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Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу   

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БРОШУРА ЗА ПОРОДИЦЕ 

 

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски 

заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за 

породице које са седам видео обука обезбеђују додатне ресурсе за реализацију различитих 

активности у домену сарадње са породицом. Брошуре и видео обуке креиране су уз подршку 

УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.  

Подршка породици у остваривању њене васпитне функције  и психо-социјална подршка 

породицама које се суочавају са животним изазовима, су значајан аспект рада предшколске 

установе. Пандемија корона вируса КОВИД – 19 је изазвала велике промене у начину живота, 

рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности породице. Утицаји на психо-физичко 

здравље деце и одраслих још се не могу сагледати, али на неки начин се дотичу сваког појединца и 

сваке породице. Нови услови живота постављају изазов пред запослене у предшколским 

установама - како пружити  подршку породицама на даљину.  

Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим 

измењеним неповољним околностима. Због тога је још значајнија улога практичара у систему 

предшколског васпитања и образзовања који својом стручношћу, посвећеношћу и искуством могу 

значајно подржати децу и породице.  

У складу са дописом Министарства број: 610-00-00677/2020-07, од 17. 08.2020. године у вези са 

припремом за почетак радне 2020/21. године и израдом Годишњег плана рада установе у контексту 

неизвесне епидемиолошке ситуацијe у вези са COVID-19, предшколске установе су обавештене да 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, у сарадњи са другим тимовима у установи 

осмишљава и оперативно разрађује предлог модела подршке деци и породицама који се остварује 

путем онлајн и других канала комуникације. У том смислу, активности у пројекту Предшколска 

онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу  и у сегменту који се односи на коришћење 

брошура за породице, могу да допринесу остваривању различитих врста подршке деци и породици. 

Подршка је потребна СВИМ породицама. Активности путем онлајн и других канала комуникације  

омогућавају да се обухвате породице чија деца похађају вртић, породице чија су деца уписана али 

не долазе, а посебно породице које нису ни уписале децу у установу а најчешће су из осетљивих 

друштвених група.  
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Видео обуке: 

1. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста 

2. Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са децом 

предшколског узраста 

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја 

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста 

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила 

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група 

7. Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три године 

 

Доступне1 су на сајту МПНТР на линку: https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2912 

 

Брошуре за породице: 

• Добробит деце предшколског узраста - стварање услова да расту здрава, задовољна и 

оснажена да се конструктивно носе са изазовима 

• Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста 

• Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила 

 

Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању добробити и социјално-

емоционалног учења детета, и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање 

о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и усклађивање васпитних поступака са њима.  

Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље  

и предлоге заједничких активности са децом.   

 

АКТИВНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ПРИМЕНИ БРОШУРА ЗА ПОРОДИЦЕ 

 

Очекиване и препоручене активности ПУ укључују промовисање брошура, информисање где су 

доступне и/или слање брошура породицама ПДФ формату, подстицање родитеља да унапређују 

своју праксу, и прикупљање повратних информација од родитеља о корисности и применљивости 

садржаја брошура. 

 

 

 

 
1 Шест видео обука је доступно а седма ће бити постављена почетком фебруара. 

https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2912
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План коришћења брошура ПУ конципира у складу са:  

• Годишњим планом рада, посебно планом сарадње са породицом 

• потребама и специфичностима породица деце која су уписана у јасле/вртић али и оних чија 

деца нису уписана у предшколску установу 

• људским и техничким ресурсима  

• каналима комуникације који су доступни, већ успостављени са родитељима или су 

планирани 

 

Информисање родитеља о брошурама  

ПУ информишу родитеље о брошурама и упућују на линк на коме су постављене. Појасните 

родитељима да нам је потребна повратна информација од њих и замолите да попуне упитник који 

је постављен у документу  линку у  ком су и линкови за брошуре. 

