
 

 

                                                                                                                                                                     

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

Суботица, Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 

547-870  

Пиб: 100847552, жиро рачун: 840-446666-88, матични бр.: 

08058482, шифра делатности:8542, e-

маил:visokaskola@vsovsu.rs, web: www.vsovsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лончаревић  Александра 

 

 

ПОДРШКА ВАСПИТАЧА ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 

 

Мастер рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица,2022.година 

mailto:visokaskola@vsovsu.rs
http://www.vsovsu/


 

                                                                                                                                                                     

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

Суботица, Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 

547-870  

Пиб: 100847552, жиро рачун: 840-446666-88, матични бр.: 

08058482, шифра делатности:8542, e-

маил:visokaskola@vsovsu.rs, web: www.vsovsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРШКА ВАСПИТАЧА ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА И КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 

 

Мастер рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови комисије:                                                                         Студент: 

др сци Будић Споменка , ментор                                                 Лончаревић Александра 

др Липовац Власта председник                                                   МВ07/21                                               

МА Јовићевић Јасна , члан                                                                        

др сци Kнежевић Јасмина , члан 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица,септембар,2022.година 

mailto:visokaskola@vsovsu.rs
http://www.vsovsu/


 

 

САЖЕТАК 

 

Овим радом хтела сам да прикажем период изолације узроковане ковидом-19 као 

релевантан период,  период у ком се предшколско васпитање и образовање  суочило са 

изазовима пандемије. Неповољни и измењени услови живота поставили су изазов за 

запослене у предшколским установама –како пружити подршку породицама у условима 

физичке дистанце.  

Циљ истраживања је испитати спровођење приоритетних задатака у систему 

предшколског васпитања и образовања у ситуацији прекида редовног рада у вртићу 

„Пчелица“ из Апатина.Истраживање је требало да покаже да ли су васпитачи пружили 

адекватну и  правовремену  подршку породицама са децом предшколског узраста.Као 

инструмент истраживања коришћен је анонимни анкетни упитник.Време спроведеног 

истраживања је март-јун 2022.године.Укупан број испитаника је 30 родитеља, одговарали 

су на 6 питања. 

Из резултата истраживања можемо закључити да већи број родитеља сматра да су се 

васпитачи брзо прилагодили новонасталој ситуацији и да су иако у страху за сопствену 

егзистеницу правовремено и несебично пружили адекватну подршку породицама са децом 

предшколског узраста.  

Кључне речи:васпитачи, ковид-19, породице са децом предшколског узраста 
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1.УВОД 

        Редак је случај у историји људског друштва да мисли сваког појединца буду 

заокупљене истом бригом. 

Проглашењем глобалне пандемије од стране Светске здравствене организације суочила је 

читава друштва а са њима и образовне системе са низом специфичних изазова. 

Како у другим земљама тако и у Србији проглашено је ванредно стање и физичка 

изолација људи ради спречавања ширења заразе. 

Проглашењем ванредног стања у марту 2020.године предшколске установе престају са 

радом. По престанку непосредног рада уследиле су препоруке Министарства просвете 

науке и технолошког развоја за наставак рада предшколских установа на даљину кроз 

организоване подршке. 

Један од приоритетних задатака система предшколског васпитања и образовања су биле 

активности подршке васпитача према породицама са децом предшколског узраста у 

ситуацији ванредног стања и кућне изолације. 

У време пандемије и у условима отежане комуникације посебно је важна улога васпитача 

који су  требали препознати капацитете породице и тренутну улогу у којој се свака 

породица нашла и пружити различите видове подршке  који ће допринети њиховом 

оснаживању у ситуацијама када се суочавају са страховима ,стрепњама и осећајем 

изолованости. 

Сходно уверењима на којима почива ово истраживање желела сам да дођем до 

аутентичних прича родитеља и њиховог виђења вртића у периоду изолације ,како су 

проводили дане са својом децом, каква им је била сарадња са вртићем, да ли су васпитачи 

препознали потребе породице за време пандемије и да ли су пружили адекватну подршку. 



 

2.ПЕДАГОШКИ РАД ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД-19 

         Једанаестог марта 2020. године,Светска здравствена организација  (СЗО) прогласила 

је глобалну пандемију због убрзаног ширења корона вируса у преко 100 земаља света 

(Weaver & Svank, 2020).Затварање вртића, школа и универзитета утицало је на све актере 

васпитно-образовног процеса (Vlashos et al.,2021). 

Многобројна истраживања су се појавила у области образовања и како се различити 

актери васпитно-образовног процеса сналазе у новонасталој ситуацији,као једна од 

приоритетних тема која искрсава јесте како се породица и породично окружење мењају и 

прилагођавају на новонасталу ситуацију, како се одвијало учење од куће, шта су биле 

препреке и ко им је био подршка да би учење било успешно(Bhamani et al.,2020; Daniela et 

al.,2020;  Muray,2021). 

Уверења од којих полазимо а која обликују ово истраживање су: 

-да је породица примарни васпитач своје деце те је њихова перспектива, кроз делење 

њиховог искуства о протеклом периоду, неизоставна за грађење квалитетног 

предшколског васпитања и образовања; 

-да су родитељи више од „извођача“ активности, задатака и пасивних посматрача 

васпитно-образовног процеса; 

-да је битно питати родитеље шта је за њих важно и шта би волели у односу на себе  и 

своју децу;како бисмо успоставили темеље за даље грађење партнерства као вредности по 

себи; где примарна улога професионалца није корективна, саветодавна већ разумевање 

позиције другог као и развијање механизма којима се гради поверење и размена са 

породицом(МПНТР, 2018; Павловић Бренеселовић,2012). 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.Приоритетни задаци система предшколског васпитања и образовања 

 

          Проглашењем глобалне пандемије од стране Светске здравствене организације 

марта 2020. године суочила је читава друштва а са њима и образовне системе са низом 

специфичних изазова.Како у другим земљама тако је и у Србији проглашено ванредно 

стање и физичка изолација људи ради спречавања ширења заразе.Проглашењем ванредног 

стања предшколске установе су престале са радом 16.03.2020. године. 

