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5. САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗОВАНОГ 
ПРОЈЕКТА  

„Утицај родитеља и васпитача на формирање толеранције  
код деце предшколског узраста“ 

који је одобрио  

 
Покрајински секретаријат за високо образовање и 

научноистраживачку делатност  
решењем број: 142-451-2205/2020-02/1 

 

  



Истраживање је реализовано на укупном узорку од 1.094 испитаника којег чине 884 
одраслих (родитељи и васпитачи) и 210 деце.  
Објављена монографија садржи теоријска упоришта за проблем истакнут у наслову књиге, 
методологију, резултате истраживања, апстракте на српском и енглеском језику, као и 
главне наслове: 

- Уводна разматрања, др Јелена Мићевић Карановић 
- Толеранција васпитача и родитеља деце предшколског узраста према појединим 

маргиналним групама, др Јелена Мићевић Карановић 
- Социјална дистанца васпитача и родитеља деце предшколског узраста према 

особама са инвалидитетом, др Ангела Месарош Живков 
- Учимо децу предшколског узраста толеранцији, др Миланка Маљковић 
- Расна и етничка социјална дистанца васпитача и родитеља деце предшколског 

узраста, др Драгана Малешевић  
- Социометријски приступ испитивању толеранције код деце предшколског узраста, мр 

Србислава Павлов 
- Толеранција у комуникацији и ненасилно решавање конфликата код васпитача и 

родитеља деце предшколског узраста, Тања Бркљач, мастер 
- Прилози 

 

ЗАХВАЛНИЦА 
Захваљујемо директорима, управама и стручним тимовима 

предшколских установа: „Драгољуб Удицки“ из Кикинде, „Полетарац“ из 
Руме, „Предшколска установа Зрењанин“ из Зрењанина, „Пава Сударски“ 

из Новог Бечеја, „Дечија радост“ из Ирига, „Бошко Буха“ из Врбаса и 
„Срећно дете“ из Новог Кнежевца који су дали сагласност за учешће у 

пројекту, као и васпитачима, родитељима и деци предшколског узраста 
који су учествовали у истраживању. 

Посебну захвалност дугујемо Роберту Вуњаку, дипломираном педагогу и 
стручном сараднику - педагогу Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ 

из Кикинде, као и тиму истраживача-реализатора активности, исте 
предшколске установе, којег су чинили следећи васпитачи: Миланка 
Тутић, вртић „Колибри“; Оливера Ивановић, вртић „Колибри“; Сања 

Коњик, вртић „Колибри“; Сандра Бањац, вртић „Колибри“; Милана Демић, 
вртић „Колибри“; Драгана Лејић, вртић „Колибри“; Мирослава Трифунац, 

вртић, „Бамби“; Зоран Француски, вртић „Мики“; Драгослав Танацков, 
вртић „Мики“ и Бранка Врцељ, вртић „Мики“ и васпитачима који су 
учествовали у социометријском истраживању деце:  Зори Радујко и 

Мирослави Трифунац из вртића „Бамби“, Слободанки Аврамов и 
Драгослави Ресановић из вртића „Лептирић“. 

  
У име пројектног тима: 

др Јелена Мићевић Карановић, ауторка и руководилац пројекта  
др Ангела Месарош Живков, директорица Школе 