Информисање можете се вршити: 

• путем вебсајта и ФБ странице предшколске установе; 

• слањем информације о брошурама путем смс порука, мејлова, порука на родитељске 

вибер групе и огласне табле у установи и сл.; 

• информисањем у локалним писаним и електронским медијима; 

• достављањем информација удружењима и установама здравствене и социјалне 

заштите, и другима организацијама и институцијама које су у контактима са породицама 

деце предшколског узраста; 

• преко савета родитеља ПУ и општинских/градских савета родитеља. 

 

Доступност брошура 

Упутите родитеље на линк:  

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing   

Доставите им брошуре у пдф формату2 путем имејла, вибер и сл. 

Уколико се ПУ одлучи да штампа брошуре оне могу бити достављене родитељима3 или доступне у 

вртићу на месту предвиђеном за брошуре/флајере за родитеље. 

 

 
2 Брошуре ће бити достављене Координаторима за хоризонталну размену у ПДФ формату путем имејла.  

3 Уколико установа може да обезбеди средства за штампу брошура да би их поделила родитељима, може да 

се обрати ЦИП-Центру за интерактивну педагогију за добијање формата припремљеног за штампу.  

 

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing
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Прикупљање повратних информација од родитеља 

Брошуре су намењене родитељима и важно нам је да чујемо њихово мишљење – у којој мери су 

им теме занимљиве и садржаји корисни, да ли су и шта примењивали од понуђених идеја. 

Родитељи ће моћи да искажу потребе о другим темама о којима желе више да сазнају.   

Да би сагледали на који начин су коришћене брошуре и како их процењују родитељи, потребно нам 

је да сакупимо информације од што више породица. Ти подаци ће нам помоћи у планирању 

наредних активности и нових материјала у складу са исказаним интересовањима. 

Када се отвори документ на линку https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-

xcW4Y2/view?usp=sharing на њему су линкови за све три брошуре и упитнике за сваку од њих, тако 

да родитељ који прегледа брошуру може одмах да попуни упитник у вези са њом.  

 

Молимо вас да помогнете родитељима ако не могу због техничких или других разлога да унесете 

њихове одговоре у онлајн формат уместо њих. 

Подршка породицама да унапређују услове за развој и учење деце 

Да би у што већој мери искористиле потенцијал брошура, породицама је потребна подршка да 

информације и предлоге понуђене у њима преточе у свакодневне активности и васпитне поступке.  

Као стручњаци за предшколско васпитање и образовање, запослени у ПУ томе могу допринети на 

различите начине, а неки од њих су следећи: 

Активности са родитељима можете реализовати на нивоу васпитне групе, вртића/објекта или 

установе. Родитеље упознајте са брошурама и доставите им линк са кога могу да их преузму или им 

пошаљите у пдф формату. Када планирате активности, консултујте родитеље о њиховим 

интересовањима и облику рада који им одговара, најавите активности и начин на који могу да 

учествују.  

Активности на даљину можете реализовати користећи технологије и платформе за које знате да су 

родитељима приступачне и познате, као што су ЗУМ, Вајбер, Скајп, СМС и сл.  Када шаљете поруке 

имајте у виду да треба да буду кратке и једноставне тако да буду доступне и породицама које немају 

смарт телефоне и лаптоп или компјутер. 

Активности се планирају и реализују у оквиру плана сарадње са породицом. Радионице су погодне 

да подстакнете родитеље да  поделе своје дилеме и бриге и да уколико је потребно закажу 

индивидуалан разговор са васпитачем, медицинском сестром васпитем или стручним сарадником 

(уколико ради у ПУ). 

При планирању водите рачуна о временској димензији, трајању сваке активности односно 

временског периода за сет активности. Циљеве, начин рада, динамику, обим и начин комуникације 

договорите са родитељима како би изашли у сусрет њиховим потребама и могућностима. 

 

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing
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Идеје за активности на даљину са родитељима:  

Пример 1: 

ПОРУКЕ 

 Пример 2: 

РАДИОНИЦЕ 

 Пример 3: 

ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ 

• Најавите тему и формирајте 
групу родитеља. 

• Подстакните их да прочитају 
и примењују садржаје из 
брошуре. 