Образовна политика у великом броју земаља па и у нашој земљи била је везана за јавно 

здравље и односила се на мере превенције од заштите јавног здравља које су између 

осталог подразумевале и потпуно затварање предшколских установа. 

Одмах по престанку непосредног рада предшколских установа уследиле су препоруке 

МПНТП  за наставак рада предшколских установа на даљину  кроз организоване подршке 

деци њиховим породицама у кућној изолацији. 

Приоритетни задаци система предшколског васпитања и образовања у наредном периоду 

односе се на следеће групе активности: 

1. Активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи у складу са мерама 

које прописује Влада Републике Србије, одлукама Владе,препорукама и упуствима; 

2. Активности подршке породицама са децом предшколског узраста како да обезбеде 

услове за нормално функционисање, учење и развој деце у ситуацијама ванредног 

стања и кућне изолације. 

3. Активности подршке професионалном повезивању , умрежавању и размени 

искуства практичара у функцији истраживања, заједничког учењаи унапређивања 

компетенција. (преузети делови из Предшколско васпитање и образовање у време 

епидемије Ковид-19). 

 

2.2.Затварање дечијих вртића 

 

       Проглашењем ванредног стања у марту.2020. Влада Републике Србије доноси низ 

посебних мера ради спречавања ширења заразе изазване пандемијом.Једна од мера је било 

и затварање вртића.Као одговор на ту меру Владе, МПНТР ради пружања подршке 

мобилисању/активирању свих расположивих ресурса у систему предшколског васпитања 



 

и образовања  и професионалном повезивању  и оснаживању појединца , установа и 

система у целини“ (Предшколско васпитање и образовање у време епидемије Ковид-19) 

одредило је приоритетне задатке на званичној интернет страници под 

називом“Предшколско васпитање и образовање у време епидемије КОВИД-19“ 

Приоритетни задаци система предшколског васпитања и образовања били су фокусирани 

на одржавање комуникације и пружање подршке деци и породици и активности подршке 

професионалном развоју и учењу практичара(Предшколско васпитање и образовање у 

време епидемије Ковид-19),(Табела 1). 

Табела 1: Приоритетни задаци предшколског васпитања и образовања 

Активности подршке породицама са децом предшколског узраста у условима ванредног 
срања и кућне изолације 

Информисање родитеља Мале онлајн заједнице подршке и размене са 

породицама за смислено организовање времена и 

активности у условима изолације (вибер, ФБ и сл. 

групе) 

Коришћење постојећих и 

креирање нових 

различитих ресурса 

намењених деци и 

породици 

Бесплатни онлајн ресурси: сајтови са корисним 

информацијама за родитеље, предлозима игара и 

активности са децом; YouTube канали… 

Предлози игара и активности са децом; учење и игра у 

животно-практичним ситуацијама – рутине, 

свакодневне животне ситуације; поруке родитељима; 

песмице и клипови са кључним порукама, 

Предлози који се односе на квалитетне тв програме и 

емисије за децу и родитеље 

Саветовалиште за 

родитеље 

Припрема, превођење и размена материјала и корисних 

информација са родитељима; психолошка и друга 

саветодавна подршка у кризним ситуацијама 

Предшколско васпитање и образовање у време епидемије Ковид-19 

2.3.Отварање дечијих вртића 

Након проглашења престанка ванредног стања у Републици Србији(Одлука о укидању 

ванредног стања,2020) Влада је донела одлуку да почев од 11.маја 2020.године 

предшколске установе и школе започињу са непосредним васпитно-образовним радом , у 

обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције , заштите и сузбијања 

ширења пандемије КОВИД-19 ,у складу са инструкцијама и препорукама МПНТР  и 

надлежног завода ,односно инаститута за здравље“ (Уредба о мерама за спречавање и 



 

сузбијање заразне болести КОВИД-19, 2020).Носиоци здравствене и образовне политике 

донели су смернице (Инструкције у вези са поступањем предшколске установе поводом 

отварања објеката за пријем уписане деце у време трајања КОВИД-19, 2020) за примену 

превентивних мера у предшколским установама.Преглед кључних смерница дат је у 

Табели 2.  

Табела 2:Избор кључних смерница за примену превентивних мера у предшколским 

Препоруке/смернице 

Припрема за пријем 

деце 

Дезинфекција простора, прибора и опреме 

Обезбеђивање заштитне опреме 

Пријем деце Пријем детета само уз потврду послодавца да родитељ 

мора да обавља своје пословне обавезе ван куће 

Означити простор за пријем деце 

Обезбедити бесконтактно мерење температуре 

Ограничено време јутарњег пријема деце (15 минута 

пре доручка) 

Запослени Праћење здраственог стања (деце у групи и личног) 

Обавезно ношење маски 

Смањивање учесталости социјалних контаката у 

свакодневним активностима 

Поставити постере са препорукама за заштиту здравља 

Правила понашања родитеља приликом доласка и 

одласка 

Спроводити мере физичког дистанцирања у 

затвореном простору 

Постављање обавештења о држању одстојања од 2 м 

Информисање родитеља о смерницама и протоколима 

са циљем заштите здравља и безбедности 

Не организовати већа окупљања у објекту ни 

организоване групне посете 

Надзор деце током прања руку 

Редовно одржавање простора објекта 

Родитељи Праћење здраственог стања детета пре доласка у вртић 

Дете у вртић доводи један родитељ (пожељно да буде 

исти родитељ сваког дана) 

