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 Амбициозно!

 Са великом вољом и жељом да направимо успјешан
пројекат, са нашим дугогодишњим партнером
UNICEF-ом и новим партнером RIC “Kali Sara”.

Претходна искуства са ромском заједницом и
Удружењем за промоцију образовања Рома
“ОТАХАРИН” – веома позитивна!

Просторни услови и стручни кадар -
одлични!

 Стручни кадар на високом нивоу!

 Сви запослени у ЈУ Дјечији вртић “Чика
Јова Змај” су укључени у пројекат!

 Уз стручну подршку Одјељења за
предшколско васпитање и образовање у
Министарству просвјете и културе РС.

КАКО СМО ПОЧЕЛИ?



 Дјеца из социо – економски угрожених
породица (списак доставио Центар за
социјални рад);

 Дјеца из ромских породица (списак
доставило УГ “Отахарин”);

 Дјеца са листе чекања;

НАЈВЕЋА ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА – СВА ДЈЕЦА 

СУ ЗАЈЕДНО, УКЉУЧЕНА У 
РЕДОВНЕ ВРТИЋКЕ ГРУПЕ!

ДЈЕЦА, НА ПРВОМ МЈЕСТУ!



ВАСПИТАЧИ,
РОМСКИ АСИСТЕНТИ,

ПСИХОЛОГ, 
ЛОГОПЕД, 
ПЕДАГОГ



 07-09. новембар 2016. године

 За сво особље ангажовано на пројекту,за
васпитаче у нашем Вртићу, неколико мастер
студената предшколског васпитања, особље
Дневног центра.

Обука је реализована у ЈУ Дјечији вртић “Чика
Јова Змај”;

Предавачи:
 проф.др Перо Спасојевић – проф. Педаогшког

факултета у пензији;

др Марица Травар, Педагошки факултет у
Бијељини

Цвијанка Ракић, психолог и породични терапеут;

Даница Мојић, мастер педагошких наука

ОБУКА



 „Значај раног учења и дјеловање средине на рани раст и 
развој“;

 „Планирање васпитно – образовног рада“;

 „Сарадња институција по питанју дјеце из ризичних
породица“;

 „Упознавање, зближавање, поздрављање;

 „Развојне карактеристике раног дјетињства у свјетлу услова
социјалне средине“;

 „Ромски асистент,  педагог, психолог и логопед – подршка
васпитачу“;

 „Сјећања на дјетињство“ ;

„Погоди шта је, гдје је и од чега је“;

„Методе предшколског васпитања са нагласком на
методу дјеловања специфично уређеном средином“;

„Партнерство са породицом“;

„Изазови социјализације“;

„Дјечија права нису шала“.

ТЕМЕ ОБУКЕ





Од 14.новембра 2016 - 13.априла 2017.године;

 Сваког радног дана, по три сата дневно;

 Три вртићке групе (млађа: 3-4, средња: 4-5 и 
старија: 5-6 година/дјеца која ће 01. септембра 
2017. кренути у први разред). 

 Састав група: дјеца која већ похађају вртић, дјеца 
Роми, дјеца из социо – економски угрожених 
породица, дјеца са потешкоћама у развоју, дјеца са 
листе чекања.

Обезбијеђени су ужина, аутобуски превоз и сва 
потребна дидактичка средства и материјали.

 Бесплатни часови енглеског језика, 2 пута 
недјељно, по пола сата - школа “Anglia”

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ 
РАД СА ДЈЕЦОМ



ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

АСПЕКТИ РАЗВОЈА
I ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ
II СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ 

ЛИЧНОСТИ
III ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ
IV РАЗВОЈ ГОВОРА,КОМУНИКАЦИЈЕ 
И СТВАРАЛАШТВА



I ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И УЧЕЊЕ
• РАЗНОВРСНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА (ходање, 

трчање, пењање, скакање, пузање, 
провлачење, манипулисање предметима).

