија сарадњу, где је дете активни учесник при
чему је радознало и коме се стварају услови да му је забавно, изражава своја осећања
и запажања, активно решава проблемe.
У планирању васпитно образовног рада ослањамо се и на акредитоване
програме стручног усавршавања које су похађале медицинске сестре, васпитачи и
стручни сарадници. У зависности од потреба, интересовања и циљева који су
постављени у сваком вртићу и групи, облици стручног усавршавања се одабирају
тако да се систематски обухватају целовите области.
Акценат стручног усавршавања медицинских сестара усмерен је на развој
говора, социо-емоционални развој, сарадњу са породицом и моторичке активности.
У складу са тим циљевима одабирани су и реализовани семинари у договору
медицинских сестара са тимом стручних сарадника: ,,Развој говора на јасленом
узрасту'', ,,Јаслице као место живљења и одрастања'', ,,Музичке игре на јасленом
узрасту'', , ,,Дечије стваралачко конструисање'', , ,,Јавни наступ и презентација'',
,,Самовредновање рада дечијег вртића'', Индивидуализација – одговор на аутентичне
потребе и могућности предшколског детета, Игралица Причалица, „Почни од
почетка – почетак је важан» , «Позитивно васпитање – позитивна дисциплина у
вртићу» и «Лутка у јаслицама».. Наведено је неколико семинара којим желимо да
илуструјемо на који начин је усмеравано стручно усавршавање у раду са децом
узраста до три године. Додатне инспирације за свој рад медицинске сестре и стручни
сарадници добијају на ,,Сусретима медицинских сестара'', који се сваке године
организују, и на којима учествујемо са својим радовима, али и пратимо радове
медицинских сестара у другим Установама.
Стручно усавршавање васпитача заснива се на семинарима, учествовањем на
скуповима које укључују све васпитаче (,,Истраживачки дани васпитача Београда'',

сусрети ,,Васпитачи васпитачима'') и сусрете васпитача предшколских група
(,,Методички дани'' у Кикинди).
Семинари на којима су учествовали васпитачи и стручни сарадници наше
Установе су бројни: ,,Подстицање самопоштовања путем кооперативне
комуникације'', ,,Волим и чувам своје тело'', ,,Чувари осмеха'', ,,Руке око света'',
,,Комуникативна и стваралачка употреба говора'', ,,Лутка има срце и душу'',
,,Уникат'', ,,Уметност и дете'', ,,Дете у игри драме и позоришта'', ,,Ликовне технике'',
,,Професионализам'', ,,Естетско уређење простора'', ,,Посматрање, праћење и
објективно процењивање'', ,,Рачунарско описмењавање васпитача за рад са децом
предшколског узраста'', ,,Јавни наступ и презентација'', ,,Дечије стваралачко
конструисање'', ,,Како помоћи ромској деци'', ,,Сопственим искуствима до знања'',
,,Пословно понашање и комуникација'', ,,Самовредновање рада дечијег вртића'',
,,Реедукација психомоторике'', ,,Вежбање и моје тело'', ,,Буди прав, бићеш здрав'' ,
Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе и могућности предшколског
детета, Meтоде подстицања логичко математичког мишљења предшколске деце,
Вежбање и моје тело, Интеракција за дете- програм за подстицање развоја дететовог
самопоштовања, Дете у драмској игри, Подршка дечјем развоју – тешкоће као
изазов, „Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву“,
„Предшколско дете и класична музика“, „Критичко мишљење на раном узрасту“,
„Да ли нам медијација заиста помаже“, „Моћ маште, моћ покрета“. Организовање
физичких активности у радној соби“, „Јачање компетенције васпитача за подстицање
социјалног развоја“.
Навели смо семинаре који илуструју тенденције у стручном усавршавању и
текућем васпитно образовном раду. Наша будућа настојања усмерена су на
проширивању и прорађивању наведених тема. Отворени смо за предлоге и сугестије
медицинских сестара, васпитача и колега стручних сарадника. У свом раду
настојимо да прихватимо сугестије саветника Министраства просвете. С тим у вези
разрађујемо и унапређујемо наш васпитно образовни рад.
ЛИЧНА КАРТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА - ОПШТИ ПОДАЦИ
На подручју општине Чукарица налази се јединствена Установа у оквиру које
се налази 21 вртић.
У оквиру делатности Установе организовани су различити облици рада са
децом: целодневни боравак, четворочасовни припремни програм и додатне
делатности.
Пратећи потребе породице и деце узраста од 1 до 7 година, у Предшколској
Установи Чукарица организује се целодневни боравак, као основни и примарни облик
рада, у трајању од 07:00-18:00 сати, а у неким вртићима од 06:00-18:00.
За децу у години пред полазак у школу организује се и посебни облик рада
(припремни предшколски програм) у трајању од 4 сата. Овај облик рада се реализује у
просторијама вртића, основних школа и месних заједница на територији Бановог
брда, Железника, Сремчице, Велике Моштанице, Остружнице, Чукаричке падине,
Белих вода и Рушња. Овај облик рада у потпуности задовољава исказне потребе
родитеља и деце.
