Сазнали на семинару - применили у пракси 2021.
Подаци о аутору/координатору тима
Име и презиме
Maријана Такач
Аутор/координатор је запослен у:
Предшколској установи
Установа
ПУ,,Радосно детињство"
Шифра радног места
1011 васпитач у предшколској установи
Ауторов имејл
marijana.takac@gmail.com
Рад је
продукт тимског рада
Подаци о осталим члановима тима:
Име и презиме

Радно место

Установа, место установе

Данијела Ракита

Васпитач

ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Јелена Црнић

Стручни сарадник психолог

ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Подаци о програму на коме се заснива рад
Назив програма обуке:
Пројектни приступ учењу у функцији
Број програма обуке у каталогу:
589
Школске године на које се Каталог односи:
2016/17. и 2017/18.
Област у каталогу:
Предшколско васпитање и образовање

*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за
садржаје спољашњих линкова, сноси искључиво аутор који је попунио образац.

Година похађања програма обуке:
2018
Зашто сте се определили да похађате овај програм обуке?
Обуку ,,Пројектни приступ учењу у функцији“ сам похађала из жеље да се више едукујем са
Основама програма- Годинама узлета. Да дођем до одговора - Како доћи до теме или почетне
идеје за пројекат, како документујемо своје планирање у обрасцу и који су облици и начин
праћења рада.
Која стечена знања/вештине са обуке коју сте похађали сте применили у раду који
шаљете на конкурс?
У раду само се фокусирале на децу, да кроз односе деца уче, играју се и граде идентитет да
исртажују стварају и радују се, осећају се активно, остварено и срећно. Физичко окружење да је
у сталном реконструисању, развијању обогаћивању и осмишљавању.Сарадња са локалном
заједницом.
Како су стечена знања/вештине са обуке коју сте похађали допринели унапређивању
Вашег образовно-васпитног/васпитно-образовног рада?
Стечена знања која су допринела у раду су подршка васпитача у животно-практичним
ситуацијама, фокусирање васпитача на припремање средине и праћење игре и подршка
васпитача у игри.
У чему видите добит за циљну групу?
Добит преко заједнице (вртић, другe установе и институције, продавнице, библиотеке...)
директно и преко породице индиректно обликује услове одрастања. Сарадња са школама кроз
узајамне посете, организовање заједничких активности и размена информација.

Подаци о раду
Назив рада:
Инсекти
Област:
Предшколско васпитање и образовање
Активност је реализована кроз:
пројекат
Активност је реализована са циљном групом:
децом родитељима и локалном заједницом
Циљ рада:
Пројектни приступ учењу

*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за
садржаје спољашњих линкова, сноси искључиво аутор који је попунио образац.

Место и време реализације:
Вртић ,,Бубамара" Нови Сад, 17.05 - 04.06 2021.
Учесници у реализацији:
Деца, родитељи, наставници, сртучни сарадник и васпитачи
Активности наставника/васпитача/стручног сарадника:
1. Уношење инсеката у виду провокација,
2. Тражење инсеката у дворишту вртића,
3. Препознавање инсеката,
4. Посета Основној школи и упознавање са инсектаријумом.
Активности учесника: ученика/деце/родитеља/колега...
1. Родитељи су доносили интекте у теглицама,
2. Родитељи су доносили цртеже од деце,
3. Родитељи су доносили разне књиге о инсектима.
Остварени исходи, резултати/ефекти рада:
Добра сарадња са родитељима, локалном заједницом - ОШ "Душан Радовић", Нови Сад.
Деца су задовољна и срећна.

Прилог*
Прилог је
Максималне величине 5MB
Прилог
Пројекат_Инсекти.pdf

*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за
садржаје спољашњих линкова, сноси искључиво аутор који је попунио образац.

