
 БРОШУРА ЗА РОДИТЕЉЕ 
НОВЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 
                  ГОДИНЕ УЗЛЕТА 
 
 

ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ        
 *ЈЕДИНСТВЕНО И НЕПОНОВЉИВО ДОБА У ЖИВОТУ СВАКОГ 
ДЕТЕТА 
Детињство је јединствени период,непоновљив и сам по себи вредан.Дете на најранијем 
узрасту поседује богате потенцијале за ућење, активно је, радознало, истрајно, отворено и 
способно да комуницира, успоставља односе и разуме окружење у којем се налази. 
Нове основе програма предшколког васпитања и образовања препознају значај 
предшколског доба у развијању способности за целоживотно учење, као што су 
самопоуздање, отвореност, радозналост, истрајност, отпорност и 
креативност.Симболишно назване“Године узлета“, оне промовишу програме који настају 
кроз заједничко учешће, у простору који је инспуративан и провокативан за дете и где оно 
може слободно да истаржује, да се игра, да промишња, да сарађује са другима, испробава 
и упознаје свет око себе. 
 
 

 
 
 
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – КАКО ДЕТЕ УЧИ У НОВОМ ПРОГРАМУ ? 
 
 
Нови програм стимулише грађење квалитетних односа са одраслима и вршњацима кроз 
игру, истарживање и сарадњу у различитим активностима и ангажовањем свих чула и 
целим телом. 
Простор у вртићу посатје инспиративно и подстивајно окруђење за учење детета и 
прераста у заједнички простор као место за дружење,игру и истарживање.Подстиче се 
учење кроз заједничко учешће са вршњацима и одраслкима, кроз истарживање и игру, као 

Свако дете је јединствено , са својим 
снагама, интересовањима, 

способностима и искуством. На нама 
је да их препознамо и проширујемо. 



и коришћење разноврсних извора учења,места и институција у локалној заједници као0 
места учења. 
Охрабрује се чвршћа повезаност кропз укључивбање родитеља и заједнички рад деце, 
васпитача и родитеља, али и укључивање локалне заједнице. 
 
ШТА ДЕЦА УЧЕ КРОЗ ОДНОСЕ СА ДРУГИМА? 
 

• Уче да разумеју своје потребе,осећања и поступке, дакомуницирају и ступају у 
интеракције. Како да буду прихваћена и да прихватају друге 

• Кроз игру, истраживање и заједничке активности охрабрују се да користе говор у 
истраживању мисли и осећања, да буду креативна и да решавају проблеме 

• Деца кроз односе стичу самопоуздање, уче да буду самостална, да се сналазе у 
различитим ситуацијама, да преузимају одговорност, да буду посвећени ономе 
чиме се баве, да примећују свет око себе, да уочавају детаље и да постављају 
питања 
 
 
 

 
 

 
ШТА ДЕТЕ УЧИ У НОВОМ ПРОГАРМУ? 
 

• Да буде самостално и одговорно према себи и другима 
• Да се сналази у различитим ситуацијама и преузме одговорност 
• Да буде радознало и креативно 
• Да уочава детаље и поставља питања 
• Да речава прпблеме и доноси одлуке 
• Да стиче знања из различитих области 
• Да упознаје различите културе 
• Да развија различите врсте писмености 
• Да развија дрзгарство и поверење 
• Да сарађује, уважава различитости и брине о себи и другима 

 
 

 



 
 
                                               
 
                                                 Текст брошуре за родитеље: МПНТР, ИПА,ЗУОВ и УНИЦЕФ 

Искуства родитења из вртића који су 
учествовали у пилотираљу програма
• Више не чујем да дете каже:"Дођите по мене раније", већ " 

Дођи мало касније"
• Допада ми се што сам као родитењ укњучена у све догађаје 

у вртићу и информисана о њима.Јако нам се допада 
заједнички рад васпитача и родитеља са децом и то што сви 
заједно учествујемо у програму.

• Деца се не осећају мање вашним зато што су мали, они 
пуноправно ушествују у свему.

• Оно што раде у вртиђу,конкретне ствари,ушење о свету око 
себе- то неђе заборавити.Оно што се ради у вртићу дете 
одмах живи и у вртићу и код куће.И сама деца сада 
другачије схватају учење него раније

• Деца постављају питања,свашшта запиткују.Доносе 
материјале о ономе што су радили у вртићу. То је 
позитивно јер свашта науче.И ми родитељи се укључујемо 
у учење и причамо деци оно што нам инаше не би пало 
напамет да им испричамо.