Предшколска Установа својим различитим облицима рада обухвата око 6256
деце, што представља висок проценат у односу на укупну популацију. Највећи број
обухваћене деце је у најстаријем узрасту (3-7 година) и у припремним групама. Број
обухваћене деце креће се око 80% што је за Град Београд висок проценат.
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Сви кадрови који су ангажовани за рад са децом су квалификовани и стручно
оспособљени за васпитно-образовни рад, што је веома значајно за успешну
реализацију. На узрасту од 1-3 год. раде медицинске сестре васпитачи са средњом и
вишом медицинском школом а са децом од 3-7 год. васпитачи са вишом, струковном
школом ( трогодишња), и високом школском спремом. У саставу ПУ Чукарица раде и
две развојне групе са пет дефектолога и мед.сестром васпитачем, а у оквиру редовних
група приоритет приликом уписа имају деца са тешкоћама у развоју. Установа
планира посебну бригу за децу са тешкоћама у развоју па ће у том смислу ангажовати
дефектологе-олигофренологе, тифлологе, персоналне асистенте, сарадника за развој
психомоторних способности, волонтере и стажисте, који ће непосредно радити са
децом у целодневном боравку, и на тај начин породицама и деци пружати додатну
подршку.
У Установи су ангажовани професори енглеског језика који са децом
предшколских група и припремног предшколског програма изводе бесплатну наставу
енглеског језика.
Уређењем и оплемењивањем простора у којем бораве деца, васпитачи и
медицинске сестре васпитачи, настојаће да створе подстицајну средину која пружа
оптималне могућности за њихов раст и развој.
У складу са Планом јавне набавке за ову радну годину обезбедили смо разноврсна
дидактичка средства и потрошни васпитно-образовни материјал за јаслице, вртић и
припремни програм.
Jезик на коме се остварује васпитно образовни рад је српски језик.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ
Предшколска установа Чукарица се налази у веома лепом природном
амбијенту, поред Кошутњака, а једним својим делом простире се уз десну обалу реке
Саве и поред Аде Циганлије, која има интересантне садржаје за предшколску
установу. Ове природне могућности Установа користи у васпитно-образовном раду
кроз планиране кратке излете на Аду Циганлију и Кошутњак, Хиподром, итд.
На спортским теренима Кошутњака деца имају физичке активности и кроз игру се
припремају зa „Београдски Дечији маратон“. Близина Хиподрома је такође од
важности за Установу, јер деца имају могућност за органозован обилазак и боравак
на Хиподрому, уз адекватне садржаје које он нуди.
Општина Чукарица је „млада“ општина са скоро 200.000 становника и преко 59.000
радно ангажованих домаћинстава.Веома је привлачна као инвестициони амбијент, с
обзиром на наслеђене привредне ресурсе. Становништво општине Чукарица је
хетерогено, не само у културно-образовном смислу, већ и по традицији, навикама,
итд., јер се у последњих нешто више од десет година на Чукарицу доселило више
хиљада породица са разноликим културолошким пореклом (не постоји тачна
евиденција).И социо-економски статус становништва, односно наших корисника
услуга-родитеља је веома различит. Већина је запослена изван наше Општине, у
скали регреса налази се 90,14%родитеља, а 9,86% родитеља користе бесплатно
услуге ПУ Чукарица.
Предшколска установа Чукарица, већ више година, активно учествује у Програму
активности за избор најлепше уређених дворишта на територији општине Чукарица,
под називом „Пролеће на Чукарици“.Сви вртићи узимају учешће, а награђују се за
прва три најлепше уређена дворишта.У Програму није акценат на такмичењу, већ на
сарадњи и заједничким активностима Установе и Општине.
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Скупштина Општине Чукарица је за изузетне резултате у раду доделила нашој
Установи највишу општинску награду „Матија Бан“.
Предшколска деца посећују библиотеку и бесплатно се уписују као њени чланови .
Сви наши вртићи имају интензивнију сарадњу са друштвеном средином, као
што је сарадња са Културно-уметничким друштвима, дечјим позориштима, школама,
библиотеком, музејима. Такође редовно учествују на свим фестивалима дечјег
стваралаштва ликовног садржаја, музичког, драмског.
Посебна сарадња Установе и Основних школа се континуирано одвија кроз
посете предшколске деце школи, учешће на њиховим приредбама, као и кроз посете
учитеља вртићу и заједничких састанака стручних сарадника школе, стручних
сарадника Установе, васпитача и родитеља чија деца полазе у школу.

ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА
Програм неге и васпитања деце узраста до три године
Програм предвиђа основне активности и даје смернице, медицинским
сестрама за осмишљавање и развијање конкретних програмских садржаја на нивоу
сваке групе. Посматрајући и пратећи потребе и интересовања деце и породице,
медицинске сестре настојаће да реализују негу, превентивно здравствену заштиту и
васпитно - образовни рад, стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете
стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину и у
којој ће дете бити активно у складу са својим потребама и могућностима.
Активности ће бити усмерене на развој говора, моторике, социо - емоционални,
интелектуални, сензорно-перцептивни развој и сарадњу са породицом..
Васпитање деце раног узраста омогућава се стварањем повољне васпитне средине у
којој се свако дете осећа сигурно и прихваћено и у могућности је да стиче искуства
по сопственом програму. Кроз разноврсне игровне активности подстичемо развој
дечијих способности и оспособљавамо децу за самостално и удружено деловање.
