
 

 

 

 
 
 

 

 
 

                                                             

 
 

 

                                                                  
 

 

 

XX 
ПРОЛЕЋНИ  СТРУЧНИ   СУСРЕТИ 

„ВАСПИТАЧИ - ВАСПИТАЧИМА“ 
 
 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

У ФУНКЦИЈИ  КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
 

 

 
 

                                                                        
 
 
 
 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ 
РАСПОРЕД     АКТИВНОСТИ 

 
 

                      
 
 

КЛАДОВО,  
април, 2015. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

       

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР 
 

 

 СЛОБОДАНКА РАДОСАВЉЕВИЋ, председник, 

 РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ, потпредседник,  

 ДУШАНКА ПАВЛОВИЋ, потпредседник, 

 ЉИЉАНА  ТОДОРОВИЋ, потпредседник, 

 ЉИЉАНА  ДРАГУТИНОВИЋ, потпредседник, 

 ТАМАРА  ЋИРИЋ, секретар 

 МАРИНА АРИЗАНОВИЋ, члан НПС 
    

 
 
Комисија  за преглед и одaбир радова: 

1. Љиљана    Драгутиновић,  дипл. васпитач у предшколским установама – 

мастер, васпитач,    ПУ „Врачар“ Београд 

2.  Проф.др Драгана Богавац, доктор педагошких наука, Учитељски факултет, 

Београд 

3. Проф. др Јован Љуштановић, доктор књижевних наука, професор струковних 

студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 

4. Оливера Вејновић,  дипломирани педагог, саветник-координатор у Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања, Београд  

5. Златко Гајић, педагог физичке културе,  стручни сарадник, ПУ „ Звездара“, 

Београд 

6. Смиљана Голубовић, васпитач,  ПУ “Дечја радост“, Панчево 

7.  Наташа  Лазовић, васпитач, ПУ „Звездара“, Београд 

 
 
 
 

15 минута  
ПО ЗАВРШЕТКУ   
ПЛЕНАРНОГ 
РАДА 

 

ИСПРЕД   ПРОСТОРА  ЗА  
ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 
преузимање   ИД  картица  
за  присуство  презентацијама  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

    XX  пролећни  стручни сусрети   

       „ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА“ 

 Кладово, април 2015. 

РАСПОРЕД     А К Т И В Н О С Т И 
ЧЕТВРТАК, 

16.04. 2015. 

до 14:30   

Регистрација учесника 

од  16:00     Пленарни  део 

 

■Отварање  скупа,   

■Поздравна реч помоћника министра просвете, 

науке и технолошког развоја   

мр Љубиша  Антонијевић 

■Поздравна реч представника Националног 

просветног савета,   

■Поздравна реч директора ЗУОВ,  

др  Зоран   Аврамовић 

 

■Поздравна  реч   председника Скупштине 

БАПТА, Драго Ђурић 

 

■ Поздравна реч председника Актива директора ,   

др Небојша  Цветковић 

■  Где  станије  квалитет , проф. др  Драгана 

Павловић-Бренеселовић  и проф. др Живка 

Крњаја, Филозофски  факултет  Београд,  

излагачи 

■ Деца  имају  реч-Радамила  Ивановић 

■  Представљање  програма  активности,    

    Душанка Павловић,  потпредседник Савеза 

■  Извештај  комисије за одабир радова ,   

     Љиљана  Драгутиновић, потпредседник 

Савеза, председник комисије 

 

19:00  сати вечера 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

петак , 17.април  2015. 
 

до 09:00  доручак 

 09:30 -13:15    

    
Презентације  радова  васпитача  и стручних  тимова  предшколских  

установа   

 13:00-15:30     ручак 

13:30 -13:45 

 

ИСПРЕД   ПРОСТОРА  за  презентовање, 

преузимање ИД  картица за присуство  

  презентацијама   радова  за суботу 

 
                                              ПАРАЛЕЛНЕ  ГРУПЕ 

 Различите врсте документације( акценат на дечји портфолијо и белешке 

васпитача“ проф. др Живка Крњаја, Филозофски  факултет  Београд,   

 

Модератор : Љиљана  Драгутиновић, , потпрeдседник савеза 

15:00-17:30 Вођени  интервју - истраживање 

17:30-18:00  дискусија 

„Ликовни израз хиперактивне и деце с поремаћајима у понашању”  
мр Мирослава Којић, магистар ,професор струковних студија - област методика 

ликовног васпитања, и др Загорка  Марков,професор струковних студија доктор 

дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васпитача 

у Кикинди 

Модераттор: Марина Аризановић 

16:30-17:00 дискусија 

17:00-17:15 закључци 

„Еко вртићи“, приказ пројекта ( имплементација међународног програма “Еко 

школе у Србији“), излагач  Драгица  Божиловић, васпитач, ППП, Шетоње 

модератор : Душанка  Павловић, потпрeдседник савеза 

16:30-17:00 дискусија 

17:00-17:15 закључци 

од 18:30 СКУПШТИНА, ПЛЕНАРНА  САЛА 

од 20:00   вечера 

 

 

  ПРВА   БЕЛА ГРУПА   , 17. април 2015. 