Смањивање социјалних контаката у свакодневним 

активностима 

Одржавање међусобне удаљености од 2 м 

Организација рада Рад са смањеним бројем деце 

Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и 

опреме 

Подсећати и упућивати децу да одржавају физички 



 

размак… имајући у виду да ће неминовно долазити до 

одређених одступања 

Теме из домена бриге о здрављу приближити и 

понудити деци кроз игру, планиране ситуације учења, 

животно-практичне ситуације 

Боравак деце организовати тако да се међусобни 

контакт различитих васпитних група максимално 

избегне 

Органиузовање боравака деце напољу 

Предшколско васпитање и образовање у време епидемије Ковид-19



 

3.ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ 

Породица је примарни и најважнији васпитач деце  и представља први контекст у којем се 

одвија дечије учење и развој, а улога система институционалног предшколског васпитања 

и образовања(и у тренутним околностима престанка редовног рада вртића)је да подржи 

породице у остваривању њихове васпитне функције,да са њима гради отворену 

комуникацију и дијалог и понуди им информације, саветодавну помоћ, идеје и предлоге за 

међусобно повезивање , заједничко учешће деце и одраслих у различитим животно-

практичним ситуацијама(МПНТР). 

Родитељи и породица су примарни васпитачи деце и имају најважнију улогу у пружању 

подршке која води до добробити ,учења и развоја деце. 

Однос који успостављају васпитачи и други практичари са родитељима мора се заснивати 

на принципима партнерства.(Калеидоскоп,стр 17.) 

      Партнерство са породицом се гради кроз: 

• Узајамно поверење и поштовање 

• Познавање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране 

• Сталну отворену комуникацију и дијалог 

• Узајамно препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага сваке стране 

• Заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене(Основе 

програма предшколског васпитања и образовања ,Године узлета) 

 

Програм предшколског васпитања се остварује у вртићу или неком другом 

окружењу које представља заједницу у којој се сви учесници –деца, васпитачи и 

породица осећају добродошло, коме припадају, у коме их уважавају и у коме они 

активно доприносе заједници у коју су укључени.Дељењем знања, умења и 

разумевања значење учења се подиже на виши ниво од оног нивоа који појединац 

сам може да досегне.(Каледиоскоп,стр17.)  

 

 



 

3.1.Принципи сарадње са породицом 

• Отвореност  као спремност да се разуме позиција друге стране и гради заједничко 

значење. 

• Поверење као спремност да се изложимо другоме са уверењем да ће други радити у 

нашем најбољем интересу и у заједничком интересу. 

• Поступност и двосмерност као разумевање процеса грађења односа кроз узајамну 

размену из перспективе свих учесника, а не наметање учешћа родитеља на основу 

потреба програма. 

• Разноврсност као разумевање животног контекста родитеља/ породице и 

могућност различитих начина укључивања породице.(Калеидоскоп, стр 59.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА 

Сарадња између предшколске установе и породице је од великог значаја за остваривање 

васпитно образовних циљева.Континуирана сарадња породице и вртића доприноси 

развоју детета, развоју родитељске улоге и унапређивању рада васпитача.Врло је битно да 

се васпитач упозна са основним карактеристикама 

породице(културни,образовни,економски статус...),све ово ће омогућити васпитачу да 

организује сарадњу на начин који одговара породици у остваривању васпитно образовних 

циљева.Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерског 

односа,могућност за укључивање родитеља у васпитно образовни рад,уважавању 

родитељских идеја,поштовању породичне приватности итд.Сарадња као процес захтева 

време,стрпљивост,професионални однос према информацијама добијеним од стране 

родитеља... 

Сарадња са родитељима у ванредним ситуацијама подразумева: 

• Информисање 

• Саветовање 

• Укључивање у активности  

• Консултовање у доношењу одлука 

4.1.Информисање родитеља 

Времена за припрему на новонасталу ситуацију практично није било,васпитачи су се 

морали ослонити на претходно искуство. 

У контексту актуелног ванредног стања и спровођењем свеобухватних превентивних мера 

што је могуће више да се спречи даље ширење ковида долази до употребе технолошких 

средстава све у циљу смањења непосредног контакта између деце и њихових вршњака 

због посебних здравствених ризика(МПНТР) 

  



 

Новонастала ситуација је захтевала брзе реакције васпитача да организују нове видове 

сарадње са родитељима. 

На нивоу васпитне групе било је потребно остати у контакту и комуникацији са 

родитељима и подржавати код њих осећај припадности,заједништва,солидарности... 

 

 

4.2.Канали комуникације 

• Писана комуникација 

• Непосредна комуникација 

• Непосредно учешће родитеља/породица

Мапирани су сви постојећи ресусрси везани за канале комуникације , ресурсе у вези 

релевантних садржаја, активности, видео материјала, сајтова, квалитетни он лине  курсеви 

који ће се искористити у циљу међусобног умрежавања и повезивања због заштите 

безбедности људи, подршке породицама са децом предшколског узраста у условима 

ванредног стања. 

Као резултат тога долази до примене различитих облика сарадње са породицом. 