Дете је активно, интерактивно и креативно биће и васпитно-образовни процес у
сваком тренутку уважава ове три чињенице.
Приоритет у раду ове године је :
-унапређење документовања рада у васпитној групи у функцији подстицања дечијег
развоја и напредовања,
-настављање са континуираним и планским процесом посматрања и праћења
понашања и развоја детета ( коришћење књиге - бележнице ,,Моја јасленица'', чек
листе, протоколи посматрања, портфолио, социограми, албуми...)
-настављање са процесом индивидуализације у циљу пружања одговора на
индивидуалне потребе сваког детета. Медицинска сестра креирањем разноврсне
средине и пружањем разноврсних активности подстиче могућности избора.
- остваривање континуиране сарадње са породицом,
- настављање са процесом вредновања и самовредновања применом инструмената.
Следећи кораци у раду ће пратити специфичне потребе добијене током процеса
самовредновању.
Адаптација деце на боравак у јаслама
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Процес адаптације деце јасленог узраста почиње још у јуну, а наставља се у
септембру. Обезбеђивањем привлачне средине и занимљивих активности,
осмишљеним и активним присуством родитеља првих дана боравка деце у
јаслицама, поштовањем индивидуалног ритма детета и постепеним одвајањем од
родитеља олакшавамо процес адаптације деце. Циљ нам је да обезбедимо оптималне
услове за прилагођавање детета на живот у јаслицама.
Посебну пажњу поклањамо сарадњи са породицом (родитељски састанци пре
поласка деце у јасле, организован боравак родитеља и детета у јаслицама у периоду
адаптације, стална размена информација).
Предвиђени су начини праћења тока и ефеката предузетих активности у периоду
адаптације деце на боравак у јаслицама.
Подстицање развоја говора
За појаву и развој говора битна је међусобна активна размена невербалних и
вербалних сигнала. Медицинска сестра треба да ствара ситуације које ће подстицати
дете да комуницира, организовањем различитих активности и игара: игре
именовања, игре давања и извршавања налога, игре парова, игре прстима,
традиционалне игре, коришћење сликовница.
Подстицање детета на разноврсне облике вербалне и невербалне комуникације кроз
заједничке практично-ситуационе активности са медицинским сестрама ће се
континуирано наставити са тежњом да се стварањем ситуација које провоцирају
комуникацију истовремено подстиче развој говора, социо-емоционални
и
интелектуални развој.
Развој логомоторике (вежбе за развој оралне праксије) као битан предуслов за развој
говора је област на коју ће тежиште свог рада ставити логопед Установе.
Социо-емоционални развој

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Социо емоционални односи су одраз опште атмосфере у групи, али им основни тон
даје понашање одраслог, његови поступци, глас, изглед. Сарадња са децом мора
бити уједначена, доследна, увек прилагођена индивидуалности сваког детета.
Улога медицинске сестре је:
стварање ситуација за богате и разноврсне позитивне интеракције, невербалну и
вербалну комуникацију на релацији дете-дете, одрасли-дете,
неговање позитивне социо емоционалне климе,
прихватање и ,,негативних;; понашања детета (агресивност, љубомора, бес,
тврдоглавост) и превентивним поступцима деловање на узроке таквих понашања,
развијање позитивне слике о себи као основе за развој самопоштовања,
очување спонтаности и искрености детета у контакту са својом околином,
неговање отворености за доживљаје,
пружање помоћи у стицању самосталности,
усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних вредности
(добро, рђаво),
култивисање и развој позитивних, интегративних емоција,
подстицање развоја социјализације путем имитативних игара.
Музичко-ритмичке активности
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Слушањем правилно одабране музике прилагођене узрасту ствара се и развија
у детету потреба и навика слушања музике. Путем слушања дете прикупља прве
музичке утиске и искуства, развија способност примања и емотивног доживљавања
музике. Музичка игра је најважнији облик музичко-ритмичких активности јер
доприноси развоју:моторике, покрета уз музику, пажљивог слушања музике и њеног
репродуковања- певања. Најомиљеније дечије игре на овом узрасту су: ташунаљке,
гегалице, цупаљке, игре у колони, игре у колу и игре звучним предметима.
Улога медицинске сестре је:
осмишљавање подстицајне средине која својом организацијом пружа довољно
могућности за асимиловање одређених искустава кроз дететову сопствену активност
у њој, што подразумева и присуство једноставних музичких инструмената (звечке,
звона, прапорци,штапићи, тријангли),
праћење појаве дечијег спонтаног стваралаштва,
подстицање самосталних покушаја детета у измишљању мелодија и ритмичких
комбинација,
подстицање дечије жеље за кретањем и утицање на склад дечијих покрета у
различитом темпу извођења,
израђивање, у заједничкој игри са децом, оригиналних звечки од различите
амбалаже и природног материјала,
коришћење различитих врста удараљки у игри, јер доприносе развијању осећаја за
ритам и спретности при извођењу звука,
неговање игре уз музику вокалног и инструменталног карактера што доприноси
развијању естетског осаћања.
