Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 године до укључивања у
програм припреме за школу

Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у програм
припреме за школу, темељи се на научним и стручним достигнућима.Оно је наставак и
допуна породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје,
потребе и непосредно учешће.
Рад са децом овог узраста одвијаће се према Моделу А (вртић „Невен“, 8 васпитних
група) и Моделу Б (32 васпитна група, у осталих 12 вртића). Без обзира на модел, општа
полазишта су заједничка и заснована на Општим основама предшколског програма.
У Моделу А васпитач је окосница васпитног програма, креатор и истраживач
сопствене праксе.Његов задатак је да, на основу интересовања деце, дневно планира већи
број садржаја и активности и пружи деци могућност избора. Рад са децом се организује
према центрима интересовања, који се формирају у зависности од потреба и интересовања
деце. Могући центри интересовања: центар улога, центар језичке културе, грађевински
центар, музички центар, манипулативни центар, конструкторски центар, центар
уметности, центар играоница – физичко васпитање. Центри интересовања се опремају у
зависности од изабране теме. Кроз рад у центрима интересовања, васпитач усаглашава
препозната интересовања са потребом да се делује на све аспекте дечјег развоја.
У Моделу Б структуру програмске основе васпитно-образовног рада чине:
• физички развој (телесне, перцептивне и здравствено-хигијенске активности);
• социо-емоционални и духовни развој (друштвене, афективне и еколошке
активности);
• когнитивни развој (откривачке, логичке, радне и саобраћајне активности);
• развој комуникације и стваралаштва (говорне, драмске, ликовне, музичке и
плесне активности).
У планирању рада са децом треба да буде заступљена комбинација свих поменутих
активности, са основним циљем да се обезбеди развој укупних потенцијала детета,
напредовање у сваком од његових аспеката и квалитетно усавршавање оних домена које је
већ освојило.
Васпитно - образовни циљеви у оба модела су:
• стицање позитивне слике о себи;
• развијање поверења у себе и друге;
• подстицање самосталности, индивидуалне одговорности и аутентичности израза и
деловања;
• развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, могућностима
и интересовањима;
• развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и толерантним
вредностима демократски уређеног друштва осетљивог на породичне,
културолошке и верске различитости;
• култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне комуникације и
толеранције;
• развој моторних способности и спретности;
• подстицање креативног изражавања детета;

•

развијање свести о значају заштите и очувању природне и друштвене средине.

Оперативни задаци, садржаји и циљеви непосредног васпитно-образовног рада са
децом у свим програмским целинама детаљно су разрађени у документу „Предшколски
програм дечјег вртића“. У току ове радне године наставиће се реализација пројеката на
нивоу Установе из ранијег периода чији резултати обезбеђују одрживост и у 2015/2016.