 

09:30-10:30 

 

Знање, покрет и одрастање, примена разноврсних и 

систематских моторичких активности у циљу подизања 

нивоа здравља деце и спортске културе, ПУ „Пчелица“, 

Ниш 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 

 Била једном једна планина, развој говорног стваралаштва 

у припремној предшколској групи, ПУ „Др Сима 

Милошевић“, Земун 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Уметничка дела у дечијем свету, стављање деце у 

позицију решавања проблема  и извођење огледа у 

припремној предшколској групи, ПУ „Бошко Буха“, Инђија 

 

 

 



ДРУГА   БЕЛА    ГРУПА   ,   17. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 
Улога васпитача у развијању спортских наклоности и 

талената  код  деце, тимови родитеља и деце,  ПУ „Звездара“ , 

Београд 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

  Девојци дукат- момку марамица, „Наше дете“, Шабац 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Буквар занимања, креативне радионице као облик сарадње 

ПУ и породице, ПУ „Врачар“, Београд   

 

  ПРВА   ПЛАВА ГРУПА   , 17. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Моја друга енциклопедија-деца света,  подстицање и 

ширење интересовања деце за новим културама и 

цивилизацијама, ПУ „Врачар“, Београд 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Унапређивање вор-а кроз реализацију пројекта  „Теку, 

теку капи течне“, истраживачке (еколошке) активности о 

води, ПУ „Бамби“, Бор 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

 

12:15-13:15 

 

Пазим ја пазиш ти, пазимо сви, практични примери из 

области саобраћаја, ПУ „Наше дете“, Шабац 

 

    ДРУГА   ПЛАВА ГРУПА   , 17. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Сарадња са породицом, облици сарадње ПУ и породице, 

ПУ „Љуба Станковић“,  Беочин 

 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Наше разумевање развијања инклузивних програма у 

вртићу, тимски приступ у креирању инклузивне праксе,  ПУ 

„Др Сима Милошевић“, Земун 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

 

12:15-13:15  

Предшколци- еколошки чувари,  истраживачке (еколошке) 

активности са децом, Центар за предшколско,  Бања Лука 

 

    ПРВА   ЦРВЕНА ГРУПА   , 17.  април 2015. 

 

09:30-10:30 

 
Пола света на мојој слави,  процес стварања дечије 

представе, ПУ „Ната Вељковић“, Крушевац 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Музика и дете, практичне активности из музичког 

васпитања, ПУ „Врачар“, Београд 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Дете и класична музике-музичко позориште,  подстицање 

деце на развијање осетљивости за класичну музику, ПУ 

„Лане“, Гроцка 

 

 



    ДРУГА   ЦРВЕНА    ГРУПА   , 17. април 2015. 

 

 

 

09:30-10:30 

 

Комуникација даровитог детета у вршњачкој групи, 

практични примери комуникацијских модела,  ПУ 

„Драгољуб Удицки“, Кикинда 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Уз ритам, покрет и мало воље говорити можемо 

боље, подстицање стваралачке синтезе преплитањем 

телесних и говорних активности, ПУ „Вукица 

Митровић“,  Лесковац 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

 

12:15-13:15 

 

Хор у предшколској установи, пример реализације 

специјализиваног програма, ПУ „Лане“, Алексинац 

 

 

 

ПРВА     ЖУТА   ГРУПА   , 17. април  2015. 
 
 

           

 

09:30-10:30 

 

Вртић као сигурна база (развој социо емоционалних 

односан у вртићкој групи), унапређивање социјално 

емоционалних односа у вртићкој групи, ПУ „Чукарица“,  

Београд 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Комуникација, развијање способности код деце у 

коришћењу различитих облика комуникације, ПУ 

„Бамби“, Кула 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

 

12:15-13:15  
Портфолио-у свету дизајана, шта замислимо то и 

направимо, тимски рад у процесу израде портфолија 

вртића, ПУ „Врачар“, Београд 

 

 

ДРУГА     ЖУТА ГРУПА   , 17. април  2015. 
 

 

           

 

09:30-10:30 

 

Учење у аутентичном окружењу, отвореност вртића  у 

сарадњи са друштвеним окружењем, ПУ „Милка 

Диманић“, Власотинце 

 

10:30-10:45 пауза 

 

10:45-11:45 

 

Заједно је лепше, облици сарадње ПУ и болнице, ПУ 

„Савски венац“, Београд 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

 

12:15-13:15 

 

Окружење  вртића, средина за учење и развој, ПУ 

„Наше дете“, Врање 

 

 

 

 

 

 



   СУБОТА,     18. април 2015. 
 