Подстицање развоја моторике
Систематским физичким вежбањем утиче се на правилан развој апарата за
кретање, што се одражава на дечију оптималну покретљивост, чврстину и
еластичност.
Избор активности медицинска сестра врши тако да се функционалне способности
свих органа равномерно развијају, јер се само тако може подићи општа
функционална способност дечијег организма.
Медицинска сестра, поред обезбеђивања услова(отвореног и затвореног
простора), предмета и играчака, средстава за извођење моторичких активности и
сама мора бити укључена у игру са дететом. У сваку активност медицинска сестра
треба да уноси нове стимулације, да обогаћује игре и активности, да стално води
рачуна о индивидуалном прилазу детету, подстичући на одговарајући начин његову
игру.
Сарадња са породицом
Схватајући битну улогу породице за рани развој деце медицинске сестре у
сарадњи са стручним сарадницима, путем разноврсних активности стварају
ситуације за грађење сарадничких односа. Поред сталне размене информација о
развоју, понашању и активностима у предшколској установи и породици,
организовања родитељских састанака и паноа, ове године смо осмислили и нове
облике и садржаје сарадње:
Ø пре поласка детета у јаслице, упознавање и информисање родитеља о
програму васпитног рада, организацији рада Установе и процесу адаптације
деце, путем родитељских састанака,
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Ø
Ø
Ø

израда брошура за родитеље,
присуство родитеља у групи у процесу адаптације деце,
извођење активности за родитеље,
родитељ осмишљава уз помоћ медицинске сестре и реализује активност са
децом,
Ø заједничке активности деце, родитеља и медицинских сестара,
Ø тематске родитељске састанке,
Ø месечна израда новина за родитеље.
Континуирано пратимо потребе деце и родитеља и у складу са тим планирамо
нове активности и акције.
Програм предшколског васпитања и образовања деце од три до укључивања у
програм припреме за школу
Ради лакше организације живота у вртићу, у свим објектима постоји оквирни
временски распоред активности, ритам дана у вртићу предвиђа смену динамичних и
мирнијих активности пратећи потребе и ниво активитета деце, оставајући деци
довољно дуге временске интервале у којима се не нарушава континуитет слободне
игре. Такође, се смењују активности у којима васпитач узима улогу водича и
креатора, и оне у којима се васпитач након позива на игру повлачи у улогу
посматрача, спреман да подстакне, прошири и оплемени пажљивим интервенцијама
спонтану дечју игру.
Промишљеним структуирањем простора и материјала васпитачи стварају
услове у којима ће се деца осећати сигурно и имати могућности да задовоље своје
потребе, жеље и интересовања Простор у собама организован је по центрима
интересовања којима се подстиче игра у различитим развојним доменима –
физичком, интелектуалном, говорно-језичком, социо-емоционалном. Сви материјали
су у сваком тренутку доступни деци, што подстиче децу да иницирају, осмишљавају
и организују сопствену игру - самосталну, у пару или у групи вршњака – игру, која
одговара развојном нивоу детета, његовим интересовањима, стилу учења и
сазнавања света. Одабрани материјали који се користе у раду су некада представе
конкретних предмета које се користе у игри улога, али доминирају неструктуирани
материјали којима се утиче на развој креативности и креативног мишљења.
Активним бораваком на отвореном простору, уз осмишљене активности, ширимо
опсег могућности за упражњавање природних облика кретања и негујемо природну
потребу деце за динамиком насупрот нарастајућој пасивизацији деце у затвореним
просторима, испред екрана телевизора и компјутера.
Велики број објеката и велики број васпитних група обезбеђују неопходан
диверзитет и дозвољавају примену и неговање оба програмска модела у васпитнообразовном раду – како модела А, тако и модела Б. Одлука о томе који ће модел
примењивати у планирању и реализацији васпитно-образовног рада је на васпитачу,
а у складу са његовим професионалним преференцијама.
На нивоу сваког вртића постиже се договор о годишњој теми, која је довољно
широка да омогућује рад по оба програмска модела. Васпитачи у својим узрасним
групама, полазећи од развојног нивоа, потреба и интересовања деце одређују
подтему и препоручене, односно етапне циљеве. Планирајући свој рад, васпитач
води рачуна да пружи подстицај свим аспектима развоја и да понуђени садржаји на
разноврсне начине обогате дечје искуство.
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Дечји развој и напредовање прати се на различите начине, коришћењем различитих
метода и техника – од анегдотских белешки до чек-листи, што обезбеђује
објективнији увид у развојни статус детета и мапирање оних аспеката развоја које
треба неговати и подстицати у даљем раду. Постојање индивидуалних и групних
портфолиа омогућује деци да активно учествују у документовању сопственог
развоја, а представља још један од расположивих начина информисања родитеља о
напретку деце.
Васпитач негује позитивну и прихватајућу атмосферу у групи кроз топао однос
према деци и кроз пружање подршке деци у њиховим међусобним интеракцијама.
Деца због неразвијених социјалних вештина и ограничења актуелног говорног
статуса неретко улазе у конфликте. Задатак сваког васпитача је да ради на
култивисању дечје агресивности и унапређивању дечијих вештина комуникација уз
поштовање и прихватање различитих осећања детета. Радећи на решењима, а не на
пробелему, васпитач нуди нове моделе понашања у конфликтним ситуација уз
очување и јачање дечјег самопоштовања.
