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                                                         ОКРУГЛИ СТО   

Регионални  центар  за професионални развој запослених у образовању  Горанска бб (зграда 

бившег "Монопола") 2. спрат, -стари пут Београд Смедерево - 17. маја 2018. у 17:00 сати 

                ПРОГРАМИ У ПРЕДШКОЛСКОМ  ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

                           размена  стручних искустава васпитача балканских земаља  

 

Могуће теме разговара: 

 Концепција основа програма предшколског васпитања и образовања као полазиште у 

креирању квалитетне праксе 

 Вредносне димензије основа програма које обезбеђују квалитетно ПВО за сву децу 

 Контекст доношења реалног програма који је заснован на грађењу односа и добробити 

свих учесника у предшколском васпитању и образовању 

 Основе програма ПВО као документ који обезбеђује остваривање права на образовање и 

права у  процесу образовања свој деци 

 Полазишта у основама програма која омогућавају интегрисану бригу за дете и породицу 

у контексту друштвеног окружења 

 Услови који обезбеђују квалитетно „живљење“ основа програма  и праксу која уважава 

вредносне поставке и контекст у коме настаје 

 Компетентност васпитача за примену Програма  предшколског васпитања и образовања 

17:00-17:20 

 

 

 

 

 

17:20-17:30 

Поздравна реч: 

* Мирјана Ћосић, директор ПУ „Наша радост“ Смедерево 

*Др Jасна Аврамовић, градоначелница града Смедерева 

* Алија Лапо,председник Скупштине Балканског савеза удружења васпитача 

* Љиљана Тодоровић,председник Скупштине Савеза удружења васпитача Србије   

* Слободанка Радосављевић , председник Управног одбора Савеза удружења 

васпитача Србије и председник Управног одбора Балканског савеза удружења 

васпитачa 

*Презентацијa Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево 

17:30-17:40 Уводничар:др  Живка Крњаја, Филозофски факултет Београд 

модератор: доц Маша Аврамовић,Филозофски факултет Београд 

медијатор-записничар : Слава Тимарац Јованов 

17:40-18:40 

(по2-3 мин) 

Учесници: 

*Душица Стојковић,  просветни саветник МПНТР 

*Сандра Бацковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања 

*Јасмина Вулетић, Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије 

* Јадранка Спасић , Савез медицинских сестара ПУ Србије 

*Управни одбор БАПТА- 6 учесника  

*Програмски одбор Савеза удружења васпитача Србије -6 учесника 

* Изршни одбор Савеза удружења васпитача Србије-6 учесника 
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18:40-19:00 Закључци 

 