• Договорите период и 
динамику слања порука са 
родитељима (Вајбер, 
СМС...), са идејама за 
конкретне активности 
којима се унапређује неки 
аспект њихове родитељске 
праксе. Поруке треба да 
буду кратке, јасне, 
мотивишуће и 
подржавајуће. Дајте им 
идеје за игре и активности са 
децом, теме за 
промишљање.  

• Овај процес можете 
поновити за све три 
брошуре. 

 • Прикажите слајдове или 

изабрани видео материјал 

из видео обуке и отворите 

дискусију.  

• Позовите учеснике да 

дискутују о примени 

препорука из брошуре. 

• Дајте додатне теоријске 

информације о садржајима, 

одговарајте на питања 

родитеља или им 

препоручите  идеје за 

активности са децом, 

односно како да препоруке 

преведу у праксу. 

 • Организујте презентацију 

за родитеље како се у 

групи, вртићу и 

предшколској установи 

планирају и спроводе 

активности које доприносе 

добробити деце и 

социјално-емоционалном 

учењу. 

• Отворите дискусију о томе 

како могу у породичном 

окружењу да спроводе 

сличне активности и 

поступке. 

     

Пример 4: 

ПРОГРАМ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ 

КОЈА НЕ ИДУ У ПУ 

 Пример 5: 

СЕТ РАДИОНИЦА ЗА 

РОДИТЕЉЕ 

 Пример 6: 

МАТЕРИЈАЛИ НА ВЕБСАЈТУ 

И ФБ УСТАНОВЕ 

• Програм који се састоји од 

три сусрета, сваки посвећен 

једној теми.   

• Прикажите тему користећи 

брошуре и видео обуке. 

• Отворите дискусију и 

подстакните размену 

 • Сет радионица и других 

активности на теме које 

интересују родитеље.   

• Можете имати на почетку 

сусрета 15-20 минута уводни 

део у коме представљате 

садржаје на изабрану тему, 

затим отворите дискусију, 

позовите родитеље да питају 

и да размене своје праксе. 

 • Најавите циклус за 

породице и током месец 

дана постављајте поруке и 

идеје за активности са 

децом у вези теме једне 

брошуре а затим то 

поновити са следеће две 
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Комбинујте садржаје из брошура и видео обука у реализацији активности са родитељима. 
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За породице деце јасленог узраста могу се 

садржаји свих брошура комбиновати са 

садржајем видео обуке. 

 

 

 

 

У припреми активности могу вам користити и садржаји видео обука: 
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Размена између ПУ 

Како би подржали хоризонтално учење и размену између практичара из различитих предшколских 

установа, сакупићемо примере инспиративне праксе којима је подржана примена садржаја из 

брошура и оне који одговарају критеријумима учинити доступним свим практичарима.  

Установе ће примере инспиративне праксе моћи да прикажу на вебинарима са истом темом, који 

ће бити одржани током периода фебруар-мај 2021., или да конкуришу на позив за слање примера 

инспиративне праксе који ће бити објављен у 2021. години. 

 

Прикупљање информација од ПУ 

Како би сагледали колико породица је користило брошуре, и прикупили примере добре праксе 

сарадње са родитељима и подршке за унапређивање васпитне функције породице у вези са 

коришћењем брошура, молимо ПУ да нам доставе кратак извештај. 

 

Формулар за ПУ за извештавање о коришћењу брошура за породице је постављен на линку 

https://forms.gle/eKBHhEAncUuZLVL37 

  

Динамика активности предшколских установа 

Активност  Временска динамика 

Информисање породица и достављање брошура од фебруара 2021. 

Подршка породицама за примену садржаја брошура од фебруара 2021. 

Попуњавање Упитника о примени брошура  до 30. маја 2021. 

 

 

Уколико имате питања у вези са брошурама можете нам писати на адресу vebinarikhrinfo@gmail.com 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ 

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију 

https://forms.gle/eKBHhEAncUuZLVL37
mailto:vebinarikhrinfo@gmail.com