У установи се негује клима отворености. На првом месту отворени смо према
родитељима, којима су понуђене различите могућности за узимање учешћа у животу
и раду вртића. Родитељи се контитнуирано мотивишу да партиципирају у васпитању
и образовању своје деце у институционалним оквирима, а свака иницијатива која
потекне од родитеља наилази на добродошлицу. Родитељи, као и представници
локалне заједнице, активно учествују у доношењу одлука о животу у вртићу и
представљају сараднике у унапређивању квалитета рада вртића.
Један од задатака које смо пред себе поставили у циљу унапређивања квалитета
васпитно-образовног рада је рад на развоју рефлексивности практичара, који је се
континуирано професионално развија кроз унапређивање теоријског знања и
критичког разматрања примене тог знања и ефеката свога рада. Тематски активи,
реализовани претходних година у свим нашим вртићима, су се показали као врло
успешан начин за неговање и размену примера добре праксе. Акредитовани
програми које су васпитачи похађали такође имају велику примену у раду, али је
врло присутна и потреба за истраживањем и новим приступима.
Припремни предшколски програм
Општи циљ
Полазећи од сазнања о oпштим карактеристикама дечјег развоја и учења у години
пред полазак у школу, уз уважавање индивидуалних потреба и особености сваког
детета, васпитач у реализацији васпитно-образовног рада тежи да ствара услове,
структуирањем простора и материјала и временском организацијом активности, у
којима ће свако дете моћи да развије своје способности и особине личности, прошири
своја искуства о себи и свету око себе и оствари своје пуне развојне потенцијале.
У планирању садржаја и активности, руководимо се уоченим интересовањима и
потребама деце, доводећи их у везу са постављеним циљевима развоја и учења.
Централно развојно питање није само "шта деца могу", већ пре "шта је то што деца
треба да раде/уче што у највећој мери дугорочно доприноси њиховом развоју и
учењу“.
Непосредни циљеви
Посебна пажња у непосредном раду са децом усмерена је ка социјализацији,
успостављању и ширењу социјалних контаката са децом и одраслима у непосредном
окружењу, полазећи од претпоставке да је социо-емоционална зрелост темељ
готовости за полазак у школу .
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Дете, које је у довољној мери овладало социјалним вештинама и успело да задовољи
своје потребе, права и жеље, не угрожавајући друге, биће боље прихваћено и добро ће
се осећати у групи.
Успешна комуникација са другима је битан сегмент социјализације. Дете треба
најпре да уме слободно да изрази своје потребе, мисли , идеје. без треме и страха да ће
оне бити омаловажене или игнорисане. Пажљиво слушајући дете, учимо га и да
говори и да слуша. Дете које поседује емпатију за друге и одређени степен
самоконтроле способно је да гради квалитетне социјалне односе.
Емотивно стабилно дете успешније савладава захтеве и превазилази тешкоће,
потпуније користи своје способности и успоставља квалитетније односе са другима.
Ако детету омогућимо да изрази своје потребе, успешно одговори на наше захтеве (
индивидуално планирање) и осети се прихваћено од стране групе (групно планирање)
, пружамо му сигурност и подстичемо развој самопоштовања. Дете које има
развијену свест о себи и својим вредностима,
( самопоштовање ) је отворено за нова сазнања и лако се прилагођава новим развојним
задацима. Радознало, самостално, самопоуздано, комуникативно дете поседује
унутрашњу мотивацију и у стању је да схвати значај и прихвати захтеве школског
живота.
Поред јачања индивидуалности и успостављања позитивне партнерске комуникације
дете-одрасли-дете, подстичемо код деце иницијативност и креативност. Природну
потребу за сталним откривањем развијамо пружањем адекватних подстицаја детету да
открива и сазнаје нешто ново, склоност да трага за непознатим, чиме се доприноси
дечијем развоју стваралаштва.Нагласак ја на активностима које пружају могућност да
деца активно и непосредно упознају свет око себе. То су сложене игре и живахна
целисходна ангажованост деце и васпитача која доводи до узбудљивог креативног
открића. Ове активности су праћене активним дијалогом (постављање питања,
коментари својих и туђих изјава и поступака, изношење својих размишљања и
искустава...). Кроз све ове активности ми подстичемо и развој говора односно,
вербално изражавање и комуникацију, неговање говорне културе, богаћење дечјег
речника...
Велики део времена деца проводе у слободној игри , а дозирано укључивање одраслих
у дечју игру, чини игру комплекснијом и повећава интелектуално узбуђење детета, а
истовремено богати социјално - емоционалне односе. На тај начин појачава се
концентрација, пажња, дете је вештије у постављању циљева и планирању, развија се
склоност ка постављању и решавању проблема.
Припрема за почетно читање и писање састоји се, првенствено у развоју интересовања
за писану реч, кроз разне говорне вежбе и игре, неговање стваралачке употребе
говора, уз адекватну употребу свих расположивих медијских средстава. Подстицањем
развоја фине моторике кроз разноврсне активности и игре усавршава се спретност и
покретљивост шаке и прстију. Вољна контрола покрета и координација око-рука.
