
 

ПУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО” 

НОВИ САД 

 

ПОЗИВ ЗА СЛАЊЕ РАДОВА 

који ће бити постављени на сајт https://ecec.mpn.gov.rs/ 

 

Поштоване колегинице и колеге, стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре 

васпитачи, обавештавамо вас да је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја- Пројекат инклузивно предшколско васпитање и образовање, постављена 

страница “ПОВЕЖИМО СЕ , ОСНАЖИМО СЕ У ВРЕМЕ Ковид-a 19” а са жељом да се 

подржи развијање заједнице учења практичара, допринесе квалитетном одговору и 

промоцији система институционалног предшколског васпитања и образовања – ка деци и 

породицама и широј јавности у околностима ванредног стања 

Позивамо вас да у складу са наведеним областима / темама , уз уважавање наведених 

критеријума осмислите материјале (примере добре праксе) који би могли бити 

постављени на сајт. Материјал може бити у виду документа, видео клипа, презентације. 

У оквиру странице су постављене следеће области: 

1. Важне информације за родитеље и васпитаче у вези са Ковидом 19 

2. Учење и професионално оснаживање у дигиталном контексту 

3. Оснажи се – повежи се – корисне информације у вези са грађењем различитих 

заједница праксе 

4. Ризница инспиративне праксе – филмови са претходних пројеката и материјали са 

стручних сусрета 

5. У сусрет Годинама узлета – материјали о модерним педагошким приступима 

Критеријуми за одабир материјала: 

1.)Тематски релевантни за актуелну ситуацију 

2.) Смернице и предлози који позивају на активно деловање и сарадњу у складу са 

концепцијом нових Основа програма : 

https://ecec.mpn.gov.rs/


● Усмерени на формирање заједница деце, родитеља и васпитача 

● Подстичу креирање идентитета групе (он лајн заједнице ) преко стварања 

заједничких симбола, ритуала, правила он лине комуникације (вибер бон тон 

и сл) 

● Иницирају заједничко развијање игре и учења око неке теме, малог 

пројекта или предлога активности која су деци опуштајућа и граде 

породичне односе; 

● Иницирају грађење подржавајућих односа 

● Иницирају осмишљавање аутентичних начина за старање о добробити свих 

актера 

● Негују вредности толеранције, солидарности, оптимизма, доприносе 

осећају сигурности и прихваћености и промовишу могућност активног 

учешћа свих актера 

3.) Предлажу активности које могу да се обављају са различитим и свима доступним 

материјалима (амбалажним, природним, рестловима, сликовницама…) који су 

инспиративни и имају широку могућност употребе 

4.) Предлажу активности које уважавају различите средине и различите услове живота 

породица 

5.) Подржавају родитељске компетенције: резилијентност, активан приступ стресу, 

саморегулацију, стилове комуникације са децом, начине да се са децом 

разговара о појединим актуелним питањима, увођење, одржавање рутина, 

задовољавање потребе за извесношћу, начине организацију простора и 

времена, начине организације времена и рутина за децу са аутизмом. 

6.) Подржавају компетенције васпитача и стручних сарадника: пружање психолошке 

помоћи, превенција насиља, логопедске вежбе, инклузивни приступ, планирање и 

документовање васпитно-образовног рада. 



Ваше радове можете слати на следеће е-маил адресе: 

 1ПЈ, 3ПЈ и 9ПЈ на trodicmrvica@gmail.com  ,     proledragana11@gmail.com 

 5ПЈ, 6ПЈ и 7ПЈ на mkoricic@gmail.com   ,  kosovacgorana@yahoo.com 

 2Пј, 8Пј и 4ПЈ на snezana.djumic@gmail.com ,   stojanans@gmail.com 

 

 

 

РАДНА ГРУПА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРИЈЕМ И СЛАЊЕ РАДОВА 

Горана Косовац, руководилац 6 ПЈ 

Снежана Ђумић, руководилац 8 ПЈ 

Мирјана Коричић, руководилац 5 ПЈ 

Стојана Зечевић, руководилац 2 ПЈ 

Теодора Родић, руководилац 1 ПЈ 

Драгана Проле,  руководилац 3 ПЈ 

mailto:trodicmrvica@gmail.com
mailto:proledragana11@gmail.com
mailto:mkoricic@gmail.com
mailto:kosovacgorana@yahoo.com
mailto:snezana.djumic@gmail.com
mailto:stojanans@gmail.com

