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Активности подршке породицама у
актуелним условима ванредног стања и
кућне изолације имају за циљеве:


1. активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи;



2. активности подршке породицама са децом од 1 године до
поласка у школу;



3. активности подршке професионалном повезивању,
умрежавању и размени искустава практичара у функцији
истраживања, заједничког учења н унапређивања компетенција.

Активности у вези са очувањем здравља
и безбедности људи


Ова активност је главни приоритет и спровођење ове
активности од стране Предшколске установе „Сунце“ се
планира и остварује у складу са мерама и одлукама Владе
Републике Србије, институцијама, захтевима и упутствима
надлежних органа и служби које се прате на дневном нивоу.



Приоритет је стална комуникација са јединицом локалне
самоуправе и кризним штабовима образованим на локалном
нивоу — пратити инструкције и по потреби расположиве
људске ресурсе ставити на располагање у циљу спровођења
активности заштите живота, здравља и безбедности
становништва у ситуацији ванредног стања у складу са чланом
52. Закона о одбрани („Службени гласник РС” бр. 116/07,
88/09. 88/09 - др. закон,104/09 - др. закон,10/15, 36/ 18).

Активности подршке породицама са
децом узраста од 1 године до поласка у
школу




Подршка добробити деци и породицама
Подршка породицама да обезбеде услове за континуирано
учење кроз игру

Активности на нивоу установе
-израда Оперативног плана
-повезивање стр.сарадника и руководилаца РЈ путем мејла, Viber-а...
- повезивање руководиоца РЈ са васпитачима
- комуникација сарадникаа путем мејла, телефоном
-консултације са стручним сарадницима ( телефон, Viber, мејл...)
- организација, праћење, размена и селекција (унутар установе)
предлога заједничког учешћа деце и одраслих у различитим животнопрактичним активностима и игри;
- израда упутстава

Активности на основу радне
јединице/ васпитне групе
Јаслице и вртић
-припремају предлоге заједничких активности родитеља са децом у
кућним условима

-те активности се шаљу на Viber групу оформљену за медицинске
сестре-васпитаче јаслених група на нивоу читавог вртића, затим , уз
договор, прослеђују родитељима на Viber групу сопствене групе ( на
недељном нивоу достављати активности уважавајући све аспекте
развоја- језичке активности, моторичке, интелектуалне, графичко
ликовне, активности за развој чулне осетљивости и опажања....)

Активности на основу радне
јединице/ васпитне групе

-прикупљање повратних информација од деце преко родитеља
(погодним начином комуникације (Viber, мејл...), обједињавање
материјала
- израда извештаја о реализованим активностима ( недељни ниво и
достава руководиоцу петком)

Активности на основу радне
јединице/ васпитне групе
Припремни предшколски програм:
-припремају предлоге заједничких активности родитеља са децом у
кућним условима
-те предлоге шаљу на Viber групу оформљену за васпитаче у ППП-у на
нивоу читавог вртића, затим , уз договор, прослеђују родитељима на
Viber групу сопствене групе ( на недељном нивоу достављати
активности уважавајући све аспекте развоја- (говорне активности,
моторичке, интелектуалне, графичко ликовне,логичко-математичке....)

-прикупљање повратних информација од деце преко родитеља
(погодним начином комуникације (Viber, мејл...), обједињавање
материјала
- израда извештаја о реализованим активностима ( недељни ниво и
достава руководиоцу петком)

Активности подршке професионалном
повезивању, умрежавању и размени искустава
практичара у функцији истраживања заједничког
учења и унапређивања компетенција


Грађење заједнице учења кроз повезивање и размену искустава



Развијање компетепција за оснаживање породице и пружање
психолошке подршке деци и породицама у кризи



Развијање дигиталних компетенција васпитача у функцији
квалитетне и континуиране комуникације са породицама



Подршка јачању компетенција васпитача и стручних сарадника за
развијање савремених педагошких приступа у раду са децом (а у
сусрет обукама за примену нових Основа програма предшколског
Васпитања и образовања);

Активности


спровођење самовредновања у области квалитета
Професионална заједница учења



израда инструмената, дистрибуција и анализа прикупљених
података



примена интерног Правилника о бодовању различитих облика
стручног усавршавања и израда базе података стручног
усавршавања



информисање родитеља о каналима, платформама, линковима
који су на националном нивоу доступни родитељима и деци

Активности


дистрибуција инструмената, прикупљање, анализа и израда
извештаја



обрада података од стране Тима за самовредновање и Тима за
развојно планирање



вођење евиденције о реализацији стручног усавршавања



ишчитавање нових Основа програма предшколског васпитања
и образовања и припрема за хоризонталну размену

Време/ носиоци


Од 1.априла 2020. до краја ванредног стања, тј.краја обуставе
рада Установе



Директор, стручни сарадници,сарадници, руководиоци радних
јединица, васпитачи и мед.сестре-васпитачи

Праћење и евалуација


Увид у документацију, извештаје, анализе...



Васпитач пише почетни оквирни план, који затим разрађује у
зависности од потреба и интересовања деце



Наредни оквирни план настаје у међусобном договору и
оријентише се око теме, пројекта или заједничких активности



Документовати на недељном нивоу, сходно могућностима,
електронски, свеска или др.

ПУ “Сунце” позива на формирање онлајн
заједнице “ Заједно смо успешнији”
Драги родитељи и децо,
Позивамо вас да заједно креирамо активности игре и усвајања
знања у наредном периоду.
Своја креативна решења размењиваћемо старајући се о мери у
заједничким захтевима. Организоваћемо се око неке теме,
мањег пројекта или предлога активности која су деци
опуштајућа.
Позивамо вас да на нивоу својих породица истражите шта вам је
заиста важно, које би вредности требало неговати. Све ваше
идеје биће нам инспирација у наредним данима. Важно је да се
осетимо сигурно, прихваћено и да активно учествујемо у
оквиру наших заједница.
Васпитачи ће у наредним данима покренути размену
информација, садржаја и предлога за рад са децом.
Задовољство би нам учинило ваше креативно учешће у
заједничком креирању програма „Заједно смо успешнији” .