Елементи графомоторне припреме уводе се у постепено у форми игре. Вештине
читања и писања развијају се до нивоа одређеног могућностима и интересовањима
сваког појединог детета.
Почетно математичко образовање у дечијем вртићу у функцији је подстицања логичко
математичког мишљења. Логичко мишљење детету помаже да потпуније открива и
упознаје самога себе, своје потребе и мисли, да развије интелектуалну самосталност
као и да успостави комуникацију са другим људима.
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Помоћу математичког мишљења код детета изграђује се логика,
способности и
умења да у свакодневним практичним ситуацијама решавају различите проблеме.
Образовање и васпитање за уметност и естетику има веома добар ослонац у
потенцијалима предшколског детета. У разноврсним активностима: ликовног,
музичког, драмског изражавања и презентације, подстиче се слобода стварања и
проширивања дечијег искуства и вештина у доживљавању и представљању себе и
света који га окружује.
Свакодневним телесним вежбањем доприноси се бољим моторичким
способностима, а таква деца се и боље сналазе у разним ситуацијама и радије их
примају у игру са другим вршњацима. Физичко васпитање има карактер игре и
задовољава природну потребу детета за кретањем и и изражавањм покретом.
Највећи део деце у “малој школи“ се први пут укључује у овакав вид организованог
боравка у групи вршњака и зато је врло важно са каквим очекивањима дете долази,
каква ће социјална искуства и сазнања стећи и какве ће емоције са собом понети.
Улога васпитача је у пажљивом усклађивању дечјих потреба, поштујући индивидуалне
разлике и очекивања родитеља.
Додатни и посебни облици рада
Додатни и посебни облици рада биће организовани према интересовањима и
потребама деце и родитеља, у складу са Правилником о стандардима услова за
остваривање посебних програма и Правилником о врстама, начину остваривања и
финансирања посебних, специјализованох програма и других облика рада и услуга
које остварује предшколска установа.
У реализацији ових облика учествоваће васпитачи, стручни сарадници и
спољни сарадници. Наставиће се дугогодишња успешна сарадња са спољним
сарадницима који ће програмски осмислити и реализовати следеће активности:
енглески језик, спортске активности, школа рачунара, прославе дечијих рођендана. У
реализацији ових активности важан ће бити тимски рад васпитача, стручних
сарадника и спољних сарадника, као и праћење ефеката и квалитета рада како би
допринели унапређивању и побољшању квалитета
Пригодни и повремени програми
Зимовање, летовање, излети и рекреативне активности деце ће бити
организоване и реализоване према правилнику о организацији зимовања, летовања,
једнодневних излета и рекреативних активности и анализи претходног искуства.
У оквиру јавних манифестација које не представљају редовну делатност Установе и
за ову годину се предвиђа учешће у следећим активностима:
- „Дечији маратон“ који организује Скупштина града;
- „Дан изазова“ у Београду
- „Сусрети предшколаца“ (учешће деце из наших вртића са одабраним тачкама);
- „ЛУТКЕФ“ – луткарско- едукативни фестивал у Београду
- Фестивал музичког стваралаштва у Смедереву
- Фестивал традиционалног и модерног плеса у Пожаревцу
- Фестивал „Позоришне дашчице“ у Београду
- „ДЕДАР“- драмско-едукативни фестивал у Смедереву
- Учешће на различитим ликовним конкурсима и изложбама

10

Програм активности у оквиру обележавања „Дечије недеље“
Активности у оквиру „Дечије недеље“ реализују се на три нивоа: на нивоу радних
јединица, на нивоу Установе, на нивоу града, а трају током прве недеље октобра.
Планиране активности на нивоу радне јединице:
-

Позоришне представе
Музичка и спортска такмичења,
Маскенбали,
Изложбе дечијег стваралаштва,
Узајамне посете и дружења деце из различитих радних јединица
Прилагођени програми
Рад са децом у развојној групи

Рад са децом у развојној групи реализују дефектолози по Основама програма
васпитно-образовног рад са децом ометеном у развоју. Васпитно-образовним радом,
у оквиру развојне групе обухваћена су умерено н лакше ментално ретардирана деца.
Доминантан је индувидуални рад са децом. Основни задаци у раду са овом децом су:
Ø Развијање и очување психофизичких способности, ублажавање и отклањање
поремећаја и неправилности у развоју деце и њихових последица,
Ø Ублажавање и отклањање поремећаја у говору који отежавају комуникацију и
неповољно делују на емоционални и социјални развој деце,
Ø Развијање сензорних и психомоторних способности које доприносе богаћењу
искуства, бољем опажању простора и времена,
Ø Развијање моторике ретардиране деце реедукативним вежбама,
Ø Развијање основних културно-хигијенских навика, као и оспособљавање деце за
самопослуживање,
Ø Здравствено и педагошко просвећивање родитеља за разумевање и прихватање
детета и њихово оспособљавање за пружање подстицаја и подршке развоју и
очувању способности хендикепираног детета,
Ø Учествовање током године у различитим културно-забавним активностима и
манифестацијама Установе.