Пажљиво припремљене информације,предлоге,  идеје  потребно је било упутити према 

родитељима на различите начине,користећи различита средства комуникације ,као што су: 

• Онлајн заједнице подршке са родитељима за смислено организовање времена у 

условима изолације(вибер,ФБ и сл.групе) 

• Бесплатни онлајн ресурси(сајтови са корисним информацијама за родитеље, 

предлози игара и активности за децу...) 

• Квалитетне ТВ емисије,прилози и клипови за децу и родитеље(предлози квалитет 

тв програма,игара у животно-практичним ситуацијама....) (Предшколско васпитање 

и образовање у време епидемијеCOVID-19 (2020), Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја) 



 

Коришћењем постојећих  и креирањем нових различитих ресурса намењених деци и 

породици васпитачи су слали : 

• информације о значају игре за дете предшколског узраста и значају заједничког  

учешћа; 

• идеје, предлоге-прилике за повезивање, размену игру, радост, заједничко учешће 

деце и одраслих у свакодневним животно-практичним активностима и у игри; 

• корисне информације о културним програмима за децу на различитим медијима 

• корисне информације о начину организовања времена, начину разговора са децом о 

корона вирусу(прилагођено узрасту)и слично (Предшколско васпитање и 

образовање у време епидемијеCOVID-19 (2020), Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја) 

 

4.3.Саветовалиште за родитеље 

 

Корона вирус и његов утицај на наше животе као и утицај сталних вести о њему стварали 

су неизвесност код свих. 

Родитељи и  васпитачи били пред великим изазовом.Морали су организовати 

свакодневницу мотивишући децу да обављају активности које су им задате, бринући се за 

свакодневне потребе, окупирајући децу на конструктиван начин, објашњавајући разлоге 

ограничења, бавећи се њиховим страховима, љутњом итд. 

Начин на који се родитељ носи са ситуацијом има снажан утицај на дете.Деца су врло 

осетљива на емоције одрасле особе односно у овом случају на емоције родитеља. 

Ако родитељ има контролу над ситуацијом и осећају се мирно или су узнемирени, и једна 

и друга ситуација ће утицати на то како се деца осећају и сналазе у новој ситуацији, због 

тога васпитачи су се трудили  да подрже породице са децом предшколског узраста. 

Било је веома је важно препознат и поштовати потребе и капацитете  породице,тренутни 

контекст у коме се свака од њих нашла, аутентичност родитељства , али и важност 

успостављања блиских односа са својом децом и у складу са тим им понудити различите 

видове подршке која може допринети њиховом оснаживању у околностима када се 

суочавају са стрепњом страховима,осећањем изолованости,несигурности и сл. 



 

(Предшколско васпитање и образовање у време епидемијеCOVID-19 (2020), 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја). 

Постојало је  много добрих савета и препорука шта радити и како се носити у стресним 

ситуацијама иако свака особа различито доживљава такве ситуације и има различите 

индивидуалне потребе. 

Према деци и родитељима васпитачи шаљу разне плакате на којима су примери разговора 

с децом о корона вирусу,да се деци саопште чињеничне информације које су прилагођене 

њиховом узрасту.Савет родитељима млађе деце је био да са децом погледају кратак 

анимирани филм о корона вирусу.Да се деци дозволи да постављају питања и да им се 

омогући одговор на иста. 

 

   Слика бр1. Помоћ деци у превладавању стреса током епидемије Ковид-19 

 

 Уницеф 

 

Уколико је родитељ сматрао да му је потребна додатна помоћ,подршка у превазилажењу 

тешкоћа у условима ванредног стања и епидемије а везано за остваривање васпитне 

функције породице у установи је била организована стручна подршка од стране стручних 

сарадника(психолога,педагога ,логопеда).Родитељи су се за помоћ могли обратити 

свакодневно. 



 

5.ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ ПУТЕМ ОНЛАЈН КОМУНИКАЦИЈЕ У 

ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА 

           Пандемија  корона вируса тестирала је могућност прилагођавања образовног 

система спољним утицајима.Педагошки рад у условима пандемије морао је да се 

прилагођава технолошким и педагошким иновацијама и усмери ка циљевима образовања 

деце и снажној емоционалној подршци . 

Како би се несметано одвијао васпитно образовни процес у условима ванредног стања 

успостављен је контакт са свим родитељима. Формиране су онлајн заједнице родитеља и 

васпитача на нивоу васпитних група. 

Велики изазов у повезивању,стварању и креирању био је испред васпитача. 

У циљу добробити деце и њихових породица ,васпитачи се воде идејом да време које дете 

проведе кући буде конструктивно,квалитетно,едукативно, из тих разлога су васпитачи 

предузели низ активности. 

За време трајања ванредног стања услед пандемије корона вируса васпитачи су према деци 

и родитељима слали примере идеја и разних активности у кућним условима које 

поспешују дечији психомоторни развој све са циљем како би спречили регресију развоја 

детета током трајања паузе.Слати су предлози игара путем којих су родитељи могли на 

забаван и креативан начин да уче са децом кроз игру и да побољшају вештине самосталне 

игре,да стимулишу когнитивне вештине,утичу на развој фине моторике са 

графомоториком,развој вештина самопомоћи као и на задовољење њихових сензорних 

потреба. 

Васпитачи су обавестили родитеље о прекиду рада због ванредне ситуације  потом и о 

новом начину рада за време новонастале ситуације.Новонасталом ситуацијом и васпитачи 

су били подстакнути на учење. 



 

Сачињени су Оперативни планови на недељном нивоу ,исти план се проширивао 

предлозима и идејама родитеља.Тематски су планиране активности са циљем целокупног 

развоја детета уз уважавање свих његових потенцијала .Родитељима су се путем вајбер 

групе слале активности, деци млађег узраста слало се 3 активности а деци старијег узраста 

5.Васпитачи су се требали припремити за комуникацију са родитењима  и за слање  

активности за децу путем вајбер групе.Васпитачи осмишавају одређене активности у 

складу са узрастом деце те исте активности прослељују родитељима очекујући повратне 

информације у виду текста или фотографије. 