• ПЕРЦЕПТИВНО – МОТОРИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ (гледање, слушање, 
додиривање, мирисање, кушање)
• ЗДРАВСТВЕНО – ХИГИЈЕНСКЕ 
АКТИВНОСТИ (хигијена, правилна 
исхрана, самостално облачење и обување и сл.)



II СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ И 
РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ

• ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ (социјализација, 
друштвено понашање и морални развој, стицање 
позитивне слике о себи)

• АФЕКТИВНЕ АКТИВНОСТИ (култивисање емоција, 
подстицање дјечије самосталности)

• ЕКОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ (сазнања о начинима на 
које човјек утиче на животну средину и њиховим 
посљедицама, чување природе)

• ПРАКТИЧНЕ АКТИВНОСТИ (самопослуживање и              
радне активности, 

саобраћајне 
активности)



III ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ И УЧЕЊЕ

• ОТКРИВАЛАЧКО – ПРОНАЛАЗАЧКО –
САЗНАЈНЕ АТИВНОСТИ (човјек као 
припадник живог свијета, свијет животиња и 
биљни свијет,материјални свијет, рад људи)

• ЛОГИЧКО – МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
(логичко – математичко сазнавање, просторно 
сазнање, временско сазнавање)

• ГРАФОМОТОРИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
(координација покрета руке и шаке, правилно 
руковање прибором за цртање и писање)



IV РАЗВОЈ ГОВОРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И 
СТВАРАЛАШТВА

• АКТИВНОСТИ ГОВОРА, КОМУНИКАЦИЈЕ И 
ПИСМЕНОСТИ (гласовна култура и богаћење 
рјечника, граматички правилан говор, 
комуникацијске способности, почеци писмености)

• ДЈЕЧИЈЕ СТВАРАЛАШТВО: ГОВОРНО, ДРАМСКО, 
ПЛЕСНО, МУЗИЧКО, ЛИКОВНО, МОДЕЛАРСКО 
(говорно стваралаштво и дјечија књижевност, 
глума, музика и плес, цртање, сликање и 
моделовање)















НОВА ГОДИНА
 Вртић је обезбиједио 
позоришну представу, Деда 
Мраза, Елзу и фотографије;
 Удружење “Породични 
круг” је обезбиједило 
новогодишње пакетиће 
за сву дјецу;
Приредба за родитеље;







ОБИЉЕЖИЛИ СМО
08. АПРИЛ – СВЈЕТСКИ ДАН 

РОМА



МИШЉЕЊЕ ПСИХОЛОГА
ПОЧЕТАК: процјена психолошког статуса дјеце,
превазилажење сепарационог страха и успостављање
социјалног дјеловања.
 ПОДРШКА РАЗВОЈУ:
Социјално – емоционалних компетенција (рад са
дјецом која су показивала манифестације агресивног
понашања, али и са дјецом код које је уочен недостатак
иницијативе и самопоуздања);

 Когнитивни развој (рад на мотивацији, подршка развоју
мишљења, пажње, концентрације);

 Морални развој (рад кроз актуелне кризе и дилеме).

ПОСЕБНО ПОЉЕ РАДА: Рад са васпитно
запуштеном и трауматизованом дјецом (жртве

неког облика занемаривања и жртве и/или сједоци насиља).
Интензивно је рађено на њиховој социјализацији и изградњи
повјерења у вршњаке и одрасле.

ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА – ПРОЈЕКАТ ЈЕ ВЕОМА УСПЈЕШАН!



МИШЉЕЊЕ ЛОГОПЕДА
 ОПСЕРВАЦИЈА, ПРОЦЈЕНА, ДИЈАГНОСТИКА И 
ТРЕТМАН ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА.
Процјена је рађена тестом за процјену артикулацијских
поремећаја Јунузовић – Жунић, Салиховић (2009) – структура и
мобилност говорних органа, орална спретност, испитивање
изговора гласова, процјена фонетско – фонолошких способности.

