
Интернет платформа Предшколске онлајн 
заједнице учења „Пасош за учење“ има за 
циљ подршку професионалном развоју 
запослених у предшколском васпитању и 
образовању.

Сестре-васпитачи, васпитачи, 
стручни сарадници и 
сарадници, директори 
предшколских установа могу 
на платформи да пронађу 
корисне, квалитетне 
садржаје.

 

децембар 2021 – децембар 2022
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Укупан број корисника на платформи
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Омогућава 
индивидуално 
учење, стручно 

усавршавање унутар 
једне установе или 
размену и учење 

између више 
различитих 
установа. 

4500

Пасош за учење - добродошли 
на заједничко путовање!

ПОЧНИ

Коме је 
намењена 
платформа?

Зашто 
Пасош 
за учење?

Тренутно је на платформи 
пријављено преко

корисника, што је око четвртине 
запослених у установама

предшколског васпитања и 
образовања.

Заинтересоване предшколске установе могу 
да на платформи обезбеде свој неограничени 

онлајн простор за стручно усавршавање и 
хоризонтално учење како би организовали 

размену различитих материјала, креирали и 
водили обуке интерног стручног усавршавања, 

прикупљали податке, делили информације, 
проверавали заједничко разумевање…

Ове могућности су успешно пилотиране у две 
предшколске установе, у Власотинцима и у 

Београду (Стари град).
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Да бисте приступили овим 
квлитетним ресурсима, било 
помоћу паметног телефона, 
таблета или рачунара, потребно 
је да се региструјете на „Пасош 
за учење“.

95,4%

Да ли бисте наставили
да користите платформу?

991 одговор

Да Не Можда

Пријављујете се на платформу 
тако што унесете свој број 
паметног телефона и верифи-
кациони код који ћете добити.

Који 
садржаји 
постоје?

На платформи се налазе многобројни приручници који подржавају 
примену Основа програма предшколског васпитања и образовања 
„Године узлета“, обуке, примери праксе. 

Препоручују га због: 

• Брже разменe информација;
• Mогућности учења;
• Иновативности у стручном усавршавању;
• Великих могућности за постављање 
   материјала у различитим форматима;
• Једноставности за коришћење;  
• Увек доступних садржајa.

Како
приступити?

Платформи можете 
приступити преко 

Националног образовног 
портала Завода за 

унапређивање 
образовања и васпитања 
или апликације „Пасош 

за учење“.  

досадашњих 
корисника жели 
да настави даље 

да користи 
Пасош за учење

95%
Преко