Велики број родитеља се изјаснио да  су  били задовољни брзом организацијом васпитача 

и  преласком на нови вид учења. 

Скоро сва деца предшколског узраста током пандемије имала су приступ учењу на 

даљину(комуникација са васпитачем путем телефона(вајбер групе),садржајима преко 

телевизије и интернета итд.)  

 

5.1.Учешће родитеља у онлајн заједницама подршке 

 

У основи добре комуникације су добри односи. 

Добром отвореном комуникацијом уз заједничко планирање ,свакодневно су се градили 

квалитетни односи који су били извор покретачких идеја а све у циљу добробити деце. 

Родитељи су на разне начине учествовали у онланј заједницама: 

-шаљући фотографије активности са децом;активности су обично иницирали васпитачи у 

виду „домаћих задатака“, деца су махом била одушевљена учествовањем у реализацији 

игара и активности. 

-Предлажући разне активности нпр. активности у којима су деца учествовала на начин да 

се ангажују,опробају нешто,нпр.постављање стола,прављење полигона и др. 



 

-шаљући видео снимке деце како рецитују или поздрављају своје вршњаке који су им 

недостајали. 

Мали број родитеља није учествовао у раду вибер групе сматрајући да нису довољно 

стручни да је зато ту васпитач да предложи активност, да нису имали времена због својих 

обавеза или нису имали материјал који је био потребан за одређену активност. 

 

5.2.Значајни догађај 

 

Ангажованост свих актера васпитно-образовног процеса у доба 

пандемије(деце,родитеља,васпитача)  била је на завидном нивоу, све је било врло 

динамично и интензивно на опште одушевљење. 

Родитељи су свакодневно у групу слали фотографије активности са децом,а деца знајући 

да се у вибер групи размењују фотографије тражили су од родитеља да гледају 

фотографије и заједно са њима разговарали о предложеним активностима вршњака и 

њихових родитеља. 

Снимци и фотографије били су подстицај за комуникацију у породици.Родитељи су били 

вођени интересовањима деце и били активни у обезбеђивању потребног материјала за 

активности.Свако дете и родитељ могли су да допринесу, да делују , да се добро осећају. 

Једна од предложених активности на коју су деца са највећим одушевљењем  реаговала је 

била тема“Ускрс“. 

 

 

 

 



 

• Приказ писане приреме које су васпитачи слали деци и родитељима у вибер групу, 

активност“У сусрет Ускрсу“: 

Активност за период од 13.IV – 17.IV 2020. 

Тема: „Ускрс“ 

 

Драги родитељи, Ускрс је празник препун обичаја којима се радујемо сви, па је ове недеље 

већина активности везана за Ускрс 

• Ускрс – разговарајте са децом о Ускрсу, проширите њихова сазнања о овом 

празнику; 

причајте им о обичајима, начинима на који се фарбају и украшавају јаја. 

(Може се споменути Лазарева субота – Врбица, Цветна недеља... Деца се могу 

умити у цвећу, можете направити венчиће од врбе...) 

• Прича „Јаје које није знало коју боју воли“ и „Шарена јаја“ - прочитати или 

препричати 

деци приче. Након што чују приче, деца могу да их препричају, а могу и да их 

илуструју. 

• Песма „Ускршње јутро“ – послушати песму, можете и певати уз њу. 

• Јаје, честитка... – покажите креативност, препустите се бојама, игри... офарбајте 

јаја; 

направите ускршњу честитку (за баку/деку/другара из вртића)... 

• Прилог – примери активности: отискивање кромпиром, прављење маски, прављење 

зека од чарапа. 

Захваљујући родитељима који су слали фотографије и снимке у групу можемо да видимо 

колико „уметничких“ дела настаје у условима изолације(Слике 2,3,4,5,6) 

 

 

 



 

Слика бр.2 Приказ дечијих активности у периоду изолације 

 

Слика бр.3 Маска зеца 

  



 

Слика бр.4 Приказ дечијих активности у периоду изолације 

 

Слика бр.5 Приказ дечијих активности у периоду изолације 

 

Слика бр.6 Приказ дечијих активности у периоду изолације 



 

 

5.3.Добре праксе које су остале након изолације 

          Истраживачи су питали родитеље да ли постоји нека добра пракса која је остала са 

њима након периода изолације. 

Одговори родитеља на ово питање: 

-остала је и даље вајбер група где се и даље дописујемо са васпитачима и са осталим 

родитељима,али много мањег интензитета него пре. 

-практикују неке игре или активности на које су деца позитивно реаговала и у којима са 

децом проводимо квалитетно време(прављење домаћег пластелина,гледање ТВ емисија.....) 

-коришћење ресурса које су добили од васпитаћа током периода изолације (сајтове као 

што су „Детињарије“,“Зелена учионица“,разне брошуре итд). 

-више пажње посвећују детету,разговарајући са дететот више о вртићу. 

 



 

6.МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

6.1.Предмет истраживања 

           У ситуацији ванредног стања и континуираних напора Владе Републике Србије да 

се спровођењем превентивних мера спречи даље ширење вируса КОВИД-19 , у 

ситуацијама прекида редовног рада предшколска установа пружа подршку активирајући 

све расположиве ресурсе у систему предшколског образовања и настоји да допринесе 

оснаживању појединца,установа и да одговори на изазове са којима се суочава образовни 

систем и друштво у целини. 

