
О документу „Године узлета“-

нова програмска концепција 

"Само је један период живота са толико 

отворених могућности, у коме човек са толико 

енергије, истрајности и ентузијазма овладава и 

развија сложене капацитете од којих ће зависити 

његове будуће могућности, његова личност и 

успешност функционисања у даљем животу. Тај 

период је предшколски узраст. Због тога године 

на предшколском узрасту препознајемо као 

године узлета. Колики и какав ће тај узлет бити, 

зависиће од свих који раде у предшколском 

васпитању и образовању", наводи се у 

документу "Године узлета" о основама програма 

предшколског образовања према којем ће се 

одсад радити са децом. 

Нови програм је заснован на савременим 

теоријским сазнањима, међународним 

документима образовне политике и примерима 

квалитетне инклузивне праксе и програма 

предшколског васпитања и образовања широм 

света. 

 

„“ДАЈМО ДЕЦИ КРИЛА   
ДА УЗЛЕТЕ“ 

Циљ програма предшколског 

васпитања и образовања јесте 

подршка добробити детета. 

 

Ближе информације о програму, 

односно документу „Године узлета“ 

можете пронаћи на нашем сајту 

vrticvg.edu.rs 

ПУ „Мајски цвет“                                                                                                                                              

Велико Градиште 

 

„ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ - 

нови предшколски 

програм у нашим 

вртићима 

 

Бошка Вребалова бр. 1 

Велико Градиште 

Србија 

Телефон: 012/7662-656 

Факс: 012/7662-633 

Web: www.vrticvg.edu.rs 

E-mail:  
vrticvelikogradiste@yahoo.com 

 

 



КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ДЕТЕ СТИЧЕ, „У КОРАК СА 

ВРЕМЕНОМ...“ 

Иако за сваку генерацију важи да је потпуно 

другачија од друге, чини се да су генерације које 

одрастају у данашњем свету у којем се промене 

дешавају брже него икада пре и где савремене 

технологије играју важну улогу, по много чему 

другачије од свих претходних - одрастају са 

таблетом у руци, не знају за свет без мобилног 

телефона и интернета. Зато су неопходне 

промене које ће моћи да их прате, пре свега у 

области васпитања и образовања, од најранијих 

дана. 

 

У новом програму деца уче да буду самостална, 

да се сналазе у различитим ситуацијама, да 

преузимају одговорност, уче да на сигуран начин 

истражују своје окружење, да прихватају друге и 

буду прихваћена. Деца се подстичу да примећују 

свет око себе, да уочавају детаље, да постављају 

питања и да буду креативна. Деца учешћем у 

заједници вршњака, вртића и локалној 

заједници уче да буду одговорна према себи, 

другима и окружењу и да доприносе 

заједницама у које су укључена. 

КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ У РАЗВИЈАЊУ РЕАЛНОГ 

ПРОГРАМА 

Нови програм истиче интегрисани приступ учењу 

кроз развијање тема/пројеката са децом: деца 

се подстичу на бављење одређеним темама и 

пројектима који су њима смислени и изазовни за 

истраживање. Одрасли деци не нуде готова 

решења, већ постају партнери у игри који 

заједно са децом истражују и помажу им да 

даље развијају своје идеје. Учење постаје 

смисленије и пријатније јер је повезано са 

животним контекстом деце и базира се на 

њиховим искуствима. Игра се стимулише и 

подржава као најприроднији начин учења, кроз 

који дете учи да промишља, стиче нова сазнања 

и важне животне вештине. 

  

 

НАЈВАЖНИЈИ АСПЕКТИ У НОВИМ 

ОСНОВАМА ПРОГРАМА 

КВАЛИТЕТ ОДНОСА - Дете остварује 

добробит кроз односе који се развијају са 

физичким окружењем, вршњацима и 

одраслима у реалним ситуацијама делања и 

представљају покретач његовог развоја и 

учења. 

ЗНАЧАЈ ПРОСТОРА – Простор постаје 

инспиративно  и провокативно окружење у 

којем се деца играју, истражују, сарађују и 

уче. Он је неодвојив део програмске 

концепције и због тога васпитач треба да 

посвећује пажњу његовом сталном 

развијању, обогаћивању и осмишљавању. 

УЧЕЊЕ КРОЗ ИСТРАЖИВАЊЕ И ИГРУ – У 

односима са васпитачима и вршњацима кроз 

игру и животне ситуације, дете се подстиче 

да истражује, промишља, испробава, пита и 

активно учествује у свом учењу  иразвоју. 

САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ЛОКАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ – Сарадња са породицом се 

заснива на узајамној подршсци која се 

остварује кроз повезивањ, успостављање 

поверења, дијалога и сарадње. Вртић као део 

локалне заједнице, активно учествује, 

сарађује и доприноси у активностима од 

заједничког интереса.  

ЗАЈЕДНО СА ДЕЦОМ ОСМИШЉАВАМО 

ПРИЛИКЕ ЗА УЧЕЊЕ – повезаност вртића, 

породице и локалне заједнице је ВАЖНА! 