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Да би био место пуновредног живљења дечји вртић треба да буде отворен
према породици и локалној средини, односно дечјим искуствима изван самог вртића.
То подразумева слободан приступ родитељима и другим одраслим у установу,
могућност да директно учествују у њеном животу и смисаоно повезивање и
прожимање животних садржаја у обе средине. Васпитачи морају бити посебно
осетљиви на различита животна искуства деце, нарочито када постоје значајне
разлике између породичне и културе институције.
Нивои сарадње са породицом :
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*Информативни – упознавање и узајамно информисање васпитача и родитеља о
свему што је од значаја за развој, васпитање и образовање детета.
Најчешће форме информисања:
• панои или огласне табле,
• свакодневна усмена размена између васпитача и родитеља,
• тзв. «отворена врата»,
• родитељски састанци,
• телефонски контакти по потреби,
• информатори за родитеље, брошуре,
• «кутак за родитеље».
*
Едукативни – намењен развијању вештина и стицању нових знања о
васпитању детета и његовом развоју, разматрању узајамних очекивања родитеља и
васпитача у вези са припремом деце за полазак у школу (тематске дискусије,
трибине, родитељски састанци, саветодавни рад, програми радионица директно или
индиректно намењених родитељима, предавања са видео и филмским записима,
кутак за родитеље...).

-

* Непосредно укључивање родитеља у васпитни процес
Форме укључивања родитеља могу бити:
природне, животне ситуације у вртићу;
унапред испланиране ситуације усмерене на постизање одређених васпитних и
образовних ефеката (излети, реализација васпитно-образовних активности, учешће у
изради плана васпитног рада за наредни период, опремање васпитне средине, израда
и поправка играчака, посета радном месту родитеља, позоришту, биоскопу, уређење
дворишта...).
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Успешан развој и васпитавање предшколске деце зависе од могућности
остваривања васпитне функције породице, вртића и шире друштвене средине.У том
смислу је неопходно да дечији вртић буде отворен према широј друштвеној средини.
Једино њиховим комплементарним деловањем, могуће је постићи очекиване ефекте
васпитно - образовног рада.
Сарадња са основном школом
Нивои сарадње са основном школом:
1. Информативни - упутства у вези са уписом и информације о појединим школама,
размене информација о детету и његовим навикама и будућем школском окружењу.
2. Заједничке активности: периодична дружења са школском децом и учитељима
ради стицања позитивних искустава према школи: приредбе које деца припремају
другој деци, спортске игре, узајамне посете, заједнички часови предшколаца и
првака који се реализују у основној школи, дружење са учитељима, заједничке
акције деце, васпитача, учитеља и родитеља (излети, уређење простора, играонице,
радионице.. )
3. Стручне размене: активи посвећени припреми деце за прелазак у основну школу,
разматрању спремности, анализи портфолиа...
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Предност локације вртића на територији општине Чукарица омогућава
редовну сарадњу са Културно образовним центром, галеријама, дечијим
библиотекама. Такође, остварена је редовна сарадња са Домом здравља др. Симо
Милошевић што подразумева редовне посете педијатра, физијатра, офтамолога и
осталих стручњака по потреби деце Најмање једном месечно организован је долазак
дечјег позоришта.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Вредновању приступамо као сталном процесу критичког процењивања
података уочених и прикупљених током васпитно-образовног деловања. Реч је о
континуираној, циљаној, намерној и функционалној процени која служи, пре свега,
медицинским сестрама, васпитачима и стручним сарадницима:
• да прате развој, постигнућа и напредовање деце,
• да на основу процењеног планирају нове, по потреби, сложеније секвенце учења,
• да стичу увид у своје делање и остварење постављених циљева,
• да планирају информисање родитеља о стању и напредовању деце,
• да прате развијање програма у целини.
Документовањем у припремном предшколском програму фокусирали смо се на
идентификовање, прикупљање и описивање доказа напредовања деце у учењу и
развоју на објективан, непроцењивачки начин. Настојимо да повежемо прикупљене
доказе са циљевима васпитно-образовног рада и на основу ових налаза планирамо
даље активности. Посматрање, праћење и документовање дечјег напредовања у
развоју и учењу је континуиран, планиран и сврсисходан процес који нам у раду
доприноси бољем разумевању дечјег развоја, потреба деце специфичне васпитне
групе и даљем развијању програма.
Васпитач у документацију уноси запажања о сарадњи са родитељима, коментаре
родитеља, примере дечјег рада, фотографије, мапе, скице којима илуструје део свог
рада са децом, коментаре и запажања васпитача или других одраслих, своја
запажања или есеје о својој пракси, питања и коментаре деце из одређених области
рада.
Процес документовања омогућава нам да:
• идентификујемо најадекватнија искуства учења за децу;
• доносимо продуктивније одлуке у процесу планирања (на пример: уређење
средине за учење, шта учинити следеће, која питања поставити, које ресурсе
обезбедити, како подстицати развој сваког детета и који системи спољне
подршке су потребни);
• у већој мери излазимо у сусрет посебним потребама и интересовањима деце.
