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Компетенције васпитача за друштво знања 
 

 

У суботу, 28. маја 2011. године, у Високој школи струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди, одржан је Интердисциплинарни научни скуп Методички дани 2011, на 

тему „Компетенције васпитача за друштво знања“. Након поздравне речи директорке др 

Миланке Маљковић, скуп су отворила деца Дечјег вртића „Плави чуперак“ из Кикинде са 

својим оркестром, као и студенти смера Струковни васпитач за традиционалну игру са Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди . 

Пленарни део скупа је, својим излагањем, отворила проф. др Јасмина Клеменовић, са 

Филозофског факултета у Новом Саду. О компетенцијама васпитача за друштво знања говорио 

је директор Предшколске установе „Пава Сударски“ из Новог Бечеја, господин Драган 

Милорадовић, као и др Весна Живановић, професор ВШССОВ у Кикинди. 

У радном делу учествовало је једанаест излагача са девет тема. Слободанка 

Радосављевић, Савез васпитача Србије излагала је на тему Пут једног васпитача,  Милош 

Зорица, из Предшколске установе Чукарица, Београд, Програм као живљење и 

самопотврђивање деце и васпитача. Данијела Миличић–Требатицки, васпитачица 

Предшколске установе „Радост“ из Србобрана, представила је пројекат Да нам чистије и 

зеленије буде – еколошке активности. Професори ВШССОВ у Кикинди излагали су на теме: др 

Милан Мађарев – Развој курикулума васпитача, а др Зоран Мијић и мр Ангела Месарош–

Живков – Физичка активност студената као предуслов добре компетенције будућих 

васпитача.  Из Новог Београда, ПУ „11. април“, стигли су нам васпитачи Маја Стефановић, 

Наташа Радојевић и Јасна Матаруга који су говорили о Васпитачу новог времена, док је Дијана 

Брусин, васпитач-мастер, ПУ „Пава Сударски“ из Новог Бечеја, причала о Индивидуализацији и 

диференцијацији ликовних активности у предшколској установи. Мр Гордана Рацков из 

Кикинде, ОШ „Свети Сава“, говорила је о Подстицању развоја математичког мишљења 

применом рачунара. 

На крају, закључна разматрања скупа изнео је др Милан Мађарев. 

Овим скупом је започета међународна сарадња са темишварским факултетом. Скупу су 

присуствовали гости из Румуније, професори са Западног универзитета у Темишвару, 

Департмана за васпитаче, учитеље и професоре – Adela Cîndea Măgăț (психологија и 



педагогија), Ancuța Franț (психологија и педагогија) и Mihaela Răducea (психологија и 

педагогија), као и васпитачица која ради на српском језику, Даница Пелајић из Сен Петера у 

Румунији. 

Скупу су присуствовали васпитачи из Зрењанина, Алибунара, Владимироваца, Новог 

Бечеја, Београда, Кикинде.  

Свим учесницима се захваљујемо на сарадњи и, наравно, наредне године очекујемо већи 

број учесника. 

 

 

 


