УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА ВОЈВОДИНЕ
Петра Драпшина 8
21000 Нови Сад, Србија

ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, АКТИВИМА ВАСПИТАЧА

Поштовани,
Удружење васпитача Војводине обавештава вас, да припрема реализацију
Округлог стола у предшколским установама у Војводини.
Због важности организације и актуелности тема које ће бити на Округлом столу
молимо, директоре установа да нам омогуће организовање ових активности и
обавесте васпитаче да присуствују истим.
Предложене су теме за које ћете се определити за Округли сто у установи,
установе се за сад опредељују за једну тему како би свима омогућили учешће. У
свакој групи ће бити по 20-30 учесника.
ТЕМЕ које можете да одаберете су:
1. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ У ВРТИЋУ(ФАЗЕ ПРОЈЕКТА)
РЕАЛИЗАТОРИ : Дијана Брусин и Радмила Миладинов
2. СТАНДАРДИ КАО ОСНОВ ЗА ГРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТНЕ ПРАКСЕ
РЕАЛИЗАТОРИ : Снежана Булатовић
3. ФИЗИЧКИ ПРОСТОР КАО ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА ЗА ДЕТЕ
РЕАЛИЗАТОРИ : Снежана Јоцић, Наташа Врапчевић
4. ВАСПИТАЧ – РЕФЛЕКСИВНИ ПРАКТИЧАР, НОСИЛАЦ ПРОМЕНА У
ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ
РЕАЛИЗАТОРИ : Александра Марцикић и Нела Дујић
Модератори округлог стола су васпитачи, едукатори који су чланови мреже
практичара и саветници - спољни сарадници у школским управама.

mail: vaspitacivojvodine@gmail.com

web: http://www.uvv.rs

Разлози покретања Округлог стола је заинтересованост васпитача учесника са
фокус група да ова организација стручног усавршавања им помаже у бољем
сагледавању праксе информисаности као и јачању компетенција.
Циљ: Удружење васпитача жели да разменом искуства путем Округлог стола
пружи подршку за унапређивање компетенције васпитача.
Модератори: васпитачи, Дијана Брусин и Радмила Миладинов, Снежана
Булатовић, Снежана Јоцић, Наташа Врапчевић, Александра Марцикић и Нела
Дујић
Молимо вас, да се за сва питања везано за округли сто обратите модераторима
који ће водити округли сто у пропратном писму имате контакт особу са којом
одређујете теме, термине и достављате заинтересован број учесника за одређену
тему.
Учесници округлог стола ће добити потврду удружења и користиће им у оних
44 бода стручног усвршавања
Захваљујемо на сарадњи свим установама!
Срдачан поздрав,

Председник, Удружења васпитача Војводине
Радмила Петровић, с.р.
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