
 

 

  ИНФОРМАЦИЈА  

  

са једнодневних  савјетовања  са васпитачима,  стручним сарадницима и 

директорима предшколских установа РС   

 

 Једнодневна савјетовања васпитачима, стручним сарадницима и директорима 

предшколских установа РС, одржана су у периоду од 01.09. до 30.09. 2014. године. 

Савјетовања су одржана на тринаест локација у четрнаест термина. Дана 30.09. 2014. 

године одржано савјетовање посебно за стручне сараднике, односно лица задужена за 

васпитно образовни рад у установи и васпитно-образовне раднике из приватног сектора 

града Бње Луке.  

 Циљ савјетовања је био јачање професионалних компетенција васпитно 

образовних радника, посебно васпитача, кроз планирање васпитно-образовног рада 

заснованог на исходима учења и развоја дјеце.  

Савјетовања су почињала изношењем запажања савјетника са инструктивно-

педагошких увида у протеклој радној години: указивањем на примјере добре праксе као и 

на пропусте у планирању и организацији учећих активности.   

 Тема „Планирање васпитно-образовног рада заснованог на исходима учења и 

развоја дјеце“, презентована је путем power  point презентације (осим на четири локације 

Центра за предшколско васпитање и образовање из Бања Луке) и практичне вјежбе 

учесника.  

 Представљена је и Радна књига (друго допуњено издање) као и Књига праћења 

развоја и учења дјеце. Ријеч је о документима која је у партнерству са релевантним 

институцијама и појединцима, развио Републички педагошки завод. 

У Бањој Луци са групом васпитача из приватног сектора, поред истог тока и 

садржаја савјетовања, у уводу је директорица ПУ „Маслачак“ и предсједник удружења 

приватних предшколских установа града Бања Лука, Лара Пејић, изнијела примјере 

активности удружења као и примјере добре праксе установе на чијем је челу.  

На савјетовању је било ријечи о томе како  РПЗ може бити „наредна зона развоја“ 

приватним предшколским установама. 

 

Савјетовање са стручним сарадницима је одржано са циљем њиховог оснаживања за 

квалитетнију подршку васпитачима у васпитно-образовном раду с посебним освртом на 

планирање засновано на исходима учења и развоја дјеце.   

Захвална сам професорицама Филозофског факултета из Бање Луке др Тамари 

Прибишев Белеслин и професорици др Александри Хаџић Крнетић, које су волонтерски 

говориле о темама које објашњавају планирање засновано на исходима учења и развоја 

дјеце. 

Поред презентација, професорице су припремиле и конкретне задатке на којима су 

стручни сарадници радили. 

Од стручних сарадника се очекује да васпитачима буду компетентни сарадници и 

савјетници али и равноправни партнери у непосредном раду са дјецом.  



И са овом групом било је ријечи о томе како РПЗ може бити „зона наредна развоја“ 

стручним сарадницима те о томе како да се активно укључе у израду радне књиге за 

стручне сараднике која се планира радити.  

  

Бањалука, октобра 2014.године 
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инспектор-просвјетни савјетник за 

предшколско 

васпитање и образовање 

 

 