Приоритетни задаци предшколског образовања  били су планирање и остваривање 

активности у вези са очувањем здравља,подршка породицама у кризним ситуацијама и 

активности подршке професионалном повезивању, размени искуства практичара. 

У  тренутним условима задатак предшколске установе је био  да организује онлајн 

заједницу која има за циљ подршку  породици у остваривању њене васпитне функције ,да 

са њима гради отворену сарадњу,међусобно се повезује,нуди им информације ,заједничко 

учешће деце и одраслих у игри и животно практичним активностима. 

Имајући у виду све што обухвата предмет истраживања, сматрамо га врло актуелним како 

код нас тако и у свету , он гласи: 

 Улога васпитача у идентификацији потреба деце и породица за време пандемије. 

 

7.2.Проблем истраживања 

 

У време пандемије посебно је важно поштовати и препознати капацитете и потребе 

породице , тренутну ситуацију у којима се свака породица нашла, аутентичност 

родитељства. Због тога,  породицама са децом предшколског узраста треба пружити 



 

различите видове подршке који ће допринети њиховом оснаживању у ситуацијама када се 

суочавају са својим страховима,стрепњама и несигурностима,осећајем изолованости.  

 Када се родитељи буду осећали сигурно моћи ће и они свом детету пружити сигурну 

подршку.У таквим односима и таквој атмосфери подржава се добробит деце њихов развој 

и учење. 

Прилагођавајући се актуелним мерама и препорукама релевантних државних органа и 

институција , у складу са расположивим људским ресурсима спроведено је истраживање. 

Стога постављамо проблем истраживања : 

-Да ли је породицама са децом предшколског узраста пружена адекватна подршка од 

стране васпитача у ситуацији ванредног стања и кућне изолације. 

 

7.3.Циљ истраживања 

Основни циљ је  испитати спровођење приоритетних задатака у систему предшколског 

васпитања и образовања у ситуацији прекида редовног рада од стране васпитача према 

породицама са децом предшколског узраста. 

.Из овога следе конкретизовани задаци: 

1. Испитати како су  услови ванредног стања и кућне изолације утицали на породице са 

децом.  

2.  Испитати да ли су родитељи били задовољни брзим преласком на нови вид учења . 

3. Испитати вид  комуникације родитеља са васпитачем у периоду изолације. 

4. Испитати учешће родитеља у онлајн заједници подршке. 

5. Испитати да ли  активности које су васпитачи слали према деци и родитељима утичу на 

целокупан развој детета. 



 

6. Испитати родитеље о постојању добре праксе која је остала након периода изолације. 

 

7.4.Хипотезе истраживања 

Општа хипотеза гласи: 

ХО: Претпоставља се да су васпитачи  препознали потребе породице, обезбедили услове за 

нормално функционисање,учење и развој деце у ситуацији ванредног стања и кућне 

изолације 

Посебне хипотезе: 

Х1:  Претпоставља се да  услови ванредног стања и кућне изолације негативно утичу на 

породице са децом . 

Х2:  Претпоставља се да  су родитељи били задовољни брзим преласком на нови вид 

учења.  

Х3:  Претпоставља се да родитељи најчешће комуницирају са васпитачима путем вајбер 

групе. 

Х4:  Претпоставља се да су родитељи учествовали у онлајн  заједници подршке 

предлагајући разне игре и активности. 

Х5: Претпоставља се да су предложене активности које су васпитачи слали према деци и 

родитељима утицале на целокупан развој детета. 

Х6: Претпоставља се да родитељи оформљену вајбер групу подршке која је и даље активна 

сматрају позитивном праксом после епидемије.  

 

 



 

7.5.Варијабле истраживања 

Променљиве  могу бити и зависне и независне варијабле. Зависне варијабле су појаве које 

покушавамо да упознамо, а зависе од независних варијабли, које се користе за објашњење 

зависних варијабли.Зависна променљива у нашем истраживању је породица, независнa 

uticaj  васпитачa . 

7.6.Методе ,технике и инструменти 

За потребе овог истраживања коришћена је дескриптивна метода. 

 Дескриптивну методу карактерише опис педагошких појава,у циљу препознавања 

њихових карактеристика и веза између њих.Ова метода је веома значајна за ово 

истраживање јер се из ње могу донети закључци везани за праксу.Ово ће побољшати 

праксу а самим тим и сарадњу породице и предшколске установе.  

За ово истраживање  као техника  коришћена је анкета, због проблема који се истражује. 

Испитаницима се постављају питања и од њих се тражи да на постављена питања 

одговоре.Питања се постављају у писаној форми у писаној форми се дају и 

одговори.Испитаници износе своје ставове,судове,могу да дају предлоге који се користе за 

идентификацију и отклањање узрока неких појава.Да би инструмент био мерни 

инструмент потребно је да удовољи одговарајућим захтевима, да поседује метријске 

карактеристике валидност, објективност, дискриминативност и релијабилност. 

Конструисан је анкетни упитник као инструмент.  

Упитник садржи 6 питања која се односе на васпитно образовни рад васпитача за време 

пандемије КОВИД-19. 

7.7.Узорак истраживања 

 

Укупан узорак чинило је 30 родитеља чија деца похађају предшколску установу“Пчелица“ 

из Апатина.Време спроведеног истраживања је март –јун 2022. 