Дечји досије (портфолио) као један од начина документовања дечјег развоја и
напредовања. Портфолио садржи примере или снимке дечјег креативног рада;
примерке радова који документују способности у одређеним областима; писане
опсервације о детету; видео снимке детета, аудио снимке који по могућству описују
слику или догађај; чек-листе или скале процене које указују да је васпитач
евидентирао да дете обавља одређене задатке, нпр. именује боје у игри.
Подаци који су прикупљени о детету или појави која је праћена, анализирају се и
процењују врло пажљиво и стрпљиво.
• процена дечјег развоја и напредовања се врши у односу на само дете, његове
претходне поступке и постигнућа (колико је напредовало, шта је научило, која
интересовања су се појавила...), а не на основу неких апстрактних норми;
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•

•

•
•
•
•
•

процена се доноси после више посматрања детета у различитим ситуацијама, у
различитом контексту: познатом, новом, у групи деце, у размени са васпитачем,
родитељем и сл;
резултат анализе и процене, оно што је протумачено није стална категорија, већ
је на овом узрасту реч о трендовима, а не о понашањима која су устаљена и
завршена.
Самовредновање је саставни део васпитно-образовног рада васпитача и стручних
сардника. Обавља се у свим сегментима рада: у планирању, у непосредном раду
са децом, током реализације разних облика сарадње са породицом, у бележењу и
вођењу документације о напредовању деце и слично и представља средство
професионалног развоја васпитача-практичара.
Основне технике самовредновања у нашем раду су:
снимање сопственог рада (аудио и видео записи) и анализа,
тимска анализа и дискусија,
узајамне анализе васпитно-образовног рада,
вођење властите педагошке документације: дневник самоевалуације,
праћење напредовање деце, сачињавање индикатора за процену разних типова
игара и активности уз праћење, допуну и проверу, формирање збирки
инструмената за процену и слично.
Самовредновање организује и координира тим за самовредновање. Тим за
самовредновање има девет чланова и то: представника стручних органа, Савета
родитеља, представници локалне заједнице и органа управљања. Састав чланова
тима и план рада тима за самовредновање уграђен је у Годишњи план рада. Тим
обезбеђује услове за спровођење самовредновања.
На нивоу установе самовредновање се остварује у областима:
• Предшколски програм,
• Годишњи план и развојни план,
• Васпитно образовни рад,
• Дечији развој и напредовање,
• Подршка деци и породици,
• Етос,
• Организација рада и руковођење.
Утврђује се договор о циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима које
треба преиспитати. Тимови за самовредновање на нивоу вртића праве Годишњи
план за унапређење области самовредновања које су самовредноване најслабијим
оценама у протеклом периоду, на основу чега предлажу конкретне акције и
начине праћења њихове реализације. Тромесечне извештаје о свом раду
достављају Тиму за самовредновање на нивоу установе.
Стручни сарадници редовно прате документацију васпитача о васпитно
образовном раду. Са тим циљем стручни сарадници у консултативном раду са
васпитачима усмеравају васпитаче у вођењу документације. Током редовних
обилазака вртића стиче се увид о раду васпитача, праћењем планираних и
реализованих активности.
У циљу бољег увида у стручно усавршавање васпитача и стручних сарадника,
израђена је база података која садржи информације о стручном усавршавању
запослених у Установи. На тај начин омогућено је планирање даљих едукација
како би васпитно образовни рад био употпуњен новим знањима и вештинама
које су системски планиране.
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Израда инструмената у нашем раду показала се као корисно средство, које нам
доноси изузетно важне информације. Током адаптације на јасленом узрасту
помоћу упитника који смо направили, пратимо процес адаптације, како из угла
родитеља, тако и из угла медицинских сестара. На тај начин сазнајемо како
адаптацију свог детета виде родитељи, и постоји ли раскорак са виђењем сестара
и стручних сарадника. Ови подаци су нам од користи када је било потребно
разговарати са родитељима и дати им додатне информације у вези процеса
адаптације.
Након сваке презентације програма који се спроводе у јаслицама и вртићу,
присутне посматраче замолимо да своје утиске изнесу на евалуационе листе, које
унапред припремимо. Ова врста вредновања омогућава нам да стекнемо увид у
јаке и слабе стране приказаног пројекта и наступа, које нам представљају
драгоцено искуство у раду и могућност исправљања евентуалних недостатака на
неким од предстојећих скупова. Радови васпитача и медицинских сестара наше
Установе,
редовно
приказујемо
на
многобројним
стручним
скуповима:,,Сусретима васпитача'' и ,,Сусретима медицинских сестара'',
Сусретима стручних сарадника који се одржавају сваке године. Такође,
материјал који се користи у презентацији радова уредно се ажурира, као
документ о учешћу, али и као материјал који би био од користи у припреми
будућих активности и пројеката. Врсте материјала о којима је реч су видео
записи, ППТ презентације, фотографије, ЦД са музиком, брошуре, и као што је
већ наведено, евалуационе листе.
Консултације са просветним саветником реализују се по потреби кроз различите
облике сарадње као што су: телефонске консултације, посете саветника
Установи, посете стручних сарадника просветном сараднику, предавања
васпитачима, медицинским сестрама и стручним сарадницима у циљу
упознавања са актуелним темама. Просветни саветник нам даје значајне
смернице у решавању дилема током реализације васпитно-образовног рада.
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