 

до 09:00   

 
доручак 

09:30 - 13:15    

    
Презентације   радова   стручних  тимова  предшколских  

установа   

 13:30–15:00     ручак 

Од  16:00 

ДАН  ВАСПИТАЧА-МУШКО-ЖЕНСКИ 

РАЗГОВОРИ, драмски приказ васпитача из 

Крагујевца 
   

20:00 сати 

 

  Свечана  вечера 

 

 

ПРВА  ЦРВЕНА ГРУПА   ,   18. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Лепота је свуда око нас, подстицање развоја 

визуелне перцепције и естетског односа детета према 

свему што га окружује, ПУ „Радост“, Чајетина 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 

 Уметност и дете, репертоар конкретних поступака 

васпитача за подстицање дечјих разумевања 

уметничких дела, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Пјевамо сложно пјевамо лако, код нас је тако, 

практичне активности из музичког васпитања,  ПУ 

„Загорка Ивановић“ Цетиње 

 

 

 ДРУГА   ЦРВЕНА  ГРУПА   ,   18. април  2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

У друштву славних сликара, развој способности 

код деце да се изразе бојом и бојеном површином, 

ПУ„Наше дете“, Шабац 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 
 Математичке игре и активности у припремним 

групама, развијање почетних математичких 

појмова у ППП, ПУ  „Врачар“, Београд 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Уметност кроз историју, симболичко изражавање 

на различите начине, на различитим подлогама, уз 

помоћ различитих техника, ПУ „Пионир“, Јагодина 

 

 

 

 

 



 

 

    ПРВА   ЖУТА  ГРУПА   ,   18. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Кобајаги, али стварно, оплемењивање простора-стварање 

вртића „као из бајке“,  ПУ „Звездара“, Београд 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 

 Негујемо различитост као важну вредност,  заједничке 

активности родитеља и васпитача на промовисању 

инклузивног приступа образовању на најранијем узрасту, 

ПУ „Пчелица“, Ниш 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 
Утицај музике на адаптацију деце са потешкоћама у 

развоју, подстицај социјалног развоја деце са тешкоћама у 

развоју, ПУ „Наше дете“, Шабац 

 

 

ПРВА   ПЛАВА ГРУПА   ,   18. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Породично путовање кроз вртић, интензивирање 

укључивања породице у рад вртића, ПУ „Чика Јова Змај“, 

Београд 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

  Баш је фина здрава средина, ЈПУ Бар 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 
Унапређење квалитета рада наше предшколске установе 

као сталан процес,  стручно усавршавање васпитача у 

функцији унапређивања квалитета рада ПУ, ПУ „Лане“, 

Гроцка 

   

 

ДРУГА  ПЛАВА   ГРУПА   18. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 
Заједно у вртићу, радионица за децу, родитеље и 

васпитаче, унапређивање сарадње ПУ и родитеља, ПУ 

„Раковица“, Београд 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 
 Дете, родитељ и васпитач, стратегије и приступи при 

адаптацији на вртић, ПУ „Пава Сударски“, Нови Бечеј 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Сарадња са породицом (четворочасовни ппп), улога 

родитеља приликом израде плана сарадње ПУ и породице, 

ПУ „Чика Јова Змај“, Београд 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРВА  БЕЛА  ГРУПА   ,   18. април 2015. 

 

09:30-10:30 

 
Бајка о кратковечној,  пример интегрисаног учења, 

ПУ„Љуба Станковић“, Беочин 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 
Нешто другo, активности у оквиру пројекта које се односе 

на израду играчака, ПУ „Наша радост“, Бољевац 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Упознајемо осећања-стичемо сазнања, подстицање деце 

да боље разумеју своје емоције, као и начине њиховог 

испољавања, ПУ „Чукарица“, Београд 

 

 

ДРУГА  БЕЛА  ГРУПА   ,   18. април 2015. 

 

 

09:30-10:30 

 

Од А до Ш- корак ка писаној речи, подстицање развоја 

предчитачких и предписачких способности код деце 

припремних предшколских група, ПУ „Јелица Обрадовић“, 

Младеновац 

10:30-10:45 пауза 

10:45-11:45 

 

 Заједно у акцији, укључивање родитеља у процес праћења и 

документовања дечјег развоја и напредовања,  ПУ „8 

септембар“, Димитровград 

11:45-12:15 Пауза - кафа 

12:15-13:15 

 

Деца у природи, развој моторичких активности, ПУ „Наше 

дете“,  Врање 

 

 

   НЕДЕЉА,     19. април 2015. 
 

до 09:00   доручак 

 

          Од 09:30 - 14:00 

 

09.30-10-45 Извештаји  модератора 

10.45-11.15 Обједињени извештај организације сусрета 

11.15-11.45 Подела Уверења 

11.45-12.45 Подела  потврда 

12.45-13.30 Подела похвалница 

13.30-14:00 Затварање  скупа 

 

12:00 – 15:00     ручак 

 

 

 

 

                                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВИЂЕЊА   

 

ДО  СЛЕДЕЋИХ  СУСРЕТА ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

 
                                                  ВАШ  

 

 САВЕЗ        ВАСПИТАЧА ! 
 

 
 

 
 