 

8.ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Дистрибуција испитаника према утицају ванредних услова на породице са децом 

Табела 1.Утицај услова ванредног стања и кућне изолације на породице са децом  

 Утицај услова ванредног стања и кућне изолације на 

породице са децом  

Број 

испитаника 

% 

а) Позитиван 3 10% 

б) Негативан 24 80% 

в) Нешто друго 3 10% 

 Укупно 30 100% 

Највећи број испитаника 80%(24) се слаже да су на њих негативно утицала изолација и 

услови ванредног стања, док се 10%(3) изјаснило да су услови изолације позитивно 

утицали на њих и 10%(3) су навели нешто друго. 

Дистрибуција испитаника о брзинн преласка на нови вид учења -учење на даљину у 

ситуацији ванредног стања 

Табела 2. Прелазак на нови вид учења 

 Задовољство родитеља брзином преласком на нови вид 

учења 

Број 

испитаника 

% 

а) У већој мери 27 90% 

б) У мањој мери 3 10% 

 Укупно 30 100% 

 



 

Највећи број испитаника 90%(27) се слаже да су родитељи били задовољни брзим 

преласком на нови вид учења .10%(3) у мањој мери. 

Дистрибуција испитаника према начину комуникације са васпитачем 

Табела 3.Вид комуникације породице са васпитачем 

 Вид комуникације породице са васпитачем Број 

испитаника 

% 

а) Вајбер група 25 83,3% 

б) Информације на сајту ПУ 1 3,3% 

в) Телефонски позив 2 6,6% 

г) Смс 1 3,3% 

д) Нешто друго 1 3,3% 

 Укупно 30 100% 

 

Највећи број испитаника 83,3(25) са васпитачима комуницира путем вајбер групе,3,3%(1) 

преко информација са сајта ПУ,3,3(1) комуницира путем смс-а,телефонског позива и 

других видова комуникације. 

 

 

 

 

 



 

Дистрибуција испитаника према учешћу у онлајн заједници подршке 

Табела 4.Учешће  у раду онлајн заједнице 

 Учешће у раду онлајн заједнице Број 

испитаника 

% 

а) слао/ла сам фотографије 16 53,3% 

б) слао/ла сам видео снимке 3 10% 

в) предлагао/ла сам разне активности 8 26,6% 

г) нисам учестовао/ла 3 10% 

 Укупно 30 100% 

Највећи број испитаника 53,3%(16) шаље фотографије реализованих активности са 

децом,26,6%(8)предлажу разне активности, 10%(3) нису учествовали у укључивању у он 

лине заједнице, сматрајући да нису довољно стручни и да је зато ту васпитач,да нису 

имали довољно времена због осталих обавеза,да немају материјал, 10%(3) су слали видео 

снимке предлога активности 

Дистрибуција испитаника према користи од активности које имају за циљ целокупан 

развој детета уз уважавање свих његових потенцијала 

Табела 5.Целокупан развој детета уз уважавање свих његових потенцијала 

 Целокупан развој детета уз уважавање свих његових 

потенцијала 

 

Број 

испитаника 

% 

а) Да 29 99,6% 



 

б) Не 1 0,3% 

 Укупно 30 100% 

Највећи број испитаника 99,6%(29) сматра да је приликом слања активности вођено рачуна 

о целокупном развоју детета и да су уважени сви потенцијали детета,0,3%(1) сматра да 

нису. 

Дистрибуција испитаника о пракси која је остала након периода изолације 

Табела 6. Добре праксе након периода изолације 

 Добре праксе након периода изолације Број 

испитаника 

% 

а) Коришћење ресурса који су добијени од васпитача 

током периода изолације 

7 23,3% 

б) Практиковање предложених игара и активности 6 20% 

в) Вајбер група 16 53,3% 

г) Нешто друго 1 0,3% 

 Укупно 30 100% 

Највећи број испитаника 53,3%(16) се изјашњава да је и даље остала укључена вибер 

група,где се дописују са осталим родитељима али много мањим  

интензитетом,23,3%(7)користи ресурсе које су добили од васпитача током периода 

изолације,20%(6)практикује игре и активности у којима са децом проводе квалитетно 

време,0,3%(1)више пажње посвећује детету и више се интересује за све што се дешава у 

вртићу. 

 



 

8.1.Дискусија 

      Из приложених статистичких података се види да се велики број родитеља, чак 80% , 

изјашњава да на њих негативно утичу услови изолације,да им изолација повећава осећај 

страха и несигурности, 10% њих се изјашњава да на њих позитивно утиче изолација да 

немају проблем осећаја изолованости или страха од пандемије, 10% њих је означило 

опцију нешто друго не наводећи разлоге за ту опцију.Из наведеног се може закључити да 

се код родитеља у великој мери јавио страх од изолованости па можемо рећи за хипотезу 

која је гласила :Испитати како услови ванредног стања и кућне изолације утичу на 

породице са децом –потврђена. 

Скоро сви испитаници се изјашњавају да су били задовољни брзим преласком на нови вид 

учења, мањи број се изјаснио  у мањој мери тако да хипотеза:Испитати брзину преласка на 

онлајн учеље -потвђена. 

83,3% испитаника су одговорили да су са васпитачима највише комуницирали путем 

вајбер групе, Смс-ом 3,3%,путем телефонског позива6,6%,информација на сајту 

3,3%,нешто друго 3,3%,што потврђује да је највећи број родитеља са васпитачима 

комуницирао путем вибер групе, хипотеза :Испитати којим видом комуникације родитељи 

најчешће комуницирају са васпитачем-потврђена 

Више од половине испитаника 53,3 је одговорило да у онлајн заједници учествује шаљући 

фотографије, 26,6% предлаже разне активности , 10% шаље видео снимке и 10% је 

одговорило да не учествује сматрајући да нису довољно стручни и да је зато ту васпитач, 

да нису имали довољно времена због осталих обавеза, да немају материјал.На основу 

хипотезе: Испитати на који су начин родитељи учествовали у комуникацији са осталим 

родитељима,васпитачима у васпитно образовном раду-потврђујемо је. 