Најчешћи говорни поремећаји код дјеце су:
СМЕТЊЕ У ИЗГОВОРУ ПОЈЕДИНИХ ГЛАСОВА, И ТО:
 сигматизам (Ц, З, С, Ш, Ж, Ч, Ћ, Ђ, Џ)
 ротацизам (Р)
 ламбдацизам (Л,Љ)
 ФОНОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈ, И ТО:
 изостављање финалног консонанта,
 редукција консонантских кластера.
ПОСЕБНЕ ЈЕЗИЧКЕ ТЕШКОЋЕ. Диспропорција између језичких
вјештина и хронолошке доби дјетета.
КОД ДЈЕЦЕ КОД КОЈИХ ЈЕ АРТИКУЛАЦИЈСКИ ПОРЕМЕЋАЈ
ЗАХВАТАО МАЊИ БРОЈ ГЛАСОВА, ЛОГОПДЕСКИМ ТРТМАНОМ
ЈЕ ПРЕВАЗИЂЕН ПРОБЛЕМ. Дјеца код којих је захваћено више
од 10 гласова су упућена у Дом здравља.



РАД СА РОДИТЕЉИМА
РАДИОНИЦЕ “РАСТИМО ЗАЈЕДНО”

 Водитељице: Нада Божић,Александра Миличић,
Сандра Јовић и Даница Мојић.
 11 радионица, по 2 сата седмично;
 Радионицама присуствују само родитељи;
 унапређивање родитељских компетенција;
 ТЕМЕ: Родитељи 21. вијека, Четири стуба
родитељства, Родитељски циљеви и психолошке
потребе дјетета, Сва наша дјеца и како их
волимо,Слушање - важна вјештина родитељства,
Како дијете учи о свијету око себе, Границе, зашто
и како, Креирамо и бирамо рјешења, Родитељске
одговорности и још понека питања, Бити родитељ.
Утицаји и избори и Завршетак и нови почетак.





КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ
 радионице за дјецу и родитеље;
 Водитељи радионица: Десанка Пандиловски и
Биљана Арсеновић;



LEGO РАДИОНИЦЕ
 Васпитачице: Биљана Арсеновић, Десанка
Пандиловски и Татјана Вукадин.
 Радионица првенствено намијењена дјеци и очевима!
 Интерактивна уводна представа за дјецу “Снежана и
7 патуљака”;





ПРЕДАВАЊЕ О ЗНАЧАЈУ 
РАНОГ УЧЕЊА

 Љубивоје Ршумовић и Урош Петровић



ПРЕДАВАЊЕ О РОМСКОМ 
ЈЕЗИКУ И КУЛТУРИ

 др Марија Александровић, проф. ромског језика на 
Високој струковној школи за образовање васпитача у 
Вршцу и аутор сликовнице на ромском језику “Munri
familia”;
мр Јелена Јовановић, покрајинска посланица у
Скупштини Војводине;



ЗАВРШНА ПРИРЕДБА





МИ ИДЕМО ДАЉЕ, А ВИ?

 У сарадњи са Градом Бијељина и
Удружењем за промоцију образовања Рома
“Отахарин” ћемо бесплатно укључити 15
ромске дјеце, 3-6 година;

 ЈУ Дјечији вртић “Чика Јова Змај” ће
обезбиједити простор, режијске трошкове,
васпитача, дидактичка средства и
материјале за васпитно – образовни рад;

 “Отахарин” ће обезбиједити рад на
терену, ромског асистента, ужину.



„Деца из градова, деца из села, 

црвена, жута, црна и бела.

Све девојчице и момци гарави,

разних језика и разних нарави, 

имају право на живот и наду,

да расту у миру, срећи и раду.

Деца богата, деца сирота,

немирна, мирна, жељна живота. 

Невина бића, радосна,

жива и без искуства и ником крива.

И радознала, тиха, сањива,

од других зависна, врло рањива. 

Деца сита и деца гладна,

деца парадна и деца радна. 

Сва деца којој неправда смета,

наша су деца – будућност света!”

Љубивоје Ршумовић 

из “Буквара дечијих права”



ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ!

zmaj.bijeljina@gmail.com

mailto:zmaj.bijeljina@gmail.com

