
 
 

 

САОПШТЕЊЕ  

ПОВОДОМ ОДОБРЕНОГ ПРОЈЕКТА 

 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЧЕЊЕ ДЕЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА  

У КОНТЕКСТУ ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА 
 

Пројекат је одобрен од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност по Јавном конкурсу за финансирање развојноистраживачких 

пројеката високих школа струковних студија са територије АП Војводине у 2022. години. 

 

Предмет истраживања односи се на развијање социјалне компетентности, просоцијалног 

понашања, кооперативности, саосећајности деце из биолошких породица у односу на децу из осетљивих 

група. У оквиру пројектног планирања вртић се посматра као простор демократске и инклузивне праксе. 

Због наведеног, деци из осетљивих група омогућило би се да се социјализују у вртићу, да активно 

учествују у образовању и да са својим животним искуством партиципирају у социјалној интеракцији са 

вршњацима, путем интегрисаног учења које се заснива на самоактивностима деце кроз игру. 

Извршиће се анализа досадашњих активности у васпитно-образовном раду у циљу 

социјализације и учења деце из осетљивих група у контексту пројектног планирања; предложиће се 

методологија интеграције учења и подучавања као јединственог процеса у циљу социјализације и учења 

деце из осетљивих група и тиме утицати на подизање свести код студената, васпитача и деце о значају 

развијања толеранције и уважавања различитости у вртићу; реализоваће се радионице из различитих 

методичких области у циљу социјализације и учења деце из осетљивих група у контексту пројектног 

планирања.  

Резултати истраживања имплицираће се у пракси студената – будућих васпитача, али и 

васпитача, јер ће пружити смернице на који начин да децу из осетљивих група подстакну на 

социјализацију и учење, како да осмисле пројекте којима ће код остале деце из групе подстицати 

социјалне вештине и социјалну компетентност у игри и кооперативном учењу са децом из осетљивих 

група. Оваквим приступом указује се на важност подршке развоју и учењу деце из осетљивих група, 

што је један од приоритета образовних политика у многим земљама у свету, па и у Србији. 

 Пројекат ће се реализовати у периоду од 8 месеци, до краја 2022. године. 

Чланови истраживачког тима: 

- др Тамара Грујић, проф. 

- др Милорад Степанов, проф. 

- др Мирсада Џаферовић, проф. 

- др Данијела Радловић Чубрило, проф. 

 

 

Кикинда, 10. 05. 2022.                                                                                                        Руководилац пројекта 

др Тамара Грујић, проф. 

 

Директор Школе 

др Ангела Месарош Живков, проф. 