99,6% одговорило је да активности које васпитачи шаљу путем вибер група имају за циљ 

целокупан развој детета уз уважавање свих његових потенцијала док је 0,3% одговорило са 

Не.Сматрамо да је постављена хипотеза : Испитати да ли су васпитачи водили рачуна да 



 

активности које су слали према родитељима имају за циљ целокупан развој детета-

потврђена. 

Највећи број испитаника 53,3% наводида је једна од добрих пракси након пандемије и 

даље  укључена вибер група,где се дописују са осталим родитељима али много мањим  

интензитетом,23,3%користи ресурсе које су добили од васпитача током периода 

изолације,20%практикује игре и активности у којима са децом проводе квалитетно 

време,0,3%више пажње посвећује детету и више се интересује за све што се дешава у 

вртићу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.ЗАКЉУЧАК 

У тренутку писања овог мастер рада предшколско васпитање и образовање у  Србији   и 

даље се суочава са по свему судећи дугорочним импликацијама пандемије.Можемо рећи 

да је ово и даље врло актуелна тема.Пандемија корона вируса изазвала је велике промене у 

начину живота, социјалним односима, материјалној сигурности породице.Због тога је пред 

васпитачима био велики изазов-како пружити адекватну подршку породицама са децом 

предшколског узраста.Подршка која је била кључна за одржавање услова за добробит деце 

и породица у време пандемије.. 

Према резултатима спроведеног истраживања можемо закључити да иако су услови 

ванредног стања и кућне изолације негативно утицали на већину породица са децом 

предшколског узраста, родитељи су  били задовољни брзином којом  су васпитачи 

одговорили на комплексне изазове са којима су се суочили , обезбеђујући услове за 

нормално функционисање, учење и развој деце у ситуацијама  ванредног стања .У 

условима изолације васпитачи су били принуђени да  пронађу решење како остати у 

контакту са децом и родитељима а  у исто време превазићи физичку дистанцу и 

реализовати васпитно образовни рад.По препорукама МПНТР мапирани су сви постојећи 

ресурси у вези са каналима комуникације  као и ресурси са релевантним садржајима који 

ће се искористити за међусобно повезивање пре свега због заштите здравља и подршке 

породицама са децом предшколског узраста у условима ванредног стања и кућне 

изолације.Васпитачи  су формирали вајбер групе и прешли на нови вид комуникације и 

учења .Вајбер група је омогућила васпитачима да сво време остану у контакту и 

комуникацији са породицама , да изграде односе узајамне подршке и поверења, 

подржавајући осећање припадности и заједништва. 

Васпитачи су према родитељима и деци која нису похађала вртић слали активности водећи 

првенствено  рачуна о добробитима деце предшколског узраста , да деца расту здрава , 

задовољна ,оснажена ,да се конструктивно носе са изазовима.Путем вајбер групе већина 

родитеља је учествовала у онлајн заједници подршке шаљући видео снимке дечијих 

активности и предлоге разних игара и активности. 



 

Коришћење дигиталних медија у учењу предшколске деце било је нужно у реализацији 

васпитно образовног рада и било је саставни део свакодневнице деце предшколског 

узраста и њихових родитеља. 

Након проглашења престанка ванредног стања  предшколске установе су почеле са радом  

у складу са инструкцијама и препорукама МПНТР .Након периода изолације остала је и 

даље формирана вајбер група подршке,  група путем које су  и даље родитељи 

комуницирају са васпитачима и са осталим родитељима.Родитељи се изјашњавају да  често 

практикују разне предлога  игара и активности  у којима са децом проводе квалитетно 

време. 

На основу свега наведеног можемо закључити колико је била значајна улога васпитача 

који су својом посвећеношћу, стручношћу и искуством препознали потребе породица са 

децом предшколског узраста у условима ванредног стања и кућне изолације. 
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ПРИЛОГ 

 

Прилог 1. 

АНКЕТНИ УПИТНИК 

 

Поштовани родитељи; 

Одвојите неколико минута да попуните следећи упитник. Ваши одговори ће бити доступни 

само истраживачу. Упитник је анониман и молимо вас да на сва питања одговорите 

искрено и објективно, онако како заиста мислите. 

Установа:___________________________________________ 

1.Како услови ванредног стања и кућне изолације  утичу на тебе? 

☐ Позитивно 

☐ Негативно 

☐Нешто друго 

2.Да ли сте били задовољни брзим преласком  на нови вид учења-учења на даљину? 

☐ Да 

☐ Не 

3. Најчешће комуницирате са васпитачем путем... 

☐ Вајбер групе 

☐ Информације на сајту ПУ 

☐ Телефонски позив 

☐ Смс 



 

☐ Нешто друго 

4.На који начин сте учествовали у он лине заједницама подршке ? 

☐ Слао/ла сам фотографије  

☐ Слао/ла сам видео снимке 

☐ Предлагао/ла сам разне активности 

☐ Нисам учестовао/ла 

 

 

5. Сматра те ли да  активности које су васпитачи слали према деци и родитељима утичу на 

целокупан развој детета. 

☐  Да 

☐  Не,нисам упознат/а 

6. Шта сматрате добром праксом која је остала након периода изолације. 

☐  Активна вајбер групе 

☐ Коришћење ресурса  добијених од васпитача током периода изолације 

☐ Практиковање предложених игара и активности 

☐  Нешто друго 

 

 

 

                                                                         Хвала на сарадњи! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


